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מה מסוגל לעשות מעשה קטן וכמה , רואים בפרשתינו
ולרבקה אח ושמו : "נאמר בפרשה. כחו גדול בשמים

".   אל האיש החוצה אל העיןוירץ לבן". "לבן
הרי הצדיקים שמם קודם : הקדוש' אור החיים'שואל 
, ושם האיש אלימלך, ושמו בועז: כמו שכתוב, להם

.  נבל שמו: כמו, לשמםמים  הם קוד-אך אצל הרשעים
אם כן מדוע בפרשה זו נכתב אצל לבן לפי סדר 

  ? ושמו לבן –הצדיקים 
הכוונה היא שהאיש לבן חרד : הקדוש' אור החיים'עונה 

כשהוא יודע מה עבר בין אליעזר , לקראת האיש אליעזר
. והוא איש נכרי, ובין רבקה מהדיבורים ומקירוב הדעת

 אליעזר לפגוע בו בקנאתו לכן לבש קנאה ורץ לקראת
אותו ' ייחס ה, ובזכות מעשה זה. את קנאת אחותו

 לפי סדר -"ושמו לבן"ואמר , ביחסוין של צדיקים
ואין , כי בזה עשה לבן מעשה צדיקים, הצדיקים

, שע גדול כמו לבןאפילו ר .ה מקפח שכר בריה"הקב
רק ,  בכינוי של צדיקדושהקזוכה להכתב לנצח בתורה ה

  . הגנת אחותו לץבזכות שר
נ "שאנו עושים לכיוון ביהכ  כל צעד–המסר ברור 

כל שיחת  .עושה רושם בשמים -ולכיוון שיעורי תורה
 -טלפון שאנו עושים כדי לדבר עם אדם לקרבו לבוראו

" ישר כח"/"חזק וברוך"כל . עושה רושם בשמים
 - לחזקו ולעודדושאנו אומרים לרב בסיום הדרשה

 כל חיוך שאנו מחייכים לכל אחד .עושה רושם בשמים
עושה רושם  -שפוגשים ברחוב ובכך מעודדים את רוחו

מחיאת כף שאנו עושים כדי , ריקוד, כל קפיצה. בשמים
. עושה רושם בשמים -לשמח את האשה ואת הילדים

כל נשיקה שאנו מנשקים את ידה של אמא ואת ידו של 
וכן  .עושה רושם בשמים -הבה אליהםאאבא להראות 
 לא נותר לנו אלא לקום ולחפש איך .על זה הדרך
ושם ולהרעיש את העולם בפעולותינו לעשות ר
  !!!שיהיה לכולנו בהצלחה.       הפשוטות

  יציאת    לרבינו כניסת                
  תםק       "ק       ש"ש          

  17:57     17:18    16:05: ירושלים 
  17:53     17:19    16:20:  תל אביב
 17:51     17:17    16:09:       חיפה
   17:54     17:20    16:21: באר שבע

  

  חשון
  אליעזר יהודה ולדינברג'  ר-'לצבי מקראקא  ' ר -ח"כ

  כסלו
  )ס"הגאות הש(יוסף שמואל מקראקא ' ר -'א
  אהרון קוטלר' ר,  דייןיצחק'  ר-'ב
  יוסף דוד' ר, ר יחזקאל הכהן, בנימין וולף פאפר'  ר-'ג
  

  סוד השידוכים
  

שכל השידוכים  )ב סימן פט"ח(ן "ע מביא בליקוטי מוהר"הקדוש זירבינו 
  כלכי הדעת משדך,  שיש בעולם'בר דעת'שבעולם נעשים על ידי ה

והדעת הוא המתווך בין שני , כי כל השידוכים הם שני הפכים, השידוכים
, כי לפעמים שני המשודכים רחוקים מאד, ועל כן קשה למצוא זיווגו. הפכים

 -והתיקון לזה. על כן קשה למצוא זיווגו, והם שני הפכים ביותר זה מזה
, ועל ידי זה יכול למצוא השידוך שלו, שיבוא להבר דעת לשמוע תורה מפיו

יבקשו , )מלאכי ב(" תורהועת ד שמרוי הןכפתי שכי "ת "ר = שידוךוזהו 
ה  על ידי זה זוכ-פיו של הצדיק הבר דעתמ  תורההיינו כששומע, מפיהו

כי , ויש בה שני מיני הפכים, כלהכי גם התורה נקראת . למצוא השידוך שלו
שהצדיק הבר  ועל ידי ,דברי תורה עשירים במקום אחד ועניים במקום אחר

 ועל דאחד לאח  הוא מחבר את חלקי התורה על ידי זה,דעת מדבר בתורה
  . כ"ע. םנעשים שידוכי זה ידי
  

, "יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים"ל "חכמינו זזהו שאמרו 
 את סיפור בזה שהשיח וסיפר, אליעזרהוא  ש–ששיחתן של עבדי אבות 

ומתורה זו נעשה שידוך של ,  בזה נעשה תורה ממש-ההשגחה העליונה
, שרבקה הסכימה ללכת עם אליעזר בניגוד לרצונם של בני משפחתה, יצחק

לתה בסיפור הדברים של גוכל זה היא זכתה דווקא על ידי הדעת שהת
, "שדכן"ו הקדוש אמר על עצמו שהוא רבינ. נחשבת לתורה ממשש, אליעזר

ומי , "בר דעת דקדושה"ע היה צדיק גדול בבחינת "ומאחר ורבינו זי
 )בפרט כשזוכים להיות על ציונו הקדוש ולהתעקש בתפילה(שמתקרב אליו 

   !אז פועלים בפרט בעניינים של שידוכים
  
ידוך שקבל ת – ע"תש( האחרון הבראש השנ :בזה שמענו מעשה נפלאו
ובבכיה ביקש כבר ,  על הציון הקדוש באומן26השתטח בחור כבן , )ליאיע

,  אחרי שחזר ארצה(!) יומיים –  וישעותו לא איחרה לבוא.את השידוך שלו
. באו בברית הנישואין', רוך הב(!) והשבוע ,  לו בת ישראל כשרהכירויה
 פשוטההרק צריך את האמונה , סיפורים מופלאים כאלה ישנם למכבירו

ולהשפיע לנו מאיתו , לפעול גדולות ונצורותשבכחו של הצדיק , והתמימה
  . רק עלינו להכין כלים לקבלם, יתברך שפע גדול

  
  ,להכין כלים נפלאים,  על דבר כבוד שמונויעזרי' ה

   .אמן,  ולקבל זכות הצדיק שפע גדול מאד
  !שבת שלום
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  א" שליט שמואל שטרןדברי הרב

  
הוא דוגמא ואב , האופן שבו נעשה השידוך של יצחק עם רבקה

אברהם אבינו שלח את  .לכל השידוכים האמיתיים שבעולם
כפי (אליעזר לקחת אשה לבנו מארצו וממולדתו ומבית אביו 

מפני , ולא רצה לקחת את בתו של אליעזר עבדו) ן"שמפרש הרמב
ל "זכמינו ח). אברהם" (ברוך"מתדבק ב) אליעזר" (ארור"שאין 

עבד עבדים יהיה : " אשר עליו נאמרניכנע אומרים שאליעזר הוא
, פירוש הדברים. 'זקן ביתו של אברהם'אליעזר נקרא  ".לאחיו

ואף על פי , שהיה תלמיד חכם וראש הישיבה בבית אברהם אבינו
זר אליע.  של אליעזר ליצחק בנוכן לא רצה אברהם לקחת את בתו

אלא נסע , דו התבטל וקיבל את רצון רבו ולא שאל קושיותימצ
ועל ידי זה זכה לעלות , בן אדוניו, לחרן למצוא כלה ליצחק

שנתהפך מארור , "'בא ברוך ה ":וכמו שנאמר עלי, למדרגת ברוך
ולזה זכה בזכות שהלך לקיים מצוות רבו בפשיטות ולא , לברוך

, " לוקח את בתו ליצחקמדוע רבו אינו"התעקש ולא שאל קושיות 
 מדוע אמנם לא :אכן נשאלת השאלהו .רק עשה שליחותו נאמנה

? לקח אברהם אבינו לבנו את בתו של אליעזר שהיה ירא שמים
מדרגת  ?ולא לקח מבנות הארץ, לארצו, ומדוע שלח אותו רחוק

 שהרי פרשה שלימה בתורה נסובה ,אליעזר היתה גדולה ועצומה
ובשליחות אליעזר וכל , ו אות מיותרת אין בתורה אפיל.סביבו

בשעת המאורעות ושוב (דיבוריו מאריכה התורה וחוזרת פעמיים 
   ?בזה מדוע מאריכה התורה כל כך -) בספרו את הדברים ללבן

מפני , הראשון שנולד בקדושה בעם ישראל הוא יצחק אבינו
עם ישראל צריכים להיות . שנולד אחר שאברהם אבינו נימול

והלימוד כיצד להיות , "קדושים תהיו: "ו שכתוב כמ,קדושים
יצחק מעולם  .ראשונה מהאבות הקדושיםב נלמד בראש ו-קדושים

אברהם גם כן לא ראה את . לא ראה את רבקה לפני שנשאה
 משפחת בתואל בן נחור -אולם אברהם מכיר את משפחתה, רבקה

, למרות זאת, אף על פי שבתואל ולבן רשעים. אחי אברהם
יר את השורשים ויודע שיש במשפחתו מידות טובות אברהם מכ

 וזה מה ,כפי שזה מתגלה אחר כך ברבקה, ותכונות טובות
 אפילו שבבנות הארץ כלפי חוץ יכולים למצוא שידוך !שחשוב

אברהם יודע שהשורשים האלו הם גורליים עבור עם , יותר טוב
   .בנות העםיועל תכונות ומידות טובות כאלו צריך לה, ישראל

ראש ישיבה ,  שולח אברהם את אליעזר עבדו-לבדוק את השידוך
ומכאן נלמד אנו , חכם זקן ומופלג שלומד ומלמד תורה בביתו

ובעיקר , אליעזר בודק את המידות הטובות .כיצד בודקים שידוך
 מידת  את- אבינובודק את אותן המידות המתאימות לבית אברהם

על . שהוא הסמל לדורות בהכנסת אורחים,  אורחיםהכנסתהחסד ו
כן בודק אליעזר בכלה המיועדת בראש ובראשונה האם היא בעלת 

 - והסימן שהוא עושה.חסד כפי שמתאים לבית אברהם אבינו
  -שתה וגם גמליך אשקה: והיא תאמר, הטי כדך ואשתה: מר להיא

  .היא המיועדת ליצחק
  

  !עמכם הסליחה. מקוםהם רב מפאת חוסר א בצימצו"הבאנו את דבריו של הרב שליט

   
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  

  
  
  
  

    
  
   
  
   

  

  ממון
וכל זמן שיש עבודה זרה , תאוות ממון היא עבודה זרה ממש

וכפי הביטול של ,  חרון אף בעולם-זאת של ממון בעולם
ונמשך , תאוה זאת כן נתבטל החרון אף ונמשך חסד בעולם

בניין בית 'ונמשך הדעת שהיא בחינת ', התגלות משיח'בחינת 
 וזוכים להמשיך חידושי תורה נפלאים שיתגלו', המקדש
  )ן ב ה"ליקוטי מוהר                   ( .לעתיד

~. ~  
, ממשיכים השגחה שלימה, ות ממוןועל ידי שמשברים תא

כי על ידי צדקה מקררים , ושבירתה היא על ידי צדקה
, ות הנגידות והעשירותוות ממון ומשברים תאוחמימות תא

ויש , ולהיות שמח בחלקו' משא ומתן באמונה'וזוכה לעשות 
שזהו עיקר , ואינו רץ להעשיר' לו נחת רוח במה שחננו ה

 שהוא יגע תמיד ביגיעות וטרחות וטרדות -ת ממוןותאו
, בזעת אפך תאכל לחםגדולות וממשיך על עצמו הקללה של 

די צדקה ניצולים מזה ונחשב כמקטיר ועל י. רחמנא לצלן
   .קטורת

   )יג א(
~. ~  

.  יעשה מהם צדקה-אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים
  כי על ידי צדקה מתקן ממונו שיהיה לו ממון ופרנסה

  )סט(. ברווח
 

  

' אמר ר. תלמידי חכמים דומים לשבתות וימים טובים
, עיאנחנו ששה נרות שמאירים מכח הנר השבי: אבא

שהרי אין קיום , שביעי לכל, שמעון בר יוחאי' רוהוא 
' ר .נמצא שהכל תלוי בשביעי, לששה בלי השביעי
כמו שבת , שבתשמעון בר יוחאי ' יהודה היה קורא לר

ועתידים החברים . 'ה-שמעון קודש ל' אף ר' ה-קודש ל
שמעון בר יוחאי לעולם ' הצדיקים להתעדן בזכות ר

" מכובד' לקדוש ה בת ענגוקראת לש ":שנאמר, הבא
שמעון ' רהוא ? ומכובד' מי הוא קדוש ה, )ישעיה נח ג(

.  שנקרא מכובד בעולם הזה ובעולם הבא בר יוחאי
שמעון '  אמרו על ר)דף רלב א, פרשת פנחס( הקדוש בזהר

, רבם של חכמים, רבם של נביאיםבר יוחאי שקרא 
יתברך מדבר על פיו ' ה-ש, רבם של מלאכי השרת

  . וכותב על ידו סודות שלא נשמעו ממתן תורה ועד היום
  ) דף קכה א ודף קמד א(פרשת נשא 

~. ~  
    -יתברך' כל מי ששומר שבת ומכבד ומענג לכבוד ה

, יתברך יתן לו מקום למעלה במנוחה בלי טירחה' ה
וינוח שם מכל טורח העולם הזה שטרח בו בכמה 

  . גלגולים וכמה מעשים
  )קלא אדף (תיקוני הזהר 

 



 
  ע" זיהלברשטאם מצאנזחיים רבי              

  
  

  מצוה להתרים אחרים
  

ירה אחת ועשה ישהגיע פעם לע, ל"חיים מצאנז זצ' על רמסופר 
 ריח :והנה הוא נעצר ליד אחד הבתים והכריז, זה את דרכו ברגל
זאת דירתו היתה  ! להכנס לבית הזהבאני חיי, גן עדן נודף מכאן

דפק על הרב . 'רבי פסח'קראו לו שרה ישל העי' גבאי צדקה'של ה
 לדירה ברשותו והחל להסתובב כנס הרבנ, פתח לו הגבאי, הדלת
 מהארון הזה :עד שהגיע לארון בגדים ושם נעצר ואמר, בתוכה

ביקש לפתוח את הרב  !אני מרגיש שיצא הריח גן עדן שעלה באפי
תע נגלו לעיניו פול, הגבאי פתח, הארון

הכריז הרב וב ש .כומר... בגדים של
וביקש , שממלבוש זה עולה ריח גן עדן

 שיספר לו את כל העניין שקשור מהגבאי
  :והגבאי החל לספר, לבגדים אלו

  
ומסתובב אני מדי ,  בעיירה'גבאי צדקה'אני 

ף את הכסף חודש בין אנשי העיר כדי לאסו
אחת יצאתי פעם . רכי הצדקהוהדרוש לצ

וכאשר סיימתי , כדרכי כדי לגבות צדקה
 יושב וממתין א מצאתי מישהו-וחזרתי לביתי

הוא התפרץ עלי , וכשרק נכנסתי הביתה, לי
החובות  ! פסח אני בצרה גדולהיבר" :עקזו

ואני מוכרח להשיג עתה סכום כסף כך , האנשים לוחצים, מעיקים
ידידי אני שומע " :ניתי ואמרתי לו ע..."!דאני אבוואם לא , וכך

באת כל כך מה  ל?אבל מה אעשך לך, ואני מבין שאתה צריך
עכשיו חזרתי מסיבוב בכל העיר וביקרתי אצל ק  ר?מאוחר
היהודי בבכי מר ונוגע  תעצב ה??"לאן אלך עוד פעם, האנשים

מה , היהודי בוכה כל כך על מזלו הרע" :וחשבתי לעצמי, ללב
טוב  -אם אצליח, פעם שניהלך  א!?יכול כבר לקרות אם אלך שוב

   ..."עשיתי מה שיכלתי לפחות -ואם לא אצליח, מאד
  

 :ואמרתי לכל אחד, תי שוב אצל האנשיםרביק, שניהפעם הלכתי 
אבל בביתי יושב יהודי , תי כבר אצלך מקודםיהי, אתה צודק"

אותו שיבכה שלוח  ל?מה לעשות, ובוכה בדמעות חמות על צרתו
, כל אחד נתן, ף סכום כסף לאסו הצלחתי'בחסדי הכך  ו!?"אצלך
  וכאשר,חזרתי לביתיאז ו. נתנואנחו אבל נאמנם ש כאלההיו 

לא היה קץ לאושרו , הוא חיבק ונישק אותי, נתתי לאיש את הכסף
לא עברו עשר אבל . שמח וטוב לב,  מביתי בברכות תודהויצא
היה זה עוד יהודי נזקק בא ,  שוב דפיקות בדלת ואני שומע,דקות

 מיד !"פיקוח נפש ממש, המצב שלי נורא ואיום, הצילו" :ועקזו
             ... עכשיו כבר אין על מה לדבר, יקירי" :עניתי לו ואמרתי
               ?שאלך פעם שלישית באותו ערב, מה אתה רוצה

         .  מאומה לא הועילוימוקינאך כל טענותי ו !!"מהבתיםאותי יסלקו 
ואינני עוד עצה , ולבי נשבר בתוכי ונקרע, ישב בביתי ובכההאיש 
לך שאני  דע -אם לא תציל אותי" : ואומרוהוא עוד מוסיף, בנפשי

 ליד ביתי יש : עלה במוחי רעיון מוזרלפתע !"מחוסל לגמרי
בה מתקבצים מדי לילה בחורים ריקים , ")פאב("ה ָאָּבְסִמ

יא מהם צואולי אצליח לה, אלך לשם ואנסה את מזלי, ומשתכרים
,  ויצחקו אלי ליאולי ילעגו, מה שיהיהיהיה . כסף לצורכי צדקה

   !אבל אני צריך לנסות
  

אני . אומץ וקמתי וביצעתי את אשר חשבתיאזרתי 
 קריאות מות את פניד מק ומיד,נכנס למסבאה

גם לפה , שלום עליכם" :צוהלות ומחיאות כפיים
פעם עוד  ? שוב צדקה,ישמה  !?אתה בא

המצב המביך וזיונות בתוך כדי ה... "??כסף
, עמש" :פנה אלי אחד מהם ואמר, שעברתי שם

היה אצלנו , אני מוכן לעשות איתך עסק, רבי פסח
, כומר והוא השאיר לנו את מלבוש הכמורה שלו
, אני אביא לך את הלבוש ואתה תלבש אותו

תה תהיה א ,ואנחנו נעבור איתך בכל העיירה
 ואתה חובותרכומר ונסתובב בלבוש בבגדי 

בהתחלה  "!יש לך את כל הסכום שתרצה, שה זאתתעאם . תרקוד
 באותו עני העומד להשיב את נפשו אך כאשר נזכר,  פסחיבסרב ר
כומר ורקד רבי  בבגדי בישו אותוהלואכן . מיד הסכים, לבוראו
ולאחר מכן נתנו ,  בבושה וכלימה שעה ארוכה ברחובות העירפסח

פסח רץ ורבי . והלכו לדרכם, לו השיכורים את מה שהבטיחו לו
 כאשר פשטתי את :פרסמרבי פסח וממשיך . והביא את הכסף לעני
הודות לבגד הזה שזכיתי  :חשבתי לעצמי, בגד הכמורה מעלי

   !לכן ישאר אצלי הבגד ואשמור אותו למזכרת, והחייתי יהודי
  

ת  עשי!כן : ואמר,זלגו עיניו דמעות, חיים את הסיפור' רכששמע 
 ותצוה את בני ביתך שלאחר מותך ,את הבגד הזהתיקח  !דבר נכון

זקוק לתכריכים אינך  !יקברו אותך עם בגד זה במקום תכריכים
 כעבור אכן ו!!מלאך חבלה לא יוכל לגשת אליךשום  !אחרים

שהממשלה הפולנית החליטה לסלול כביש , שנים רבות סיפרו
', גבאי צדקה'רות שבתוכו נקבר אותו חד שבו עמד בית הקבומי

ובגלל זה נאלצו לפנות את הקברים ולהעביר את העצמות למקום 
, לם מצאו אותו ש-והנה כאשר הגיעו לקברו של רבי פסח, אחר

 רכומר היה חסהמפני שבבגדי , חוץ מרגל אחת שהיתה רקובה
ואותה הרגל שלא התכסתה בבגדי , החלק של הרגל מהמכנס

  ...הכומר נרקבה
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  למערכת אין כל קשר למודעות הפרסום, לבדתוכן המודעות על אחריות המפרסמים ב

  :המשך סיפורו של יעקב מועלם מהגליון הקודם
 .במילים נכנסתי לשמחה שאי אפשר לתארה באותו רגע
והשאלה ,  הגעתי הביתה,כשחזרנו ארצה ,לאחר החג

מה קרה לילדה : היתה, הראשונה ששאלתי את אשתי
וסיפרה ! ? איך אתה יודע: שאלה אותיומיד היא? בחג

נפלה , שהיא הלכה לבית הכנסת עם הבת והבת החליקה
על אחת הפינות של הספסל וקיבלה מכה כמילימטר 

שקרה נס שלא  ישתבח שמו לעד של בורא עולם, מהעין
 ,וכל זה התהפך לטובה . עצמהבעין המכה את קיבלה
התפילה בציון , התיקון הכללי, 'פדיון נפש'ה בזכות

     ".א" נחמן זיעינוהקדוש וזכותו של רב
  

  ברבים ' ה-אם גם אתם רוצים להודות ל
  " שיחו בכל נפלאותיו"ולקיים 

  נשמח מאד אם ישלח אלינו למערכת 
  סיפור נסיעתכם לאומן 

   ברוחניות ובגשמיות או כל ישועה שנושעתם
  בקברי צדיקים  ' ה-בזכות התפילה ל

  יתברך ' ואנו נשתדל בעזר ה
  לפרסמו במדור זה בהקדם

  ,מה עדיף בזמן הפנוי
   ?ללמוד גמרא או לומר התיקון הכללי

כמה זמן לוקח , השאלה כשלעצמה לא כל כך מובנת
אז אפשר לומר , בערך עשר דקות? לומר התיקון הכללי

:  אך אולי כוונת השואל היא? !ואחר כך ללמוד גמרא
כמו שיעור תורה (וד תורה מללי, ְלָמה יש יותר חשיבות

ויש לצערינו הרבה נבוכים [? או לתיקון הכללי) וכדומה
, פשוט וברור: והתשובה היא] וכמו ששמענו, בזה

לתיקון , שכשרבינו הקדוש גילה את התיקון הכללי
, ")הכלליתיקון ", כשמו כן הוא(הברית ושאר עוונות 

ה כלל וכלל למעט בלימוד לא היתה כוונתו הקדוש
, ובפרט לא בלימוד הלכה, בכל חלק בתורה, התורה

ולא שייך להיות יהודי , שעל זה רבינו הזהיר ביותר
   .כשר בלי ללמוד הלכה כראוי

  
ושבים שיש להעדיף חהרבה טועים בזה ו, לצערינו

והוא ,  על פני שיעור בהלכהתיקון הכלליהת ראמי
 ברור שלתיקון הכללי יש !ונגד דעת רבינו, שיבוש גדול
אך אין זה מהוה סתירה ללימוד התורה , מעלה עצומה

  ! כלל וכלל
  

שכשרבינו מדבר על תפילה ולימוד , הרואה יראה
ואין ,  רבינו מדגיש להתפלל וללמוד ולהתפלל-תורה

. אלא אדרבא אחד משלים את השני, ביניהם סתירה כלל
, הועיל רבינו מלמדינו ל)שיחה עו(ן "גם בשיחות הר

 עד שאין היום הרבהשצריכים לעסוק בלימוד תורה 
ואמירת תהלים ובד בבד לעסוק הרבה בתפילה , מספיק
  . וכמובן אין זה על חשבון הלימוד כלל וכלל, הרבה

  
הצועד בדרכיו , 'יהודי עובד ה: מסקנת הדברים

, ע אור האורות"ונתיבותיו של רבינו הקדוש והנורא זי
ן לימוד לתפילה ועוסק  סתירה בישוםלא רואה 

ולכן צריכים לעסוק ,  כראוי-לבדובכל אחד , בשניהם
גם בתפילה ואמירת תהלים לצד עסק התורה בהתמדה 

  ! נפלאה
  .אמן, יזכינו לזה' ה

  

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

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

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

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

  clife.co.il ..................." ...................ובחרת בחיים"אתר 
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