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בראשית הפרשה הקפידה התורה הקדושה לספר לנו על 
ה לבין עשו "מערכת היחסים שהיתה בין יצחק אבינו ע

. ה לבין יעקב בנה הקטן"ובין רבקה אמנו ע, בנו הבכור
ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה : באומרה

תלתה התורה את אהבתו של , הנה, אוהבת את יעקב
 -ולפי פשוטו כתרגומו, ציד בפיויצחק לעשו בנו בכך ש

,  בפיו של עשו-אמנם לפי המדרש, בפיו של יצחק
 עד,  צד את אביו ומרמהו בדבריווכלומר שהיה עש

 , אם כן. שהיה יצחק חושב אותו לצדיק גמור
הרי שאהבתו של יצחק לעשו היתה אהבה התלויה 

כל אהבה שהיא תלויה : "ל"ואמרו חכמינו ז, בדבר
אמנם את . )אבות ה יט( "בטל דבר בטלה אהבה, בדבר

לא תלתה התורה , ה ליעקב"אהבת רבקה אמנו ע
על כן , משום שהיה יעקב צדיק אמת ותוכו כברו, בכלום

 –היתה אהבתה אליו אהבת אמת שאינה תלויה בדבר 
  "בטלה לעולםאינה , וכל אהבה שאינה תלויה בדבר"

  .)אבות שם(
  

מאחר ורואים אנו שאהבת יצחק לעשו היתה , הנה
, יוצא שלא היתה זו אהבה כלל, אם כן, בשקר יסודה

 לא היה -ומן הסתם שאם היה מתגלה הדבר ליצחק
לכן רבקה אמנו . אלא את יעקב, מסכים לברכו תחילה

ועם זרעם אחריהם ועם כל ,  עם יצחקחסד גדולעשתה 
בכך ששלחה את יעקב להתברך תחילה , העולם כולו

כי ידעה באמת שהוא זה שראוי לכך , מפיו של יצחק
שאם היה יצחק מברך , ל"וכן אמרו חכמינו ז. ולא עשו
ולכן לא ,  היו משתנים סידרי העולם-ו תחילהאת עש

  .ה"תה רבקה אמנו עהיה זה מעשה מרמה מה עש
  

 יזכנו ללכת בדרכי אבותינו הקדושים' ה-ר ש"יה
  , ונזכה להתקרב לצדיקים, ואמותינו הקדושות

  .אמן ואמן

  יציאת    לרבינו כניסת                
  ק       תם"ק       ש"ש          
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  17:50     17:17    16:17:  תל אביב
 17:47     17:14    16:06:       חיפה
   17:51     17:18    16:18: באר שבע

  

  כסלו
  דניאל אלקלעי' ר, )א"המהרש(שמואל הלוי אידלס '  ר-'ה

  שלמה עבו'  ר-'ו  'ברוך דב בער לייבוביץ'      ר
         חלפון לבטון' ר, אשר לעמיל לוי' ר, אברהם הכהן'  ר-'ח
     אהרון רוזאניש' ר, איסר זלמן מלצר' ר  -'י
  יה רוזנפלד צבי אר' ר, יצחק ענתבי'  ר-א"י
  

. ויעקב הוא הקטן, עשו נולד הבכור: תינו מסופר על לידת עשו ויעקבבפרש
ולכן החזיק בעקב עשו כדי , )ל"י ז"כמובא ברש(ובאמת יעקב הוא הבכור 

ואחר כך רואים שיעקב , )י"רש(לצאת ראשון וליטול את הבכורה מן הדין 
ויעקב נאלץ לברוח מעשו , לוקח את הברכות שרצה יצחק לברך את עשו

  . א יהרוג אותוכדי של
  
הלכות ברכות השחר , ליקוטי הלכות(ע מבאר עניין זה באריכות "נתן זי' ר

  מעשיות פוריי על פי המעשה הנורא שסיפר רבינו הקדוש בס)הלכה ג
, שאשת המלך ילדה בן, בבן המלך ובן השפחה שנתחלפו, )מעשה ח(

ועם , ותוהלכה המילדת והחליפה הוולד, והשפחה בבית המלך ילדה גם כן בן
ורדף את בן השפחה ) אחרי המלך הקודם(השנים בן השפחה נעשה המלך 

ולבסוף בן המלך זכה להגיע , עד שנאלץ לברוח) שהוא בן המלך האמיתי(
 עיין .כמו שבאמת צריך להיות, ובן השפחה נעשה עבד למלך, למלוכה שלו
ם  זו שייכת בכל אד"חילוף"שבחינת , ע"נתן זי' ומבאר ר. שם באריכות

במקום שהיא ) הנשמה(שכח הטוב , )לא רק בכלליות על יעקב ועשוו(ואדם 
) שהוא העבד שבא לשרת את הנשמה(הגוף , תשלוט על הגוף ותאוותיו

שאינו מצב טבעי שראוי " חילוף"וזהו , נעשה השולט והמושל על הנשמה
   .להיות

  
יהודי יש  שבכל ) יז תורהן"ליקוטי מוהר(ל "וכן אנו מוצאים בדברי רבינו ז

,  השייך לכלל ישראל-יש טוב כללי. יתברך מתפאר עם הטוב הזה' ה-ו, בטו
, אם כן, יתברך מתפאר ושמח בזה' ה-ו,  השייך רק לאדם זה-ויש טוב פרטי

 אדם  ושלוםסוח, "בן מלך"ולהתרומם ולהרגיש , על האדם לשמוח בזה מאד
החילוף וכל זה נובע מ, ושהוא לא שוה וכדומה, מרגיש שפל בעיני עצמו

' על זה מגלה לנו ר ?ומהי אם כן העצה להנצל מחילוף זה .ישמרנו' ה, ל"הנ
שיזכה להנצל מהחילוף הנורא   האדם להרבות בתפילה תמידצריך: נתן
 לעשוק ולגזול ולהחליף את מעט הטוב של נפשו ו"שלא יתגברו ח, הזה

ערוב עבדך לטוב אל  "–ה "שעל זה התפלל דוד המלך ע, שיש בו עדיין
שלא יעשקוהו הזדים שהם הסטרא אחרא והקליפות , "יעשקוני זדים

צריך כל , ה"ובדרך זה של דוד המלך ע . ושלוםסח, העושקים את הנפשות
כי אין שום עצה ותקנה להנצל מכל זה כי אם על ידי ריבוי , אדם ללכת

   .כמבואר אצלנו כמה פעמים,  בלי שיעור כל ימי חייויםנותפילות ותחנ
  

  , לקח חשוב זה" יעקב ועשו" ללמוד מפרשת נוייעזר' ה
  ,  באמת"בני מלכים"נזכה להיות ו, ולהתפלל על זה תמיד

  .אמן, ולחיות חיים טובים אמיתיים



 

 

  
  

  

  
   ל"ן מברסלב זצ"מוהרדברי 

  
ראה ריח בני "". הקול קול יעקב". "וידו אוחזת בעקב עשו"

         דע שיש מזון של נשמה ומזון של גוף – "כריח שדה
כמו ,  הוא יראת שמיםמזון של נשמה. )תיקון כא, תיקוני הזהר(

ו איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנ: ")ברכות מג(ל "שאמרו חכמינו ז
         כמו שכתוב , וריח הוא בחינת יראת שמים, "זה הריח

כמו , וזה בחינת עקב דקדושה, "'והריחו ביראת ה: ")ישעיה יא ג(
 הוא ומזון של גוף". 'עקב ענוה יראת ה: ")משלי כד ד(שכתוב 

כי על ידי , והם עומדים זה לעומת זה, אכילה ושתיה שלא בקדושה
כמו שכתוב , קב של סטרא אחראמזון של גוף מתגבר בחינת הע

כי על ידי האכילה , "אוכל לחמי הגדיל עלי עקב: ")תהלים מא י(
: )שבת קנב(ל "כמו שאמרו חכמינו ז, מתחזקים העקביים והרגלים

אכול הרבה ותמצא : "י" פירשי רש–" דוק בככי ותשכח בנגרי"
ועל ידי זה נחלשת היראת , "האכילה בפסיעותיך שיחזק כֹחך

הוא על ידי קול ,  והתיקון לזה.ינת העקב דקדושהשמים בח
התוכחה של הצדיק שמעורר את הנקודות הטובות של היראת 

      , ועל ידי זה מעורר ריח טוב בנשמותיהם, שמים שבשומעים
כי בזה התוכחה הם מקבלים חיות וכח לחזור בתשובה ומתחזק 

קב של ונכנע המזון של גוף וע, ל"המזון של נשמה בחינת ריח כנ
 בפרשתינו  שכתובכמו, ויעקב אבינו זכה לזה הקול. סטרא אחרא

הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה "". ויבז עשו את הבכורה"
 איש הישראלי צריך תמיד להתסכל בהשכל של כל – "פעמיים

לדעת ולזכור שבכל דבר יש חכמה אלקית שהיא , דהיינו, דבר
, "מה תחיה בעליההחכ: ")קהלת ז יב(כמו שכתוב , המחיה אותו

          , ושכל זה הוא התכלית והכוונה שעבורו נברא זה הדבר
אלא שהחכמה והשכל הזה , יתברך' ה-כדי שיתקרבו על ידו ל

  ,  שכלבחיצוניות נראה כאילו אין בדבר שום, רבאדוא, מוסתר
וזו היתה עבודתו של יעקב אבינו . רק גשמיות ותאוות עולם הזה

     , מות החיצוניות ותאוות עולם הזהשמאס בכל החכ, ה"ע
ועל כן זכה , וקישר את עצמו לאור הפנימי והשכל שבכל דבר

, שהיא הספירה הראשונה' חכמה'בחינת ה, לבכורה שהיא ראשית
 יעקבוזהו שנקרא ". ראשית חכמה: ")תהלים קיא י(כמו שכתוב 

על שם שקישר עצמו למידת ) כמו שתרגם אונקלוס (חכמהלשון 
היינו את החכמה , עשו ביזה את הבכורה, ולעומת זה. החכמה

לא יחפוץ כסיל בתבונה  ")משלי יח ב(בבחינת , והשכל שבכל דבר
שהכסיל בחינת עשו אינו חפץ להתבונן , "כי אם בהתגלות לבו

 אלא בחיצוניות הנגלית ללבו שממנה ,בשכל הפנימי של כל דבר
  )על פי תורה א(. כל תאוות עולם הזה

 ראה ריח בני כריחועל כן נאמר אצלו , הקול קול יעקב: )כז כב(
  ידו ובכח זה , ל"המזון של נשמה כנ, שזכה לבחינת הריח, שדה

    .שהכניע את העקב של סטרא אחרא, אוחזת בעקב עשו     
  )ב"על פי תורה ח ח(

  
            

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  

  
  
  
  

    
  
   
  

  

  חצות
, לעסוק בתורה ותפילה והתבודדות, על ידי קימת חצות לילה

על ידי זה זוכים לברר הטוב מן הרע ולהמשיך על עצמו 
 לזכור תמיד תכליתו וסופו הנצחי ולהדביק - הזכרון האמיתי

' ה-ולהסתכל על כל מה ש, את מחשבתו תמיד בעולם הבא
 לו שהכל הוא כדי לרמז, יתברך מסבב ומגלגל עמו בכל יום
שזה עיקר התכלית הטוב , רמזים בכל עת להתקרב אליו

מספר ימי חיי הבלו , האמיתי ועיקר קיום האדם בזה העולם
   . הכל בשביל זה בלבד-וכל מה שנעשה עמו בכל יום

  ) ן נד בסוף"ליקוטי מוהר(
~.~  

וסיפר , ל מכתב לאביו"ת ז"יצחק בן מוהרנ' פעם אחת שלח ר
'  בשם רשוטולטשין אדם פ שנמצא בעירו ט-לו דבר פלא

ולכן שאל , שכל ברכותיו שמברך מתקיימות להפליא, נתנאל
ל "ת ז" ביקש ממנו מוהרנ.את אביו מה דעתו על אדם זה

וכתב לו , שיספר לו מהנהגותיו ומדרך חייו של האיש הזה
שעדיין אין , ל"ת ז"והשיבו מוהרנ, נהגותיו הטובותמהכמה 

וטוב שיחקור ,  ברכותיוכחו בשביל הנהגות אלו שהתקיימו
וכתב לו שוב שהבחין שהוא זהיר מאד , יותר מעוד הנהגותיו

  , ל"ת ז"והשיבו מוהרנ, באמירת תיקון חצות בבכיות עצומות
 .זה הדבר שהועיל לו לזכות שמתקבלות ברכותיו! כן, כן

, י"חשנקראים , שומרים מצוותצדיקים גמורים אלו ש
ותבא אליו : "ם נאמרשעליה, ושבתות וימים טובים

 והוא ערבי שבתות )בראשית ח יא(" היונה לעת ערב
שהשכינה שורה אז עליהם בגלל שהם , וימים טובים

  . )ירמיה ב ג(" 'ה-קודש ישראל ל: "שנאמר, קודש
  ) דף נד ב(תיקוני הזהר 

~. ~  
ראה את ,  את העולםדוש ברוך הואכשברא הק: רב אמר

ואין לך . ּה לדורותוהכינ, השבת שהיא מנוחה וקדושה
 עושה מחול עם דוש ברוך הואכל שבת ושבת שאין הק

ואמר . וניזונים מאספקלריא המאירה, הצדיקים בגן עדן
אפילו הרשעים שבגהנם מוכתרים ביום : רב הונא

כי אין לך רשע שאין לו מעשים , השבת ושקטים ונחים
ולפיכך אינו נגרע , כי יום שבת נקרא שלם. טובים

 ואמר .בין לצדיקים בין לרשעים, נאה שבומהטוב והה
אין לך שבח וקילוס לפני הקדוש ברוך הוא : רב יהודה

, ואפילו יום השבת משבח לו, כמו שבחו של שבת
    .)תהלים צב א(" מזמור שיר ליום השבת: "שנאמר

  )דף יז א(זהר חדש 
  

  



 
          )בבא סאליה( ע" זיישראל אביחצירארבי                                                                          

  
  

  בלת עול מצוותקבזכות   גאוה וכבוד

ישראל ' רשהיה מקורב מאד ל,  יהודי אחדמספרים על קבלן
  לוהיה הרב מאיר, וכל פעם שהיה נכנס לרב, ל"אביחצירא זצ

באחד הימים נכנס אותו האיש אל . ר פנים יפותפנים ומקבלו בסב
 החל לצעוק עליו בצעקה גדולה ,והנה שכשראה אותו הצדיק, הרב

ואל תעז , איני רוצה לראות את פניך, צא מביתי מהר: ומחרידה
יצא האיש בריצה מהחדר והחל , מרוב בהלה!! לדרוך שוב בביתי

מה ? המה קר: "ושאל את עצמו, לבכות מרוב צער ועוגמת נפש
   . תשובה לואך לא היתה" ??עשיתי לרב שהוא ככה התנהג אלי

  
, בודותו ככל בוקרלמחרת נסע האיש למקום ע

והנה לקראת הערב בנסיעתו להחזיר את הפועלים 
באמצע הנסיעה בלמה המכונית , לביתם במכוניתו

וכיון שהיה הקבלן שקוע , שלפניו בפתאומיות
 ועד ,תגובתו היתה איטית למדי, במחשבותיו

שהבחין בעצירת המכונית שלפניו ובלם את 
ומכוניתו נפלה לתהום ,  היה כבר מאוחר-מכוניתו

עד , למה לא הוצת מיכל הדלק. "שמשאל לכביש
הוא עיקם את דלת המכונית ". היום איני יודע

ואז הבחין שמכוניתו , ובזחילה יצא החוצה
אותו . ם בוודאותמרוסקת והפועלים הערביים מתי
, רבונו של עולם: קבלן יהודי התפרץ בבכי ואמר

הרי זה ? בזכות מה אני חי ולא קרה לי שום פגע
כעבור זמן לאחר !! נס גלוי שאי אפשר להכחישו
 החליט ללכת לבבא ,שחילצו אותו ממקום הסכנה

  . סאלי ולספר לו על הנס שארע לו
  

ולפני שנכנס לחדרו החל לדמיין , הלך הקבלן לביתו של הרב
. ש פנימהודונכנס אל הק, אך הוא אזר אומץ, מו מה מחכה לולעצ
הרב קם לקראתו בפנים צוחקות כפי שהיה רגיל , הנה להפתעתוו

.  והושיבו לידו, "ברוך הבא"והחל לברכו בברכת , לעשות תמיד
שהמעשרות והצדקה שאתה נותן , דע לך: פנה אליו הצדיק ואמר

זיקים מה פעמים רצו הלכן כמ, מגן עליך מכל רע, ללומדי התורה
אבל בזמן האחרון התחלת להתגאות על , לפגוע בך ולא יכלו

, ולכן היתה למזיקים שליטה עליך, מעשיך הטובים האלה
ולכן , ראיתי את מלאך המוות כרוך סביבך, וכשנכנסת אלי אתמול

ידעתי שאין כל דרך להציל את חייך רק אם אצליח להוריד את 
, וכאשר רוחך ירדה כל כך,  אותךלפיכך השפלתי. גאוותך מיד

  ...  ולקח במקומך את הפועלים הערביים, עזב אותך מלאך המוות
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 שיום אחד הופיע לפניו ,ל"ישראל אביחצירא זצ' על רסופר מ
פר לו שנפצע הבחור ישב לפני הרב וסי, בחור על כסא גלגלים
א סדרת טיפולים נשאר רתוק לכיולאחר ס, במלחמת יום הכפורים

 שמע הרב את סיפורו .גלגלים כאשר רגל אחת בכלל לא מתפקדת
 ! לא– ? תפילין אתה מניח בכל יום:פנה אליו ושאלו, של הבחור

תגיד תודה , התפלא הרב, כךאם  ! לא– ?השבת אתה שומרעל 
' ה-הרי את הכח אנו מקבלים מ.. .שרגל אחת שלך כן בריאה

ברשותו לקחת מאיתנו את , ואם אין אנו עושים את רצונו, ךיתבר
ואתה שאינך הולך בדרך התורה , אשר נתן לנו ולשתק אותנו כליל

  . מה שיש לך הוא מתנת חינם, צוותמוה
  

שגרם , התפרץ בבכי מר, מששמע זאת הבחור
ות דקות אחדלאחר . התרגשות אצל כל הנוכחים

ר חובהישיר הרב את מבטו לעיני ה, של דומיה
ל לקום כוות,  אם אברכך ברפואה שלימה:ושאלו

תהיה מוכן לקבל עליך שמירת שבת ועול , על רגלך
הרב את ביקש  ! כן–באה התשובה ומיד  ?מצוות

. ידו ובירך אותו ברפואה שלימה לעבודתו יתברך
ולאחר מכן ביקשו , הבחור את ידו של הרבנישק 

להפתעתו הצליח ו ,הנוכחים שינסה לקום על רגליו
ואף לצעוד מספר צעדים ללא עזרת , מיד לעמוד

       ... אדם
  
ניסה , וי הכביר שחל במצבונעודו המום מהשיב

ובמהרה מצא את , להלך במהירות יותר גדולה
יצא בקפיצה . עצמו ליד דלת דירתו של הרב

הטלפון הציבורי ,  כשהוא מחפש טלפון ציבורי והחל לרוץ,החוצה
 מטרים מבית 200-מרחק כ,  היה בישיבת הנגב ביותרהקרוב
וסיפר להם , ובהתרגשות לא רגילה דיבר עם משפחתו, הרב

הישיבה בחורי . ט את אשר קרה לו בבית הבבא סאליובפרוטר
אך , לא האמינו למשמע אוזנם, ששמעו בהשתאות את סיפורו

, וירת התעלות נפלאהונתפסו הם לא, לאחר שחזר על סיפורו
 להודות ,שילבו יד ביד ויצאו בריקוד של שמחה ביחד עם הבחור

מאוחר הגיעו רבים יותר . להקדוש ברוך הוא על הישועה הגדולה
תתפו שם בסעודת הודיה מיוחדת לכבוד הנס שלבית הרב וה

המאושר שמר את הבטחתו ושינה באופן יסודי את הבחור . הגדול
אלא רבים שנכחו , אך לא רק הוא חזר בתשובה, ארחות חייו

לא שכחוהו זמן רב והתחזקו באמונה וביראת , ושמעו את הסיפור
  .שמים
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 – חשך עליה יהודיה יקרה מראשון לציוןעולמה של 
תוצאות הבדיקה הרפואית הוכיחו למעלה מכל ספק 

לפני שהחלה בסידרת . שהמחלה הנוראה מקוננת בגופה
ת לבה לפני אחת מחברותיה שפכה א, טיפולים קשה

 , רהאמרה החב, "אינני יכולה לעזור לך". לעבודה
 באומן שבאוקראינה שוכן -אבל יש מי שכן יכול לעזור"

". ה"שם תוכלי להיוושע בע, נחמן' קברו הקדוש של ר
ואכן נסעה לאומן , בצר לה שמעה לעצת חברתה

. נחמן' חה בתפילה על קברו הקדוש של רתוהשט
התבשרה לשמחתה הרבה שהמחלה , כשחזרה לארץ

ה לא היתה  ישעותןאך עדיי. פשוט נעלמה כלא היתה
הרופאים הודיעו לה שלא תוכל להביא ילדים , שלימה
ושוב פנתה היא לחברתה שכבר הוכיחה לה , לעולם

 : והחברה ענתה לך בזו הלשון,  מועילותשעצותיה
א הגדול סעי שוב לרופ. נחמן לא עושה חצי עבודה' ר"

, ואכן נסעה היא שוב". באומן ובוודאי תיוושעי
והתבשרה שהיא בריאה , השניהוכשחזרה נבדקה בפעם 

        . להביא ילדים בלי שום הפרעה היאלחלוטין ויכולה

  ,ר"יש אדמוכל חסידות ל
   ?ר"אין אדמו לברסלב מדוע

ר של " נחמן אינו אדמוביהאם ר, במחילה מכבוד השואל
מדוע לברסלב אין : ואם כוונת השואל? חסידות ברסלב

קים במיתתם קרואים אך צדי, בי נחמן לא חיר? ר חי"אדמו
, עיין בספר התניא( כמבואר בזהר הקדוש, וביותר, חיים
 שצדיק לאחר הסתלקותו הוא יותר ) הקודש כזגרתיא

שיש בכחו לפעול בעולם יותר ממה שהיה בכחו , מבחייו
ואולי כוונת . לפעול בהיותו בהגבלת הגוף בעולם הזה

את " ךשיימ"ר ש"מדוע לחסידות ברסלב אין אדמו: השואל
   ??הנהגת החסידות כמו בשאר החסידיות

  
שונה חסידות ברסלב :  והאמיתית היאעיקריתההתשובה 

 על גינונים של  חסידות ברסלב אינה בנויה.משאר החסידיות
 ,תם עצומהעלהגם שמ[ וכדומה שולחנות, "אדמורות"

עלת הטעימה משולחנו של  על גודל מכמבואר בספרי קודש
 , אבל רבינו הקדוש לא באלה תהילתו, ]'צדיק וכו

 , צרופה'  הוא האיר בנו דעת נפלאה של עבודת האלא
ולא היה צריך ', והתחזקות נפלאה באמונה ובעבודת ה

שהוא הכין הכל , מרוכמו שרבינו א, ר שיוסיף על כך"אדמו
וכל החידושים הנפלאים וההתחזקויות , עד ביאת המשיח

  -ל ותלמידיו"ת זצ"הנפלאות שנמצאים בספרי מוהרנ
תו העצומה זה רק להסביר ולבאר כטיפה מן הים מעומק תור

הלכות ברכות , ה" בליקו עיין,דוגמא לדבר( ל"של רבינו זצ
ת על העומק "עיין שם בהתבטאות של מוהרנ, ג"השחר סוף ח

             .)בתורת רבינו ובפרט בסיפורי מעשיות שסיפר
  

  לו צריך כל אחד לעשות,שגם ובפרט בתורת רבינו, הן אמת
כי לפעמים האדם רואה בספרים ',  דרך בעבודת הרב ומורה

הוא  ו והם לא שייכים לו עדיין לפי מדרגתו,הנהגות והדרכות
 , ו לנפילה וירידה"וזה גורם לו ח, לוקח אותם על עצמו

שמא יפול ' או שלפעמים האדם מפחד להתקדם בעבודת ה
רק אין לו , ש בכחו להתקדם יןככיון ש, ואלו דמיונות, 'וכו

 לכן צריך גם בתורת רבינו הדרכה .מורה דרך שידריך אותו
,  באמת בדרך של רבינו בלי ליפול חלילהלכל אחד שילך

ר שיוסיף על " לא צריך אדמו-אבל לעצם העבודה והעצות
 את "ימשיך" שר"ברסלב אדמוחסידות על כן אין ב, הקיים

  . "אדמורות"ה
  .אמן,  ובתמים לציית את רבינו באמתיזכנו' ה

לל ל
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  02-9950000 ..........ב בשפות שונות לשמיעת שיעורי ברסל

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

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

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

 
  
  
  

 בפנייה למערכת" ליקוטי תפילות"ניתן להשיג את הספר 
 

  רפואה, הצלחה, נ"הקדשות לע
  

  וכן, ניתן לשלוח למערכת, וכדומה
  

  הצעות, ברכות ואיחולים, חסויות
  

 !ותגובות תתקבלנה בברכה

   בנס ציונה מארחת ישיבתינו
  בוגרי צבא, חיילים, בחורים

  לשבתות וסופי שבוע באוירה נפלאה ומשובחת
  ...הזדרזו והרשמו
  :לפרטים

052-7694555  
  או

052-6713201  
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