
הקדושה  תורתנו  כי  ומפורסם,  ידוע  כבר 
אינה סיפורי מעשיות, או עניני הסטוריה יהודית, 
היא  הקדושים,  הפסוקים  מגמת  ושלום,  חס 
ידי  על  ולזכות  הזה  בעולם  חיים  ארחות  ללמדנו 

זה לדבקות הגמורה בו יתברך שמו.

גם מעשה יציאת מצרים מכונן אותנו לדעת 
הימים  כל  נצבים  בהיותנו  ומרוממת,  גבוהה 
ההתבדלות  של  במקום  גופא,  נקודה  באותה 
פנים  שהיא  המלחמה  ומצרים,  פרעה  מטומאת 
מרפה  שאינה  נמרצת  טומאה  מאותה  ואחור, 
עד  וחונקת  נמשכת  עדיין  הצובטת,  מלפיתתה 
ואין  הימים,  אחרית  עקבות  שהוא  האחרון,  דור 
יהודי בעולם שלא נפגש עם אותו פרעה וחילותיו 

להחטיאו כהיום הזה.

האמיתיים  הלוחמה  דרכי  את  לדעת  כדי 
מול אותן התפשטויות של טומאות פרעה בכלל 
ובפרט עלינו ללמוד את מה שהיה שם, כי התורה 
נצחית היא, בכל אדם ובכל זמן ובכל מקום לעולם.

עוד מאז כאשר  גדול קבע ה' בעולמו,  כלל 
התרוצצו הבנים בקרבה של אותה צדקת רבקה 
והיה  הקדושה  צד  שבגבור  השלום,  עליה  אמנו 
של  הרשעה  ידה  לה  נחתה  אזי  למעלה,  מאד 
ברם,  כלל,  מזקת  להיות  יכולה  ואינה  הקליפה 
שאול  עד  הקדושה  הארת  מושפלת  כאשר 
לבוא  ומציק  לצר  כח  ושלום  חס  יש  תחתיה, 
בשערי הקדושה ולהחריב את חורבנו, כאשר אנו 

עדים, בעונותינו הרבים, זה אלפי שנה.

אך לא רק בכלליות מה שנארע לעם הקדוש, 
הפרטי,  האדם  בעבודת  גם  אף  אלא  כך.  הוא 
הרוצה לשוב אל השם יתברך בכל לבו ובכל נפשו, 

עומד בפני אותו צומת דרכים המפריד אותן אל 
השם  אל  בוער  הוא  הנה  שונות,  הסתעפויות 
ואויב  צר  בא  והנה  דקדושה,  בהתלהבות  יתברך 
בשערי ירושלי'ם, והנה הוא מחבק אשפתות של 

טומאה וריחוק חס ושלום.
גברה  רצון  עת  הים,  על  היה  שפרעה  בעת 
אשר  גאולה  של  בתהליך  כבר  היו  כי  מאד,  עד 
לתמיהת  ה'  המלך  שעה  לא  וארץ,  שמים  הרגיז 
עד  רחמיו  גברו  כי  וכו',  ואלו  אלו  הלוא  שנאניו 
ופורקן  גדולה  לתשועה  להם  זאת  והיתה  מאד, 
נצחי, אך זאת עדות היא, שכאשר ראו את פרעה 
וחילו על הים, הבינו כי מקום דרגתם נמוך הוא עד 
כדי נגישות ברורה של אותו רשע ארור למרכבות 

חילות וצבאות ה' היוצאים מארץ מצרים.
תימן  באגרת  מביא  זי"ע  הרמב"ם  אדונינו 
מלך  של  המיוחדת  המדה   - שלו  המופרסמת 
מלכי  כל  יבהלו  שיתגלה,  שבשעה  היא,  המשיח 
ארץ משמעו ויפחדו וכו' שלא יוכלו לטעון ולערער 
עליו ולא יוכלו להכחישו וכו'. כלומר, הפחד הגדול 
של אומות הרשעה מאותה בהירות קדושה, היא 

סימן על אמתתו של גואל הצדק הגדול.
יצאו  כאשר  הראשונה,  הגאולה  בעת  אך 
בני  עם  ללחום  רשע  אותו  פניו  והעיז  ממצרים, 
בנפשו  הרגיש  פלא,  זה  והנה  מקום,  של  אוהביו 
מורך  מרגיש  ואינו  לו  עמדה  שעזותו  הטמאה, 
הימים,  אחרית  של  איומה  יראה  כאותה  בלבבו, 
הבין בדעת קליפתו, כי העם היוצא היום מארצו 
נמצא במקום נמוך עד מאד, ולכן, כדברי המדרש 
זעק: וי, ויהי בשלח פרעה, מי צעק וי – פרעה צעק, 
כי התחרט על ששלחם, שאם הם בדרגה הנמוכה 

ביותר, היה יכול עוד לשעבדם עד אין סוף. 

כי   – וי  זעק  משה  דאמר,  מאן  ולאידך 
פרעה  בהתקרב  וראה  היה,  ישראל  של  אוהבם 
סימן לריחוק גדול מאד, לאובדן הזהות היהודית 
זעק  אז  או  ופרעוניות,  נמיכות  כל  מעל  הנשואה 
אהה,  ומרה,  גדולה  זעקה  ישראל  של  מושיען 
באובדן  וראיתי  אוכל  איככה  קדושים,  ישראל 
מולדתכם הרוחנית והגבוהה עד מאד, איזה קשר 
יש לכם בכלל עם אותו רשע, טמא בכל הטומאות.
בנסיונות  מתנסים  אנו  האחרון,  בדורנו 
קשים מאד, קול תרועת מלחמה והגפת התריסים 
נשמעת וצחצוח חרבות של איומים רעים מאד, 
וזה מחוץ. ומבפנים, אש של זוהמה רוצה לכלות 
כח  את  לחזק   – זה  על  והעצה  טובה.  חלקה  כל 
הקדושה, כי כאשר עמוד הענן והאש של קדושה 
וטהרה והתאמצות קרבת אלקים בוערים עד לב 
ולאף  טומאה  לשום  נגישות  יכולת  אין  השמים, 

פרעה להצר את ישראל.
ה'באר  בעל  ורבינו  מורנו  אדוננו  מרן  כ"ק 
הטוב  ודברו  חיים,  ארחות  למדנו  זי"ע,  עקב' 
בתוכנו, לדעת, כי עיקר המלחמה הוא רק כאשר 
יש 'שייכות' אל הסטרא אחרא, או אז צריך ללמד 
הצר  היצר  עם  ללחום  וכו'  קשת  יהודה  בני  את 
הצורר וכו' כו', אבל מדה יתירה של חיבה נודעת, 
כל  לנתק  אומר  גזר  ומלכתחילה  שמראש  למי 
שכל  להורותנו,  שכנגד,  הצד  אל  כלשהי  שייכות 
מה שאנו סובלים מצד הסטרא אחרא, חס ושלום, 

הוא רק בגלל שנענינו להיות שייכים אליהם. 
שמו  כבוד  דבר  על  יעזרנו  יתברך  והשם 
ידינו,  מעל  פרעה  ואזיקי  מוסרות  לנתק  יתברך, 
וכאז כן אתה נזכה לגאולה שלימה, על ידי משיח 

צדקנו, שיבוא ויתגלה במהרה בימינו אמן.
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איתא  ולשלום,  טובים  לחיים  לחיים, 
בשו"ת מהר"ם מרוטנברג )סי' ה'( בשם רבינו 
גרשום מאור הגולה וז"ל: אין קובעין תענית 
בראש  תענית  מצאנו  שלא  בשבט,  בט"ו 
ותו,  הן,  שנים  ראשי  ארבעה  ותנן  השנה, 
ליתא  דשאר  היכא  וכי  הדדי,  בהדי  דקתני 
בתענית, הארבע נמי ליתנהו בתענית, ואע"ג 
דאינהו עדיפי מיניה, כיון דקתני בהדי הדדי 
בהא דמיא אהדדי. וביאר שם השל"ה בבגדי 
כללה  שהמשנה  שכיון  שרצ"ל,  )סק"ג(  ישע 
שנים  ראשי  "ארבעה  ואמרה  יחד  אותם 
הן" וגם כשפרטה המשנה את ראשי השנה 
כתבה אותם ביחד, משמע שלכולם דין אחד 
שאין להתענות בהם, ע"כ. ומצינו ג"כ בפסקי 
מרן הב"י )או"ח סי' קלא, ו( נהגו שלא ליפול על 
פניהם בט"ו באב, ולא בט"ו בשבט. והיעב"ץ 
אומרים  שאין  מוסיף,  יעקב  בית  בסידורו 
דמצינו  הרי,  בשבט.  בט"ו  למנצח  מזמור 
גדול  זה  שיום  הק',  דבריהם  מכל  למילף 
פז"  "אדני  ספר  המחבר  ובעל  הוא.  וקדוש 
על או"ח ה"ה הגאון רבינו אפרים העקשער 
זצ"ל דיין דק"ק אלטונא בערך לפני ב' מאות 
קל"ה  )או"ח  שם  לחדש  כתב  ומחצה,  שנים 
דע"י  זה,  לנהג  טעם  לומר  ואפשר  וז"ל:  ה,( 

השנה  ראש  שהוא  יזכור  בפירות,  דמרבין 
ויתפלל עליהם שיתברכו הפירות,  לאילנות 
כמאמר  לעץ  דומה  שהאדם  וידוע  ע"כ. 
הכתוב )דברים כ, יט( כי האדם עץ השדה. א"כ 
וחשבון  השנה  ראש  של  יום  דידן  יומא  הוי 

הנפש גם להאדם וגם לאילנות.

ישראל  של  סניגורן  להרה"ק  איתא 
זי"ע  מבארדיטשוב  יצחק  לוי  ר'  רבינו 
בספה"ק "קדושת לוי" )ליקוטים( לבאר דברי 
האר"י הק' על מחלקותם של ר' אליעזר ורבי 
יהושע מתי נברא העולם, דחד אמר בתשרי, 
אלוהים  דברי  ואלו  דאלו  בניסן.  אמר  וחד 
ואילו  במחשבה,  היה  שבניסן  אלא  חיים, 
לבאר,  מוסיף  ולפי"ז  במעשה.  היה  בתשרי 
דמחמשה עשר בשבט ועד ר"ח ניסן כשהיו 
מקדשים עפ"י הראיה, איכא 'מה' ימים, וכן 
מחמשה עשר באב ועד ר"ה, איכא נמי 'מה' 
ימים, ופי' התוספות )ר"ה כז. ד"ה כמאן( דהאדם 
כ"ה  עד  דמט"ו  נמצא  אלול,  בכ"ה  נברא 
יצירת  כנגד  יום שהיא  אלול איכא ארבעים 

האדם  העולם,  נברא  בניסן  למ"ד  וכן  הולד, 
נברא בכ"ה אדר, ומט"ו בשבט עד כ"ה אדר 
איכא ארבעים יום נגד יצירת הולד, ובאמת 
פסקינן אנן כב' המ"ד, וזהו שאנו עושין יומא 
דפגרא בט"ו באב ובט"ו בשבט, נמצא שט"ו 
הכנה  הוי  ופסח  לפסח,  הכנה  הוא  בשבט 
הק',  מדבריו  חזינן  עכתו"ד.  תורה,  למתן 
שמט"ו בשבט שהיא ראש השנה לאילנות, 
ארבעים  הוי  העולם,  נברא  בניסן  למ"ד  אזי 
על  לבקש  שחייבים  הולד,  יצירת  קודם  יום 
שוים  ששניהם  הענין  לך  והא  האדם,  נפש 
בדינם. ועוד נמצאין למידין מכאן, שאעפ"י 
שהאילנות  כאילו  ודם  בשר  לעיני  שנראה 
הם חפצים גשמיים, אולם, מוכח מכל הנ"ל, 
איכא  בעולמו,  הקב"ה  שברא  דבר  דכל 
אלא  הרוחניי,  וקדושתו  סגולתו  בעמקו, 
בהסתרה.  ולפעמים  בנגלה  היא  דלפעמים 
בטעם  במאמרינו  בכך  כבר  שהרחבנו  וכמו 
ברכת האילנות ביומי דניסן. שזכו כל אותם 
האילנות להוציא פירותיהן שבהם מגולגלים 
מברך  וכשהאדם  תיקון,  הטעונים  הנשמות 
על  הם  יבואו  אזי  הראויה,  בכוונתה  עליהם 
וכך  ובשלוה.  בשלום  מקומם  ועל  תיקונם 
מובא נמי בדברי מחצית השקל בשם האר"י 
כי לא  ג(  ח,  )דברים  ו, סק"ד( עה"פ  סי'  )או"ח  הק' 
הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי 
רוחניות  היינו,  ה',  פי  רצ"ל,  האדם.  יחיה  ה' 
שיש במאכל כי ברוח פיו כל צבאם נבראו, 
וכמו שארז"ל )בראשית רבה י, ז( אין לך כל עשב 
ועשב מלמטה, שאין לו מזל מלמעלה. היינו, 
מאת  לו  שניתן  קדוש  כח  ע"י  בו  שמשפיע 
ע"כ.  עליו,  שממונה  מה  על  להשפיע  ה', 
הרי, שבכל הפירות שברא הקב"ה בעולמינו 
הרוחניי,  מזון  בתוכו  ומסונף  מחובר  הטוב, 
וע"כ השוה דוד המלך ע"ה את האדם לעץ 
שתול  כעץ  והיה  ג(  א,  )תהילים  באמרו  השדה 
על פלגי מים, אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא 
יבול. וכפי שפי' שם הרד"ק וז"ל: דימה האדם 
הטוב לעץ שתול על פלגי מים, ואמר, שיסור 
ויעשה טוב, הנה הוא כעץ השתול על  מרע 
פלגי מים, שהוא שבע לעולם, ע"כ. ]יעויי"ש 
מתק לשון המלבי"ם[ ולכן, כל כמה שישקיע 
יָרֶאה עולמו לעתיד.  ּתֵ האדם בטוב חייו, כך 
וכה פי' הרמב"ן את הפס' )דברים כט, יז( פן יש 

משורש  כי  ולענה...  ראש  פרה  שרש  בכם 
מתוק לא יצא מר. רצ"ל, שלפי מה שהאדם 

יחרוש ויזריע באדמה, כן תהיה תוצאותיו.

שאם  שכמו  בפי,  מילין  לאלוה  עוד 
משקיעים בעץ, הרי הוא טובה לעצם האילן, 
הדיבור,  כוח  או  נשמה  בה  שאין  אעפ"י 
שהטביע  כפי  בגידולם  הם  שחפצים  כיון 
וחלילה לאדם,  בהם הקב"ה בעת בריאתם, 
שישנה את דרכי בריאתם, והוא הדין במילי 
ביושר  האדם  את  ברא  שהקב"ה  דשמיא, 
אשר  כט(  ז,  )קהלת  כדכתיב  ולשמרו  לעבדו 
עשה האלוהים את האדם ישר. אלא, דמפני 
ורע,  טוב  בו  נתערבב  הראשון,  אדם  חטא 
כל  מן החיוב על האדם להשקיע את  וע"כ, 
כוחו להטות לבו אל ה' אלוהיו, וכל תפלותיו 
לטובת  בלעדו  יהיו  והנהגותיו,  ולימודיו 
אחר  ולא  שהוא  כיון  לזולתו,  ולא  נשמתו 
ובוראו,  יוצרו  לפני  וחשבון  דין  ליתן  עתיד 

ובל יתערב זר בחשבונו הפרטי.

של  תינוקות   – הצאן  צעירי  ובפרט, 
רכים,  עצים  לשתילי  הדומים  רבן,  בית 
לחנכם  גביהם,  על  עומד  גדול  שיהיה  צריך 
כיון  ומצוותיה,  ולחכמם לאמיתה של תורה 
שאין בהם דעת כל צרכם, להבין מכוח שכלו 
הרך, את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה 
ליום  ית"ש,  הבורא  וכשזיכנו  יעשו,  אשר 
לעשות  עלינו  הרי,  הזה,  והקדוש  הגדול 
וצאצאינו,  ביתינו  ונפשות  נפשינו,  חשבון 
האם גידולי פירותינו, גדלים על אדני התורה 

בטהרת הקודש!

ודעת,  בינה  חכמה  מאתו  ה'  יחננו 
אמיתית,  בדעה  ולהשכיל  להבין  שנזכה 
ונשמותינו,  ורוחותינו  נפשותינו  את  לתקן 
מכל סיג ופגם, ולהיטהר ולהתקדש בקדושה 
עליונה, שעי"ז זוכים לדעת יתירה, כדארז"ל 
)שבת לא.( דעת זו סדר טהרות. וכל התפילות 

והבקשות שבני ישראל שופכים לבם כמים 
כסא  תחת  מעלה  מעלה  יעלו  הזה,  ביום 
לראות  ונזכה  ולרצון,  לרחמים  ית"ש  כבודו 
ובמצות  בתורה  עוסקים  בנים  ובני  בנים 
במהרה  עינינו  תחזינה  עדי  לשמה,  באמת 

בשוב ה' לציון ברנה, אמן.

דברות קודש
מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

בשולחן הטהור ליל חמשה עשר בשבט תשע"ה



הרב הקדוש רבי מרדכי מלעכאוויטש זי"ע

לרגל יומא דהילולא י"ג שבט תק"ע

אור זרוע 
לצדיק

בן  מיוחס  היה  תק"ב,  בשנת  נולד 
ה"לבוש".  בעל  יפה  מרדכי  לרבי  בן  אחר 
יצחק  לוי  רבי  להרה"ק  נסע  דרכו  בתחילת 
דבק  מכן  לאחר  אך  זי"ע,  מבארדיטשוב 
ברבו המובהק רבי שלמה מקארלין, כמו כן 
נסע יחד עם רעו הרה"ק רבי אשר מסטולין 
זי"ע,  ממז'יבוז'  ברוך  רבי  להרה"ק  זי"ע, 
זי"ע  רבי שלמה  רבו הרה"ק  לאחר פטירת 
בשנת תקנ"ב התחיל להנהיג עדה בלכוביץ' 
הרוסי,  השלטון  תחת  הייתה  אז  שבליטא, 
באלפים.  נאמדו  חסידיו  בבלארוס(.  כיום 
הממשלה  ידי  על  נאסר  תקנ"ט  בשנת 
יחד  המתנגדים  של  הלשנה  עקב  הרוסית 
עם רבי שניאור זלמן מלאדי ה"בעל התניא" 
כסלו  בחודש  ושוחרר  מסטולין  אשר  ורבי 
אברהם  רבי  ידי  על  מונה  שנה.  באותה 
מעות  קופת  כנשיא  לשמש  מקאליסק 
–)רוסיה  רייסין  כולל  מטעם  הקודש  ארץ 
לתמיכה  רבות  פעל  זה  בתפקיד  הלבנה(, 
נוסע  והיה  ישראל,  בארץ  החסידי  ביישוב 

לאסוף כספים בעבורם.

נפטר בי"ג בשבט ה'תק"ע בדרכו לחתונת 
נכדו הרה"ק רבי שלמה חיים פרלוב. בניו היו 
הרה"ק רבי נח ממשיכו בהנהגת החסידות 
רבי  והרה"ק  ישראל  ארץ  קופת  ובנשיאות 
אהרן חתנו של הרה"ק רבי אשר מסטולין 

שנפטר בחיי אביו בג' בשבט תקס"ו.

'מדרגות' ע"י מסירות נפש

רבי  הקדוש  להרב  חסידים  באו  פעם 
זי"ע בתלונה על חסיד  מרדכי מלעכוויטש 
תפילתו  ממדרגת  הנראה  שכפי  מסויים 
בלתי  זה  הרי   – גבוה  על  גבוה  שהיא 
אפשרי אם לא שהוא מתפלל על פי כוונות 
הרב  להם  השיב  לו?!  מנין  זה  וכי  האריז"ל, 
הקדוש זי"ע: הוא הולך במסירות נפש, ועל 
הגדולות  למדרגות  להגיע  זוכה  הוא  זה  ידי 

לכוון  בלי  גם  בתפילה  המכוונים  שזוכים 
הכוונות הנ"ל.

להציל מגאות

להרה"ק  אחד  איש  אמר  אחת  פעם 
הוא  התפילה  שבשעת  זי"ע,  מלעכוויטש 
הקדוש  הרב  והבין  אש,  של  אותיות  רואה 
יכיר  פן  וחשש  גדול,  דבר  זה  שאמנם  זי"ע 
ויבוא  גדולה  למדריגה  שזכה  ההוא  האיש 
לידי גאות ויאבד את הכל, חס ושלום. ולכן 
'וכי איזה יהודי אינו רואה אותיות  אמר לו: 
של אש בשעת התפילה'... ובזה הצילו שלא 

יפול ממדריגתו.

'עבודת' האמונה

עבודת קדשו של הרב הקדוש רבי מרדכי 
החסידים  אנשיו  עם  זי"ע  מלעכאוויטש 
המקושרים היתה להחדיר אמונה אמיתית, 
דבר  שבכל  אומר  והיה  ומזוככת,  ברורה 
וכך  בה',  ויבטח  שיאמין  היא  העצה  ודבר 
לא  דעתי  על  עמדי  "מיום  עצמו:  על  העיד 
שלאחריה,  שעה  על  אחת  משעה  דאגתי 
מפתח  יצאתי  לא  דעתי  על  עמדי  ומיום 

ביתי לעניני פרנסה".

להמשיך שפע על ידי אמונה

כדי  לעולם  ירדנו  "לא  אומר:  היה  הוא 
לדאוג עבור גשמיות ופרנסה ליהודים, ירדנו 
לעולם בשביל להשריש אמונה ביהודי, וכיון 
עוזר  ממילא  באמונה,  חדור  כבר  שהוא 
אמר:  עוד  שצריך".  במה  יתברך  השם  לו 
אנו  בצרה,  השרוי  יהודי  אלינו  בא  "כאשר 
ובשבת  לשבת,  להישאר  ממנו  מבקשים 
עד  אמונה,  כך  כל  בו  משרישים  אנו  קדש 

שבכח האמונה הוא פועל בכל טוב".

לעשות מופתים על ידי אמונה

וכך היתה עבודתו, כאשר בא לפניו יהודי 
שהיה שרוי במצוקה גדולה, היה מאיר אותו 
באור האמונה, עד שהיהודי האמין כי הטבע 
ולמעלה מהטבע שוים הם אצל הקב"ה, ועל 
ידי זה המשיך עבורו ישועה שהיתה למעלה 
יהודי  אליו  נכנס  היה  אשר  ויש  הטבע,  מן 
והיה  ויסורים,  מתלאות  עליו  מרה  שנפשו 
שהלה  עד  האמונה,  את  כך  כל  בו  משריש 
האמונה  מכח  נפשו  ממועקת  נושע  היה 
בפי  שגור  והיה  בלבו.  שהאירו  והבטחון 
החסידים בלשון אחרת: "אותו יהודי שהיה 
מופת  לבעל  בעצמו  נהפך  היה  לפניו,  בא 

מגודל אמונתו הבהירה".

ישועה של רפואה על ידי אמונה

מוטל  אנוש  חולה  לפניו  הביאו  פעם 
"אתה  במילה  מילה  אתו  ואמר  במיטה, 
פעם  וכו',  חולים  רופא  כו'  ה'  לעולם  גבור 
אותו:  שאל  פעם  ובכל  ושלש,  ופעמיים 
עד  זה,  בכל  באמת  כבר  מאמין  אתה  האם 
שהלה צעק: כן, אני מאמין, מאמין באמת, 
מהמיטה,  ורד  קום  כן,  אם  רבינו:  לו  ואמר 

וכך הוה.

לדבר על אמונה – להיות עסוק בזה

העיד  זי"ע  מקאברין  משה  רבי  הרה"ק 
יהודי  עם  חוזר  זי"ע  מרדכי  שרבינו  איך 
אחת  פעם  מאמין"  "אני  נוסח  את  פשוט: 
אינו  כי  הרגיש  השלישית  ובפעם  ושניה, 
והוכרח  יותר את אש האמונה  יכול לשאת 
יהודי  בשבת  ראה  לברח משם. פעם אחת 
אותו  ושאל  כלום,  עושה  ואינו  מסתובב 
איך יהודי הולך בטל בשבת? ואמר לו הלה 
ואין  ספר  יודע  ואינו  פשוט  אדם  שהוא 
"אני  עמו  לחזור  והתחיל  לעשות,  מה  לו 
מאמין" פעמים רבות עד שהרים אותו מאד 

בעניני אמונה.



פרי צדיק
       מהנעשה והנשמע בחצר הקודש 

מזלא טבא וגדיא יאה
 מעומקא דליבא נברך בזאת את

אנשי שלומינו שהשמחה במעונם

 יה"ר שיזכו לראות מהם ומכל יוצ"ח
רוב נחת ותענוג דקדושה

 כעתירת
קהל עדת חסידי נדבורנה ביתר

הרה"ח יחיאל צבי עקשטיין הי"ו
לרגל שמחת הולדת הנין

הרה"ח מנחם מנדל עקשטיין הי"ו
לרגל שמחת הולדת הנין

הרה"ח יקותיאל יהודה קליין הי"ו
לרגל שמחת הולדת הנין

הרה"ח גרשון יעקב פרידמן הי"ו
לרגל שמחת הולדת הנינה

הרה"ח בצאלל ירט הי"ו
לרגל שמחת הולדת הנכד

הרה"ח זאב עקשטיין הי"ו
לרגל שמחת הולדת הנכד

הרה"ח יהודה לייב עקשטיין הי"ו
לרגל שמחת הולדת הנכד

הרה"ח מרדכי אהרן פרידמן הי"ו
לרגל שמחת הולדת הנכדה

הר"ר אברהם עקשטיין הי"ו
לרגל שמחת הולדת הבן

הר"ר ישראל אהרן הרשקוביץ הי"ו
לרגל שמחת הולדת הבת

השמחה  בא,  פר'  רביעי  ביום 
גאתה  קדשנו  בחצר  הגדולה 
הלבבות  גדותיה,  על  ועלתה 
כולם  את  הניעו  המתרוננים 
השמחה  לכבוד  להסתופף 
רבינו  מרן  כ"ק  במעון  הגדולה, 
עט"ר שליט"א, באירוסי בנו היקר 
הי"ו, עב"ג הכלה  יוסף מאיר  הרב 
יעקב  הרה"צ  בת  תחי'  המהוללה 
הרה"צ  בן  שליט"א  שפירא  מאיר 
רב  שליט"א  שפירא  צבי  חיים 
ב"ב  אהרן  רמת  חסידים  דקהל 
שליט"א  כץ  מאיר  הרה"צ  וחתן 

ראש כולל ש"ס סערט ויזניץ  חתן 
מרן הברכת משה ר"י סערט ויזניץ 
מאנשי  מלא  העזרה  היתה  זצ"ל. 
בצל  ואתכנשו  אתו  אשר  שלומנו 

הקודש כאשר השמחה במעונינו.

את  פיארו  השמחה  במשך 
דיינים  אדמורי"ם,  הכבוד  שולחן 
חבל  ליטול  באו  אשר  ורבנים, 

בשמחת רבינו שליט"א.

חותן  כובד  האירוסין  במהלך 
רוזנברג  יהושע  ר'  הגה"צ  המלך 
הרמ"א  קרית  גאב"ד  שליט"א, 
בקריאת  ת"ו,  שמש  בבית 

התנאים.

העם  כל  קמו  השמחה  לאחר 
וכך  גדולה,  בשמחה  ברקידה 
שמחה  מלא  לביתו  אחד  כל  חזר 

וקדושה.

השתתף  בא,  פר'  חמישי  ביום 
בשמחת  שליט"א  רבינו  מרן  כ"ק 
השבע ברכות לבן הרה"ג אברהם 
דומו"צ  שרגא שטיגליץ שליט"א, 

דקהילת צאנז בעירנו.

השתתף  בשלח,  פר'  שני  ביום 
בשמחת  שליט"א  רבינו  מרן  כ"ק 

ני"ו  אברהם  לחתן  ברכות  השבע 
בוקצין  מרדכי  חיים  הרה"ח  בן 

הי"ו.

נכנס  בשלח,  פר'  שלישי  ביום 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  הק"פ  אל 
מפיטסבורג שליט"א, להזמין את 
לשמחת  שליט"א  רבינו  מרן  כ"ק 

נישואי בתו תחי'.

ביום רביעי פר' בשלח, השתתף 
בשמחת  שליט"א  רבינו  מרן  כ"ק 
יהודה  הרה"ג  לנכד  ברכות  השבע 
רב  שליט"א,  הלשטוק  לייב 

דביהמ"ד 'היכל פנחס'.

השבוע שב"ק פר' בשלח - שירה
שולחן הטהור בשעה 9:45

מהנעשה והנשמע בחצר הקודשקול קהילתנו

073-3834583

מנדבורנה ביתר

אש קודש 22        ת.ד 50034 ביתר עילית
טל: 02-6338822/1    פקס: 02-6338823 

"א
בית כ"ק מרן אדמו"ר שליט

בס"ד

הננו להודיע לקהל אנ"ש כי

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
יערוך את שולחן הטהור
ד'חמשה עשר בשבט

ביום ראשון
לאחר תפילת מעריב

תפילת מעריב בשעה 8:00

כל המעוניין להשתתף בהוצאות הפירות
 יפנה הר"ר אברהם אהרן גרשטנקורן הי"ו

בטלפון 052-7162502

הגבאים

כמנהגינו בימי השובבי"ם
נאמר את כל ספר התהילים

ברב עם יחד עם
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בליל שישי לאחר תפילת מעריב
בבית מדרשינו הגדול רח' צדקה גבעה א'

 9:00 מעריב בשעה 

הגבאים

 : ת ר ו כ ז ת
 לקראת יומא דהילולא קדישא

של כ"ק אבינו רועינו רבינו 
הקוה"ט זי"ע,

 הננו להזכיר לכל אלו
 שקיבלו על עצמם ללמוד

מסכת לטו"נ הטהורה

לסיימה עד יומא דהילולא
ובכך נסיים את כל הש"ס בהאי 

יומא רבא שתתקיים בעזהשי"ת 
 בשוה"ט של

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ן י ז ר ו ז מ ל א  ל א ן  י ז ר ז מ ן  י א ו

02-6334467 02-6334466 | פקס  יו"ל ע"י מרכז מוסדות נדבורנה ביתר בארה"ק  | טלפון 

mechon@nadvorna-beitar.co.il


