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 לה יש ,רהוהת כי (ול שיש הכלי כפי האדם אצל נעשה והקללה ברכה

 ול נעשית, זכה – ושמתם: רושאמ וכמ, תוולהחי להמית: תוכח שני
, )ושל חיןוהמ תפיסת, ותפיסת כפי ינויה, ושל הכלי לפי הכל, 'וכו חיים סם
 מלפני כי, דייקא לפניכם - וקללה ברכה לפניכם תןונ אנכי ראה: שכתוב וכמ

 כן האדם ולפי, פשוטים תותיוא נויהי, פשוט רוא צאוי הוא ברוך שוהקד
. להפך – לאו ואם, ברכה של צרוף עשהנ, בוט אדם הוא אם: הצרוף נעשה

, הזה לצרוף ציור אין יןיעד' ה לפני כי, דייקא – וקללה ברכה לפניכם: וזה
  ) לוסימן – ן חלק א"הרולקוטי מ(. לאו אם ברכה הוא אם

  
[     ...‰ ÍÎ¯·Â ' ‰˘Ú˙ ¯˘‡ Ï…Î· ÍÈ˜…Ï‡... )יח,טו( 

בהשם ן ו בטחו הוא מחמת שאין ל,ת הפרנסהו עצבות ודאגיקר
. םון נמשך רק מבחינת הזמן והמקון הבטחו פגם וחסרעיקרו, יתברך

רק כשהשפע , ב תמיד בלי הפסק רגעו הטוכי באמת השם יתברך משפיע שפע
אזי ֻמכרח השפע להתלבש , ם וזמןולם הגשמי שהוא במקובאה בזה הע

כן אין השפע של פרנסה ועשירות נמשכת כי  ועל. ם וזמןובמק
שיש זמן ,  שנראה בחושוכמ, ועם וזמן ידואם במק

ם זה ושבמק, םווכן במק; ויח ויש להפךושהאדם מר
 עיקרומחמת זה . ם אחר להפךוויחין ובמקומר

 מחמת שלפעמים נתעכב שפע ,דאגת הפרנסה
אג ו ודו על לבולה דאגת פרנסתוכן ע על, ופרנסת

דף אחר וומחמת זה הוא ר, מה יאכל למחר
 וף אינוכל סף ווס, תולות גדו ביגיעופרנסת

  . ו וזמנוא עתו כי אם כשיבומשיג פרנסת
 שכל אמתי והיה מאמין בהשם וואם היה ל

רק שצריכין להמתין , יתברך שהכל ממנו יתברך
היה רץ  לא אז, ו ועתוא זמנויחל להשם עד שיביול

 וכי השם יתברך יתן ל, כך  כלוגע אחר פרנסתיומתי
רח פי שההכ על כי אף, בה קלהי בסו בעתופרנסת

כמאמר , שיעשה האדם איזה ֻעבדא קלה בשביל פרנסה
כי אי , "אלֹקיך בכֹל אשר תעשה' וברכך ה: "ל על פסוק"תינו זורב

ת וכן ֻמכרחין לעש ועל, ידי כלים לם כי אם עלואפשר להמשיך השפע בזה הע
אבל ; ת לקבל השפעורונישין כלים וצוזה ע ידי כי על, ומתן איזה עסק ומשא

 ו הפרנסה מהשם יתברך ובהשגחתעיקררק ,  כללעיקר באמת אין העסק
, כן אסור להאדם לדחֹק את השעה ועל. דע במה משתכרוכי אין אדם י, לבד
 הפרנסה תלוי בזה - םו חס ושל- לויכא, תולות גדוף אחר הפרנסה ביגיעולרד
חק את השעה השעה וכל הד"כי , וזה נתמעט פרנסת ידי כי אדרבא על, לבד

ות ורק לצאת ידי מצ, ומתן ועסק ת משאו לעשואין צֹרך לכי , "וחקתוד
ר לקבל ההשפעה ונית איזה כלי וצוומתן באמונה כדי לעש ית משאיעש
  . צא בזהווכל מה שיעשה י, ל"כנ

יהיה , נו בכל מה שתעשהיהי, "אלֹקיך בכֹל אשר תעשה' וברכך ה: "וזהו
, אדם בחוש ברֹב בניכאשר נראה . 'יברכך ה,  דבר קל וקטןאפילו, מה שיהיה

ת ו אחר הפרנסה כמה זמנים ביגיעמאדדפים ושכמה פעמים שהם רצים ור
כך השם  ואחר, ישאו בעמלם לא לה בידם שום רוח ומאומהוואין ע, תולוגד

ל ו עשירות גדאפילוולפעמים , יתברך מרחם עליהם ומזמין להם פרנסה
לם מלא ווכל הע, שהיא כמעט בלי שום דרך הטבע, מאדבה קלה יבס

סק ולם כמעט בכל אחד ואחד שעו בעמאדשהם שכיחים , ת כאלווממעשי
 לה על השם יתברךי בתחומך עצמו שכל והיה סוואם היה ל. ומתן במשא

, נםי בחות כאלו שהיה לוהיה צריך כלל יגיע לא אזי, אג כללוהיה דולא 
 ,ל"בה קלה כני בסו השם יתברך פרנסתוהיה מזמין ל, וכשהיה מגיע הזמן

ת ות וטרחות רבו ויגיעונו ועצבוידי דאגת ויח כלל עלו מרודי שאינולא 
 עיקרכי באמת . זה ידי  עלואדרבא הוא מפסיד שפע פרנסת, ות שלועצומ

לם ורק שבזה הע, םושפע הפרנסה נמשכת מבחינת למעלה מהזמן והמק
ת איזה ואשר מחמת זה צריכין לעש, םוֻמכרח הפרנסה להתלבש בזמן ובמק

ת כלי שתוכל השפע להתלבש בזה וכדי לעש, ומתן בשביל פרנסה אעסק ומש
  .ל"לם כנוהע

ם וזה נתקשר הזמן והמק ידי על,  כשהוא מאמין שהכל מלמעלה,כן ועל
כי הוא מֻקשר ,  פרנסה בשפעוואזי יש ל, םולבחינת למעלה מהזמן והמק

אבל כשהוא רץ אחר .  בהשםונו ובטחוידי אמונת ת עלורש ההשפעולש
ם וזמן ותר לבחינת מקואזי הוא נמשך ונתקשר בי, תולות גדו ביגיעופרנסת

זה  ידי ועל, םום לבין בחינת למעלה מהזמן והמקוומפריד בין הזמן והמק
 ו כשמגיע לאפילוו, ו למצֹא פרנסתוכן קשה ל ועל, תורש ההשפעונתרחק מש

  . מאדלה ועצומה ובהכרח שתהיה ביגיעה גד, מעט פרנסה
כי כל מה שנמשך אחר ', וחקתו את השעה השעה דחקוכל הד': וזה

תר בבחינת זמן והוא נתקשר ונתאחז בי, חק את השעהותר ודוהזמן בי
שהוא בבחינת למעלה מהזמן , רש ההשפעהותר משום ונתרחק ביוומק

תר ומחמת שנתקשר בי, דייקא' השעה' - וחקתוכן השעה ד ועל, םווהמק
ק ו לזמן רחוכי נתרחק פרנסת, תרוחק יו דוכן יש ל ועל, לבחינת שעה וזמן

קים ות רחומוזה למק ידי עד שלפעמים צריך לנוד על, תרוק ביום רחוולמק
אבל הנדחה מפני השעה ומאמין . ותר ובהמשך הזמן הרבה בשביל פרנסתובי

 ו בזמנו פרנסתוודאי יתן לוטח בהשם יתברך שווב, שהכל מהשם יתברך
ואז , םונת למעלה מהזמן והמקתר לבחיואזי הוא מֻקשר בי, בה קלהיבס

זה למעט ולבטל בחינת  ידי כה עלוכי ז, השעה נדחית מפניו
 במעוט זמן ו השם יתברך פרנסתולח לווש, םוהזמן והמק

ן חזק וכה האדם לבטחוואם היה ז. םוובקרוב מק
בה בשביל ית שום סוהיה צריך לעש לא אזי, מאד

 ר של פרנסה עלוניוהיה נעשה הכלי והצ, פרנסה
ן נעשה כלי וידי בטח כי על, ון בעצמודי הבטחי

ם וכמבֹאר במק, רד מלמעלהולקבל השפע הי
צר היראה ו לפי א הלכה ג-ת רבית והלכ( .אחר

  )ת דו א,ןובטח –
  

  )לט  סימן–] רבי נתן[ת "ימי מוהרנספר (

 ,דשואחר כך בליל שבת ק...   ☺                    
ה אצלו בשעת  נכנס הרב דפ,שהוא פרשת בראשית

ענה ואמר לו רבנו זכרונו לברכה , הסֻעדה כדרכו תמיד
דברי צחות כי אז ירדו גשמים ובית הרב לא היה מקרה 

ואמר אז , כההיטב ומן הסתם ירדו הגשמים לביתו כמו לתוך הֻס
 ואחר כך ענה ואמר ,'רבנו זכרונו לברכה דברי צחות שביתו כמו ֻסכה וכו

 ,'ו שאין הרב משגיח היטב כמו בעל הבית וכוהבית דהיינ-בשביל שאין בעל
 אחר כך ענה ואמר אצלי ,לחן שיחות אחריםאחר כך דבר עם העולם על הֻש

, אין לכם כלום כי אצל צדיקים אחרים מרגישין עתה שהוא שבת בראשית
עתה הוא דרך הצדיקים ,  עניתי אני ואמרתי לפניו.ואצלי אין רואים כלום

 דהיינו לחבר בראשית עם לעיני כל ,ה בסופהלומר על חבור התחלת התור
ותכף חזר לאחוריו , מר על זה גם אני אֹ, ענה ואמר בדרך צחוק קצת,ישראל

וחזר שוב לאחוריו ואמר אבל  ,מרוחזר ואמר אף על פי כן אֹ, כלואמר לא אּו
מר ושוב חזר שאמר אף על פי כן אֹ כמה פעמים וכן חזר כך ,כללא אּו

 , ותכף שאל במה דברנו עתה,מרר כך אמר ויהי מה אני אֹ אח,לאחוריו
 אז ענה ואמר לא לזה ,עניתי אני ואמרתי לו איזה מהשיחות שספרנו עמו

ן שאינו נמצא בעל ידם מעניואמר בעצמו הלא דברנו מקֹ, ונתיוהדבור כ
והתחיל להוציא מפיו , ותכף ישב בשתיקה ונתלהב מאד, ל"כנ' הבית וכו

וענה ואמר כל התורה על בראשית , בריו היו כגחלי אשגחלי אש כי כל ד
 ושם דבר ,ין שםיז ע"לעיני כל ישראל הנדפסת בלקוטי תנינא בסימן ס

ין העלמת הפאר מה שנתעלם הצדיק שהוא הפאר והחן שהוא הבעל ימענ
 ועיניו היו מלאים ,ואמר התורה ביראה גדולה כדרכו, הבית של העולם

ן הסתלקות הצדיק ישמֻרמז בתורתו מענידמעות ושום אדם לא ידע מה 
 ביום ראשון אחר שבת שמענו השמועה שנסתלק הרב הצדיק .ל"הנ

ך ליום שני הבאתי לפניו י אחר כך בליל השי,מברדיטשוב ולא רצינו להאמין
ן ייל שכבר כתבתיה ביום ראשון וִע"זכרונו לברכה התורה בראשית הנ

  ואחר כך  והבנתי כי דבר הוא  וגם אז ישב משתומם בצערו  והביט בה היטב 
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דש ויכולין לידע ממנה והק-לה רוחענה ואמר התורה שלי גבוה מאד והיא ֻכ
א הכל בתוך בודאי יכולין למצֹ, שכן כשכבר הדבר נעשה-מכל, עתידות

 אחר כך ,)ה"מ -ן "חיי מוהר( כמבאר שיחה זאת במקום אחר ,'תורתי וכו
ק והתחלתי להיות נבוך ל נסתל"ביום שני נשמע עוד הפעם שהצדיק הנ

והיה לי צער גדול כי ידעתי שרבנו זכרונו לברכה , בדעתי אולי הוא אמת
   ...עורייצטער מאד מאד על זה בלי ש

 

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(
 חולים כאלה ?אפשר איך ,מאמינים לא אנחנו...   ����                    

אנחנו נפלנו ונתרחקנו כל ? איך אפשר?  איך אפשר לתקן אותם,שבדור הזה
,  אם אין רבנו הקדוש, זה דור יתום, בדור היתום,כך בדורות החושך הזה

 היה כבר , היה כבר הגאולה מזמן,אם היו יודעים כל העולם מרבנו הקדוש
ייתה לנצח ותקוותם תשועתם ה" ו,"גמרתי ואגמור" אבל !בא משיח מזמן

הוא מנצח , השם יתברך" : רבנו הקדוש אמר,כמו שאנחנו ,"בכל דור ודור
 גם ,"חליםי המיכל", "'חלים להיחיזקו ויאמץ לבבכם כל המי ","תמיד
רבנו הקדוש השיג  , כל הרחוקים שבעולם, הגרועים שבעולםכל ,אנחנו

 ,תגלה בעולם שלא נ, שלא היה עדיין מעולם,פלאים חדשים כאלה, חסדים
  ... "אין שום ייאוש בעולם כלל"הוא השיג השגות כאלו ש

 יעקבשושנת ", "להודיע",  כששמעתי אפילו מאה פעמים...  ����
 זה ,שמעתי כלל לא כאילו עדיין,  היה אצלי חדש,"צהלה ושמחה

 ! שהיה חדש, בשמחה כזו, באמונה כזה,היה בהתעוררות כזה
 ,ה תמיד חדשראיתי איך החיים של אנשי שלומנו היו

היה לו  ולא ,והשמחה היה מונח על הפנים ועל כל הגוף
רב גדליה ... להיות לו בלבולים היה יכול ...פרנסה

הוא , היה לו לא , חולה שחפת ועניתוברגר היה איש
 והוא היה תמיד שמח ותמיד היה ,חי בנסים

 עולםברואים  לא ,עובד השם בשמחה
  לאאמונה כזו, עבודה כזו, שמחה כזו

 רק אצל רבנו רבי ,היה בעולם
 ,נעשו מעצמם לא  הם,נחמן

 על ידי ,הם נעשו על ידי רבנו
 וכל אחד ,הדיבורים שלו

 מי ,אפילו בדורות אלו
שרוצה באמת וסומך עצמו 

ובוטח על השם יתברך ועל 
 שהוא יקרב אותנו ,רבנו הקדוש

 אנחנו כבר ,להשם יתברך ולתורה
 אי אפשר , אי אפשר לתקן,אבודים

 אבל רבנו הקדוש זכה ,רפאות חולים כאלהל
אפילו אלו שאין להם ,  שהוא יכול לרפאות,לזה

 ,רחמנות...  והוא השיג השגות כאלה,שום תקווה
 הוא יכול להוציא ,שלא נתגלה עדיין בעולם, חסדי השם

 "להודיע" יכולים לזמר! מהטומאה, מהבוץ,  מהתוהוהכל
  ... בכל ימי חיינו, בכל יום ויום,בכל שבת

  
  )'א, שבת'  מועדי ה– עצותלקוטי (

שבת הוא -רחיצת חמין בערב  �                                                    
-שנים מקרא ואחד תרגום הוא גםוכן קריאת הפרשה . בחינת תקון הברית

 ).סימן יט, ן"לקוטי מוהר(כן בחינת תקון הברית 
מלא רחמים , תינוו אבאלקינו ואלקי 'הן מלפניך וובכן יהי רצ ... ���� 

לקבל , שיעני וזכני ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומיםועזרני וה, ןומלא רצ
ני לטרֹח ותזכ. לה ובחדוה רבה ועצומה וביראה ואהבהות בשמחה גדושבת

ותעזרנו תמיד , ל ובזריזות נמרץות צרכי שבת בעצמי בכֹח גדובעצמי לעש
ת הפרשה של השבוע בכל ושנזכה לקר, תינו עם הצבורולהשלים כל פרשי

, לה ועצומה בקֻדשה ובטהרהוונה גדו בכ,ערב שבת שנים מקרא ואחד תרגום
  . םן תרגווידי לש-דש עלון הקוזה לשלמות לש-ידי-באֹפן שנזכה על

-שיהיה נמשך עלינו קֻדשת שבת קֹדש על, ונזכה ברחמיך הרבים ���� 
ותהיה בעזרי שלא אבטל , ידי רחיצת חמין והטבילה של ערב שבת קֹדש

בל עצמי וחץ וטווכשם שאני ר. לם הרחיצה והטבילה של ערב שבתולע
כן תטהר ותקדש את גופי ונפשי ורוחי ונשמתי בקֻדשתך , לם הזהובע

כלת ושה שלמעלה האוה מאש הקד-י-ך רשפי שלהבתותמשי, נהוהעלי
זה תבער ותשרֹף ותבטל ממני ומכל עמך בית -ידי-ועל. רפת כל מיני אשווש

ב וידי פגם עץ הדעת ט-ת הרע שנתערב ונאחז בנו עלואת כל תערוב, ישראל
ל ויתבטל כל הרע ובאֹפן שישרף ויפ. תינו ופשעינוונווידי חטאינו וע-ועל, ורע

ן בטובך וב העליוב יתברר ויעלה וֻיכלל למעלה למעלה בטו והט,שנתאחז בנו
כי אין בי כח להמשיך עלי , אתה ידעת, 'האנא  .ב הנצחיול שהוא טוהגד

כי , יהמו נא ויכמרו רחמיך עלי, חוס וחמֹל עלי, בעצמי קֻדשת שבת קֹדש

, נםיחוס וחנני במתנת ח, ק מקֻדשת שבת באמתוכמה אני רח, אתה ידעת
דש וסיף מחֹל על הקוואזכה לה, ע עלי ברחמיך קֻדשת שבת באמתותשפי

עד שכל , ותעזרנו להמשיך קֻדשת שבת על ימי החֹל. ו וביציאתובכניסת
, בקֻדשת שבת קֹדש, להושים בקֻדשה גדורים וקדוששת ימי המעשה יהיו טה

שהוא שבת , רש חיותם שבקֻדשהועד שיהיו נכללים כל ששת ימי המעשה בש
וכל הנאצלים וכל הנבראים , ם כל ששת הימיםיא מחיה ומקישהו, קֹדש

ף ולם מראשית נֻקדת הבריאה עד סת ֻכולמווכל הע, צרים והנעשיםווהנ
 :אשר כל חיותם וקיומם הוא שבת קֹדש, לם הגשמיונֻקדת המרכז של ע

יתה ישה, בה הזאתואתה ברחמיך נתת לנו מתנה ט, לםו של עונורב ���� 
נתי ובקשתי לפניך י על כן באתי להפיל תפלתי ותח.ושבת שמה, בבית גנזיך

בה וכשם שגברו רחמיך וחסדיך לתן לנו מתנה ט, תיו אבאלקי ואלקי 'ה
, ן קֻדשתךול ותשפיע עלינו ממעוכן תעניקנו מטובך הגד, שה הזאתוקד

לה ושנזכה לקבל שבת בקֻדשה גד, שה הזאתובה קדוותעזרנו לקבל מתנה ט
ונזכה לשבר .  ונמשיך עלינו קֻדשת שבת תמיד,ובשמחה וחדוה רבה ועצומה

ן ובבחינת שלימות לש, ב שבנוות הטוולברר ולהעל, ולבטל הרע הנאחז בנו
ונשוב אליך , ונזכה לקֻדשת הברית באמת. ן תרגוםוידי לש-דש עלוהק

ת מדרגא לדרגא וממעלה למעלה בקֻדשה וונזכה תמיד לילך ולעל, באמת
, ןות להכלל בשבת העליונזכה לעלעד ש, ב באמתונך הטולה כרצוגד

ן ויהיו לרצ. למיםו שבת ומנוחה לחיי העולם שֻכוותחננו בחסדיך לי
 –' לקוטי תפילות א: (אליו צורי וג'הן לבי לפניך ואמרי פי והגי

  )תפילה יטמתוך 
  

  
  )סב מכתב -' אי הנחל ֵּבִא ספר( 

  . אביב-תל, ב"ה ניסן תשכ"כ, ה"ב  �
ת ות ותחבולושב מחשבוהח, לבי יקירי

, לםור האמת בעודיע ולהאיר אולה
ת ורור האור הצדיק האמת אושהוא א

 של משיח המאיר ורובחינת א
 ור התגלות אלֹקותועלינו א

יתברך גם במחשכים מרים 
ר ורים אשר בדוומר
ומשבר , שך הזהוהח

ומכניע ומשפיל ומבטל מן 
לם כל ספרי המינים והע

טים לצד מינות ווהמחקרים הנ
וכל הגאוה והממשלה של , תווכפיר

המנהיגים של שקר שמטילים שנאה 
 ,ואיבה בין ישראל לאביהם שבשמים

' יצו ה. תולמוסק בהם משני עוקרים את העווע
  . אתך את הברכה והחיים

, וכֹחנו חלש ודל, ימי זקנה ושיבה קפצו עלינו
ים ת רבו וגברו מכל הצדדונאי נפשנו שהוא אש התאוווש

ת ות טיט עכירת תאווונפשנו מטֹרפת במֻצל, עוריכמעט בלי ש
לכים וואנו ה, ך כף הקלעולם הזה והבליו כאבן הנתון בתוע

עה בלב ים ותר מספינה התו ימאדלם נע ונד מֻבלבל ומטֹרף ובע
ן וואין שום משל ודמי, ער בלי שום מנוחה והשקטולך וסווהרוח סערה ה

, ם הזהור היתותמי בדיואנן יתמי די, שעלינות עֹצם הרחמנות ות ולהדמולכנ
לל ברפש וטיט ולהתג, ואין לנו שום עצה ותחבולה רק לנוס ולפרֹח להצדיק

 עד שנזכה לשאֹב מרוח ,ם בין נחשים ועקרביםיים ורגלייש על הידוולרח
ם ובכל וובכל מק, לם כללו אין שום יאוש בעויד-דש של הצדיק אשר עלוהק

קים שנתרחקו לגמרי ו הרחאפילו, לה ולמטהת למעוזמן ובכל המדרג
 וכי בעֹצם כח חכמת. פי כן אין שום יאוש כלל-על-אף, מקֻדשת ישראל

  .ןומשמד לרצ, בורא הוא מהפך עצם הרע לטול והנוהגד
, תעום שִנותעו למקרסות של חכמי הטבע שִנות והאפיקו כל הכפירעיקר

זה באים לכל מיני ידי פגם -שעל, לםודוש העיידי פגם אמונת ח-הוא על
ל וידי הצדיק האמת הגד- הכנעתם ובטול דעתם הוא עלעיקרו. טעותים
ת אמונת ורה כדי להאיר ולגלושממשיך ת,  משיחמשה בחינת מאדבמעלה 

  . לםודוש העיפרים בחות חכמי הטבע שכוולבטל ולעקֹר דע, לםודוש העיח
ת מטה  של הצדיק האמת הבעל כח הוא בחינו וכחות גבורתוראועֹצם נ

ך הרוח ובת, ך בית הבליעה של הסטרא אחראומד בחֹזק ותֹקף בתועֹז שע
קים ו עד שגם אלו הרח,ת בכל פעםוכרחת להקיא הקאעד שֻמ, שטות

ך ו ונבלעו בתמאדתר שכבר הזקינו ברשעתם ונתעבו ונתגשמו ווהגרועים בי
באים , חלתםוותם ותו שכמעט כמעט אבדה תק,בטן הסטרא אחרא

, ש של הצדיקוספים שכנים רבים להקבוץ הקדוו יתברך ונת'ומתקרבים לה
  . ף יתקן הכלוף כל סו נעשה תקון נפלא בכל פעם עד שסדייקאידי זה -ועל

  „Ï‡¯˘È ˜È˙ÚÓ‰Â¯ÒÚ „· ‡                 ,וגעגועיםקרה ואהבה ובה

  אומן

  אומן
  ראש השנה

 ÂÈ�ÙÏ ¯Ó‡ „Á‡)�·¯ È�ÙÏ˘Â„˜‰ Â :(  
‰È‰˘ ¯˙ÂÈ ÂÏ ‡ÁÈ� ,‰·Â˘˙ ˙·˘ ÏÚ ÂÏˆ‡ ˙ÂÈ‰Ï ,  

‡ÏÂ ‰�˘‰ ˘‡¯ ÏÚ .˘¯„Ó‰ ˙È·· Ì˘ „ÂÓÚÏ ÌÂ˜Ó ÂÏ ÔÈ‡ ÈÎ.  
ÔÂÏÏÂ ÏÂÎ‡Ï ‰·ÂË ‡È�ÒÎ‡ ÂÏ ÔÈ‡ Ì‚Â .‰Ê ˙ÓÁÓÂ ,Ï·ÏÂ·Ó Â˙Ú„ „‡Ó,  

‰�ÂÂÎ· ÏÏÙ˙‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡Â .¯˙ÂÈ ÂÈ�ÙÏ ·ÂË ‰È‰ ÔÎ ÏÚ ,ÂÏˆ‡ ˙ÂÈ‰Ï  
�˘‰ ˘‡¯· ‡ÏÂ ¯Á‡ ÔÓÊ·‰.  

  

·¯ ÂÏ ·È˘‰‰Î¯·Ï Â�Â¯ÎÊ Â� ,ÔÂ˘Ï‰ ‰Ê·:  
ÏÂÎ‡Ï Ì‡ ,ÏÂÎ‡Ï ‡Ï˘ Ì‡ ,Ô˘ÈÏ Ì‡ ,Ô˘ÈÏ ‡Ï˘ Ì‡,  

ÏÏÙ˙‰Ï Ì‡ ,ÏÏÙ˙‰Ï ‡Ï˘ Ì‡  
)ÈÂ‡¯Î ‰�ÂÂÎ· ÏÏÙ˙‰Ï ‡Ï˘ Â�ÈÈ‰(  

  

˜¯Â Í‡ ,ÏÚ ÈÏˆ‡ ÂÈ‰˙˘  
 ‰�˘‰ ˘‡¯!  

  

  יהיה איך
  שיהיה
  

˙ ˙ÂÓÂ¯ÔÂÏÚÏ  :¯‡Â„‰ ÈÙÈ�Ò ÏÎ· ,ÔÂ·˘Á ¯ÙÒÓ 89-2255-7  /  ˙Î¯ÚÓ: 054-8484486  Â‡  054-8429006  /  ‰ÂˆÓ ÈÎÂ„È˘: 02-5824048) 13:00-15:00(  
¯‡Â„  :˙.„ .27100  ÌÈÏ˘Â¯È91270   /   ÏÈÈÓÈ‡: Shabat.Breslev@gmail.com   /    ÔÂÈÎ¯‡ÌÈ�ÂÏÚ‰  :www.nanach.org/parsha  

 


