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                               [  ‰…Ú¯ÙÎ ÍÂÓÎ ÈÎ ... )יח,מד(  
, ן התגלותומלש, "פרעֹה"הסטרא אחרא נקרא                                     
, "לשמצה בקמיהם' את העם כי פֻרע הוא כי פרעֹה וכו משהוירא "בבחינת 

,  רחמנא לצלן כל הפתחים שבטמאהכי הוא מפריע ומגלה לכל הבא לטמא
הוא במחשבה  עיקרוה. פתחים הרבה ויש ל' ותחין לוהבא לטמא פ'בבחינת 
כי האדם צריך לחשב רק , ן הוא במחשבהוהבחירה והנסי עיקרכי , שבאדם

 ומדים כנגדוע, צים לחשב בזהואך תכף כשר, שמים דה ויראתורה ועבובת
ומי שהוא איש . םום חס ושללש וצים למשכואחרא שר ת של הסטראומחשב

, אחרא כלל ת של הסטראות רעומסתכל על המחשב ונה עֹרף ואינופ, כשר
צה לכנס בהם לטמא ור ומאחר שאינ, ואזי כל הפתחים שיש שם הם סגורים

חס , אבל תכף כשמתחיל להמשיך אחריהם ובא לטמא; םוחס ושל, ועצמ
כל הפתחים שיש  וחין לתורעין ומגלין את עצמם לפניו ופואזי תכף פ, םוושל
פל ונכנס מפתח ואזי נ, למהר להמלט משם וחס על עצמ וומי שאינ. שם

כל אחד כפי , ב מאֹדולפתח ומפתח לפתח עד שנתעה ונתרחק מהדרך הט
כך כשמתחיל  כי גם אחר, םוכפי מה שנמשך אחריהם חס ושל, ורחוק

בחירה למהר ולהמלט על  ועדין יש ל, םולהמשך אחריהם חס ושל
ל ושכל אחד יכ וכמ, ת שבאדםוהכל הוא במחשב, וכל ענין זה. ופשנ

לך ואזי ה, םוחס ושל, ות במחשבתוכשמתחיל לתע ולהבין בנפש
עד שבשעה קלה הוא , ןון לרעיוממחשבה למחשבה ומרעי

. רחמנא לצלן, ם שמנח הרחק מאֹד מהקֻדשהוֻמנח במק
שנתגלו , אחרא וכל זה הוא בחינת הפתחים שבסטרא

 עיקרו. שנמשך אחריהם ידי על ו לונפתחו
כמבֹאר , תר הוא בשעת התפלהוהתגברותם בי

, והנה מאחר שיש שם פתחים הרבה. בפנים
ל בקל לחזֹר ולצאת ולשוב וכן היה יכ אם

; משם דרך איזה פתח מהפתחים האלו
אזי מחמת גדל החֹשך , אך תכף כשנכנס לשם

ל למצֹא ויכ ואה ואינור וזה אינ ידי על, שיש שם
ידי  התקון לזה הוא על עיקרו. הפתח לצאת משם

ובפרט בשעת , אל האמת ושך עצמוידי שמ כי על, אמת
ך התפלה ולהמשיכה לת והתפלה הוא מכריח מחשבת

ואמת הוא , פנים באיזה בחינה שהוא כל אמת על ולדבר דבורי
השם יתברך את  וזה מאיר ל ידי ועל, ור השם יתברך בעצמוא

אך מחמת שהאמת . לצאת משם איזה פתחיםת ולמצֹא ועיניו לרא
ידי התקרבות  התקון על עיקרכן  על, מבֹרר בשלמות ושאצל כל אחד אינ

ל ווהוא יכ, ומתלא שהוא עצם נֻקדת האמת, והתקשרות להצדיק האמת
 ידי עד שיזכה על, ר נֻקדת האמת שיש בכל אחד מישראלולהאיר ולהלהיב א

. ת הפתחים שיש שםוהאמת לרא ור לידי שמאי על, זה לצאת מכל מיני חֹשך
בחינת הגשת והתקרבות ישראל אל , "'ויגש אליו יהודה וכו: "וזה בחינת

ציאם ממה ותם ולהוומתחננים אליו לקרב א, סףוהצדיק האמת בחינת י
אחרא מפריע  שהסטרא וכמ, הינו, "ך כפרעֹהוכי כמ: "וזה. ציאםושצריך לה

ועל שם , א לטמא רחמנא לצלןומגלה פתחים הרבה לכנֹס אל הטמאה להב
כן יש כח להצדיק האמת להאיר בכֹח האמת וכמ, ל"כנ" פרעֹה"זה נקראים 

 ת פתחים הרבה איך לצאת מהטמאה והחֹשךועד שיזכה האדם לרא, ושל
 מתוך ד"א ל"ל 'אותיות ל - ' הלכות גניבה ה - לקוטי הלכות ( :לור גדולא

 )ט"י - מחשבות והרהורים  -אוצר היראה 
  
[  ‡‰…ÏÚ Ì‚ ÍÏÚ‡ ÈÎ�‡Â ‰ÓÈ¯ˆÓ ÍÓÚ „¯‡ ÈÎ� ... )ד,מו(  

הוא  עיקרו, ד גלות ישראלוומובן בספרים שבזה הפסוק מֻרמז כל ס... 
ד וס עיקרברים על איש הישראלי שזה ות העות והירידוגלות הנפש כל העלי

, הגלות והגֻאלה שהכל בבחינת אנֹכי ארד עמך מצרימה ואנֹכי אעלך גם עלֹה
הוא התחזקות שצריכין  עיקרוה. כמובא, ירידה תכלית העליהשזהו בחינת 

להתחזק מאֹד מאֹד בתֹקף התגברות מרירות הירידה עד שנדמה שכמעט 
 אליו כי וויקרב ושיעויתברך וי' שדיקא משם ירחם עליו ה, םוכמעט חס ושל

' אם אמרתי מטה רגלי חסדך ה: שכתוב ווכמ. 'וכו ואת עמ' יטש ה לא
כן  זֹאת אשיב אל לבי על' חלתי מהוואֹמר אבד נצחי ות: תיבוכ. 'וכו יסעדני

וכן . 'כלו רחמיו חדשים לבקרים וכו לא תמנו כי לא כי' חיל חסדי הוא
ל מבֹאר שדיקא כשישראל הם "תינו זוובפרט בדברי רב, בפסוקים רבים

. להואז דיקא יש סבר ותקוה לישועה גד, םובתכלית הדחקות והצרה חס ושל
וכן הוא . עין שם, דיקא' מן הארץ'במדרש על פסוק ועלה שאמרו  ווכמ

 וכמ, יתברך מהפך המכה לרפואה' כי ה, בפרטיות בכל אדם ובכל זמן
לקוטי  (:ל"הנ' אנֹכי ארד וכו: ל וכל זה מֻרמז בפסוק"תינו זושאמרו רב

 )ג"  כ-'  הלכות שילוח הקן ה-הלכות 
 

[  È Ë˜ÏÈÂÂÛÒÎ‰ ÏÎ ˙‡ ÛÒ ... )יד,מז( 

ננות וכה להשיג התבושז, לם נמשך רק מהצדיקוירות של כל העכל העש
 ולם מגיע רק לוכן כל העשירות של כל הע ועל. ידי העשירות רה עלול בתוגד

נמשך העשירות לכל  ויד ועל, "'סף את כל הכסף וכוווילקט י"בבחינת , ולבד
סק וידי שע ומחמת שהעשירות נמשך מהתקונים שממשיך הצדיק על. לםוהע
ת ומלביש בהם וידי שמספר ספורי מעשי על, אדם משנתם ר בנירולע

תם ורר אועד שאי אפשר לע, כך אדם שנפלו כל ויש בני. רהוהשבעים פנים לת
ומשם . תוניות של שנים קדמווֻמכרח בשביל זה לספר ספורי מעשי, בזה

ת וכי כסף נמשך מבחינת ספורי מעשי, נמשך בחינת כסף וזהב של העשירות
וזהב נמשך , "בקרב שנים"שהם בחינת , ם השבעים פניםשמלביש בה

 עיקרומחמת ש. תוניות של שנים קדמומבחינת הספורי מעשי
 שעל, ת אלווידי בחינת ספורי מעשי נה יהיה עלוהגֻאלה האחר

שבזה , רר הכל משנתם ולקרבם להשם יתברךולין לעוידן יכ
 כי אם, "ולֹא בכסף תגאלו: "כן כתיב על, תלוי הגֻאלה

נה וכי גֻאלה ראש, כמבֹאר בכונת פסח, סטרא דזהבמ
, "בקרב שנים"ת של והיתה מבחינת ספורי מעשי

נה מסטרא ווגֻאלה אחר, שהם בחינת כסף
נדרים  הלכות -לקוטי הלכות  (:ל"כנ, דזהב
 -אוצר היראה  מתוך 'י 'אותיות ט - ' ה

  )א" נ- ממון ופרנסה 
 

  )המשך, ד"ל מכתב -' בי הנחל ֵּבִא(

בעֹצם חשכת שפלותנו ...  �                      
נה שאנו מונחים וטא התחתובדי, ם הזהור היתובד

ת ות ואמונווגֹדל עֹמק תכלית תכלית הירידה בכפיר, כעת
ף וף כל סופי כן ס-על- אף, פת עמלקית שהם עצם קלוכזבי

ת שנפלו וציא גם את כל הנפשות ולהויתגבר כח הצדיק להעל
- ואף ,פת עמלקית האלה שהם הם עצם קלומאת והֻטוהמך הֻזולת

רסות והחשך ואפלה כמעט עד אין תכלית אשר ופי שמעֹצם האפיק-על
אבל מיד בהגיע העת , ד כלל מהו האמתובימינו אלה כמעט שלא ידעו ע

אז יגמֹר הכל , לםוהו מעוד כמווהשעה שיתגלה הצדיק האמת שלא היה ע
  .צחיב האמתי הנוויביא הכל אל התכלית הט ונוכרצ

ת את ורך ולרֹחב מאֹד בלי שעור להטעלא ויהשקר מתגבר ומתפשט עכש
וכבר נתפסו רבים , שהוהקד ורתויתברך ומת' ם מהולם חס ושלוכל הע

השלים השקר  לא יןיפי כן עד- על-אבל אף, ידי השקר-ונלכדו במה שנלכדו על
כן הוא מתגבר ומתפשט בכל פעם בשקרים -ועל וומנוחת ועוא למרגולב

רסים ואין שכת האפיקושאנו ר וכמ, עורית בלי שות חדשוויורמא
תר תמיד לתפס הכל בכמה וכמה מיני פתויים ווהמתנגדים על נֻקדת האמת ח

 ואין ל וכי קֹדם שבא השקר לתכלית שלמות, תות ודברי חלקלקווהסת
כן הוא מתגבר ומתפשט בכל פעם בשקרים ורמאות -ח ועלוע ומנומרג

ם בשקריו וס הכל חס ושלתר תמיד לתפֹוור והוא חת בלי שעות חדשוורמאוי
ידי -אבל על, ות עד שלמותות ודברי חלקלקובכמה וכמה מיני פתויים והסת

 ואוכך במל- כשיגיע העת והזמן שיתפשט השקר כל, תרוהתפשטות השקר בי
הכל בשקריו  שכמעט יטעו, םוחס ושל וומנוחת ועועד שהוא סמוך למרג

ושפת "יתברך באמת ' לם להֻכ גלה האמת ויתקרבוית דייקאאז , ונכלי הבליו
כך מאֹד מאֹד יתהפך -ידי רבוי השקר כל- על דייקאכי . 'וכו" ן לעדואמת תכ

כי "וזהו ', שיתהפכו כל העמים אל האמת לקרֹא בשם ה, השקר אל האמת
  .'וכו" אז אהפֹך אל כל העמים
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י שיתמהו לם ראוווהע, הבים זה לזה באמתואנשי אמת של הצדיק הם א
  . תהויוכלו לכב לא לםות שבעועל האהבה שבינינו אשר כל מימ
, יצא הצדיק משם. דה הוא זיוה הוא הדרהובזמן שהצדיק בעיר הוא ה

ר נמלטה ממחלֹקת על נֻקדת ופינפשנו כצ. דה פנה זיוה פנה הדרהופנה ה
תנו ותקוננו ולם ושכל תקווהו מעולה על הכל שלא היה כמוהאמת כזה הע

  ...ויד-על
 

   )צח- סימנים צה–' ת חלק ב"ימי מוהרנספר (

ף ום חמישי אחר התפלה עשיתי קץ וסווהנה בי ...☺                        
ת בעד כל הספרים ות הספרים ובעזרת השם יתברך קבצתי שם מעודוא

כי בעת , להושמכרתים שם בערך מאה ועשרים טאליר וזה היה לי לישועה גד
  : צאה מֻרבהוצריכין הכזאת 
והנה כל הסבובים והגלגולים שסבב השם יתברך עמנו באלו הימים ☺ 

 וסקיע וגאליטע אי אפשר לבאר כי השם יתברך הרבה להפליא עמנו חסדובה
  : ם ובכל עת ובכל שעהובכל י

ד שום והשארתי ע ולא ,ם חמישי חזרתי בזריזות לגאליטעווהנה בי☺ 
ת לבית וא קדם חצו לחזר לגאליטע כדי לבסקיע והיינו בהוליםוספר בה

ת לזה וחיינו היו ונסליר לשמע התשובה מהם אשר עינינו היו תלויוהק
  .ת כנזכר לעילותלויים מנגד כי הוא חשש סכנת נפש

וחזרנו , והלכנו מיד לעיר ביאלע, ובאנו לגאליטע לבית האכסניא שלנו
פר הנזכר ו הסהבילעט עם כתב העתקה של ור ומסרנו לוובאנו לסיקריט

מר וא והלא הוא בעצמ, תה חתומה ופתחה וקראה וענה ואמרישהי, לעיל
שני  ון אחר שהוא כמול אדומכיר החתימה ואמר שהוא צריך לשא ושאינ

וחזרנו והלכנו משם  והיה אז בבית לא ונסליר בעצמוכי הק, נסלירולק
וישבתי , וגדל הצער והפחד שהיה לי אז אי אפשר לבאר, לובדאגה ופחד גד

רץ לא ת בלב נשבר מאד שבאתיומם על העליה עד שהתחלתי לבכומשת
ם ום עד יין עיניווהיה לי כלי, ובאתי בסכנה כזאת, מרחקים ואין לי מכיר

  .ששי אחר התפלה
ן הנזכר לעיל ור שנלך להאדואחר כך חזרנו והלכנו לשם והשיב הסיקריט

וֻהכרחנו להמתין , וביתהיה אז ב לא ןווזה האד והשיב ל לא כי עדין, ובעצמ
ן הנזכר ות בא האדושלש שע ושתים א ים אחרין עינושם הרבה בפחי נפש וכלי

והלכנו ובאנו לפניו והוא טען גם כן כדברים האלה , דיעו לנוווה, ולעיל לבית
 וע אמרנו לצים לנסֹוגם שאל להיכן אנו ר, ר הנזכר לעילושדבר הסיקריט

כי , לכים לירושליםוחר באנשים ההוו בלירושלים ענה ואמר אין הקיסר שלנ
לם וכי אלו האנשים מרמים את הע ובבית וצה שישב כל אחד במדינתוהוא ר

ה לקבץ "כידוע ששם אסור על פי פֻקדת הקיר(ת המדינה לחוץ וקחים מעוול
צה לחזר מיד ונשתק קצת אבל על כל פנים ואני ר והשבתי ל) ת ארץ ישראלומע

 אמר שהוא צריך לשלח הדבר לפני המיניסטר השיב דבר רק לא על הבילעט
וקבל הבילעט ' ם בוזה עד י-ושאי אפשר לקבל תשובה על, ונסליר בעצמוהק

וחזרנו  ונסליר בעצמולהק וכדי לשלח, וכתב ההעתקה הנזכרת לעיל מידינו
וחזרתי , דל הצער והפחד והאימה שהיה לנו אז אי אפשר לספרווהלכנו משם וג

  : רך שירחם עלי ברחמיו העצומיםובכיתי לפני השם יתב
ל כל אחד ום שני יכוים שהיה לנו עד יין העינודל כליווהנה ג ...☺ 

ם שני פרשת אמר שלשים ום יוהי', ם עשה הווהנה זה הי ולהבין בעצמ
נכנסנו לשם וֻהכרחנו להמתין קצת אחר כך הביא לנו , ישראל-בני- למספר

) תופתקא(וי עם שני צעטליך איש אחד שני בילעטין כתובים וחתומים כרא
כן יגמר נא , עמנו ועזרני עד כה וחסד ן ישמעאל ברוך השם אשר הפליאובלש
  : ם אמןובים ולשלורץ ישראל לחיים טלא עלינו להביאני מהרה וחסד

  
  )ה"ן כסימ, שמחה –לקוטי עצות (

דבר על ידי שמזיעין בשביל  �                                                 
 ).'וסימן ', ן ב"לקוטי מוהר(כין לשמחה ועל ידי זה ז, שבקֻדשה
ת ושתזכני להי, תינוואב אלקינו ואלקי 'הן מלפניך ויהי רצ ...���� 

ת וכל הדברים ות כל המצושיעני שאזכה לעשוותעזרני ות. בשמחה תמיד
הדבר  ועד שאזכה להזיע בשעת עשית המצוה א, לושבקֻדשה בכֹח גד

זה אזכה שיצאו ממני כל הדמים העכורים וכל הארסיים - דיי-ועל. שבקֻדשה
בה בשעת עשית דברים וידי הזעה ט-הכל יצא לחוץ על, רעים שיש בהם

ל שהוא עכירת הדמים שמשם וזה אזכה להכניע הטח-ידי-ועל. שבקֻדשה
ת בשמחה תמיד ולגרש ולבטל וואזכה להי, םונמשך העצבות חס ושל

,  יהיה להם שום שליטה ואחיזה בי כללשלא, רה ממניוהעצבות והמרה שח
 :תמיד ת אך שמחורק אזכה להי

ותשמרנו ותצילנו מכל מיני חלאים , ותרחם עלינו ועל כל עמך ישראל
לי עמך ישראל אשר כבר נפלו וותחמֹל על כל ח, תובים ומכל מיני ֻחלשוומכא

זה יצאו מהם כל הארסיים -ידי-ועל, בהושתשלח להם מהרה זעה ט, למשכב
, זה תרפאם רפואה שלמה ברחמיך- ידי-ועל, ים של הדמים העכוריםרע

ונזכה שיהיה נמשך עלינו תמיד . לה באמתוותשלח עליהם ועלינו שמחה גד
  תנו ושנזכה להכניס כל כח, בה דקֻדשהוידי זעה ט-ב עלום טוהשמחה של י

  

עד שנזכה להזיע זעה , נךובשעת עשית כל מצוה ומצוה וכל דבר שהוא רצ
לגיל ולשמֹח בך תמיד , בוט- םוזה נזכה תמיד לשמחה של י- ידי-ועל. בהוט

ובחרת בנו מכל העמים , על אשר זכיתנו ברחמיך הרבים, םום ויובכל י
ושמך , דתךותיך וקרבתנו מלכנו לעבוות וקדשתנו במצונוממתנו מכל הלשוור

 :קראת ש עלינוול והקדוהגד
אבל , םוצבות חס ושלדע כמה וכמה מזיק לנו העואתה י, לםושל ע ונורב

ל ורה מתגברים עלינו בכל פעם בהתגברות גדומה נעשה והעצבות והמרה שח
אך כבר . תינו עשוונוומה נעשה וע". הסבל כשל כח"עד אשר , בלי שעור

 ווכל אדם כמ, ת בשמחה תמידוכן צריכין להתחזק להי-פי-על-הזהרתנו שאף
בכל  ולהכריח עצמו, רהושהוא צריך להתגבר להרחיק העצבות והמרה שח

ס ושתח, כן באתי לפניך מלא רחמים-על. ת בשמחה תמידות להיוהכח
ת וותעזרנו לשמח את נפשנו בכל מיני עצ, עת-ותחמֹל ותרחם עלינו בכל

ת בשמחה וולהי, עת-באֹפן שנזכה להרחיק העצבות מאתנו בכל, ודרכים
ב וט-םום השמחה של יום ויועד שנזכה שיהיה נמשך עלינו בכל י, תמיד
שה עמנו ואשר הוא ע, תיווונפלא 'הנן ולהאמין במעשי וונזכה להתב. קֹדש
ט ולבל נמ) ולאמצנו(חזנו ולא ראים לחזקנוולים ונות ונסים גדום נפלאובכל י

ק חסדיך ות מעט מרחוכאשר כבר גלית דעתנו לרא, םולם חס ושלולע
 וכמ, עת ובכל שעה-ם ובכלושה עמנו בכל יותיך שאתה עובותיך וטוונפלא

נגילה  'הם עשה וזה הי. היתה זֹאת היא נפלאת בעינינו 'המאת , שכתוב
חזקני ואמצני ועזרני . נפשי אשא 'השמח נפש עבדך כי אליך . וונשמחה ב

ת בשמחה תמיד ושאזכה להי, תוראותיך הנושיעני בדרכי חסדיך ונפלאווה
 )' מתוך תפילה ו–' לקוטי תפילות ב (:ןואמן כן יהי רצ, באמת

  
  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' ר(

שילכו עם הספרים , יבואו אליך עוד הרבה ... �                   
כל דיבור  ,הגאולה זה, זה דבר קל וטוב, להכניס בכל בית מישראל, למכירה

זה , "ליקוטי הלכות"של  ,"ן"ליקוטי מוהר"של  ,"סיפורי מעשיות"של ה
   ...בעולם היה קמיעות כאלו לא עוד, שורש התורה

   ...טוב וכל, ל הוא כל התורה וכל המצוות"כל דיבור של רבנו ז...

בכל יום ויום נלך מבית ... הלכתי ברגלים חולים, אני אלך ברגלים...
, יהיה מודה חדשה... צריכים כמה מכוניות ותלמידים שילמדו נהגות, לבית

מודה , אז יהיה מודה בכל העולם, כולם ירצו רק למכור את ספרי רבנו
 ,אנחנו נכבוש ארבע בתים... זה הולך ומהר ,יבוא זה, יהיה זמן כזה ,חדשה

יהיה , יהיה מודה חדשה למכור הספרים של רבנו, רק שנלך ,חמישה בתים
אולי יש ספר  ":הילדים יבואו... זה יתגבר בכל יום יותר, פרנסה וכל טוב

צריכים למלאות כל . .."תן לי ,תן לי ,אנחנו רוצים לקרוא ?"סיפורי מעשיות"
בכל מקום , יהיה שמח בכל הרחובות... כל מקום וכל הישיבות וכל, המדינה

כל , העולם מהספרים יהיה מלא כל... רק ירקדו ,ירקדו, יהיה שמח מאד
וגם כן בשביל הילדים הוא צריך הרבה , כל אחד ואחד ,אחד צריך ספרים

, להודיע, להודיע ,להודיע ,אולי נלך בחוץ להודיע... הילדים והילדות, ספרים
מה  ":הם ישאלו ,נופלים ויתביישו מאד כל השקרנים יהיו... להודיע ,להודיע
  ...שיש להודיע אנחנו יודעים מה ,יודעים מה להודיע  לאהם ,"?להודיע
עיקר  ,עיקר התשובה ,עיקר האמונה ,עיקר התורה ,הוא עיקר הכל...

שהוא יכול לרפאות אפילו חולה והוא אמר , הוא מרפא ומחזק ומעורר ,הכל
 ...שאין לו רפואה

, הם מפחדים מהם יותר מהכל, "בטחו"הפצצות שלנו הם נקראים ...
הפצצות שלנו ... ?"בטחו", איך קוראים אותו, הגויים מפחדים מפצצות

, "בטחו", "בטחו", "בטחו", "בטחו", "בטחו"והם צועקים }, פרות{עושים 
, "בטחו", "בטחו", "בטחו"רוח מהפצצות אלו הגויים אינם יודעים איפה לב

... יותר מכולם, "בטחו", "בטחו"הגויים מפחדים מאלו הפצצות "... בטחו"
  ...יש להם כוח כזה

אנחנו ? "בטחו"? מה זה, "בטחו"אה "] בטחו" ["בטחו"] "בטחו ["
אחר כך סבא והחברים , אה, אה, אה, סבא צועק אה" [בטחו"} רוצים{

] זה גדעון מצפת[? אה] סבא"] [בטחו", "בטחו", "בטחו ","בטחו"צועקים 
רציתי לשאול [אין לי כוח ...] אם אני, רציתי לשאול אותך, כן[? גדעון מצפת

אולי אני , אם אני צריך לעבור דירה אולי[אין לי כוח , אין לי כוח...] אם אני
ו בך בטחו אבותינו בך בטח"החברים ממשיכים לשיר ] [?יעבור למקום אחר

, אה, אה, וסבא צועק אה, " בושו ולאבך בטחו, אליך זעקו ונמלטו, ותפלטמו
, "בטחו", "בטחו", "בטחו", "בטחו"אחר כך סבא והחברים צועקים , אה

, אה, וסבא צועק אה, "נ נח נחמ נחמן מאומן"אחר כך סבא והחברים שרים 
, צצותהפ[ יכול לסבול הפצצות  לאאני] ?מה שלומך[יוא ] ?סבא] [אה, אה

הם צריכים ? מה יגידו הגויים, פצצות חדשות" [בטחו"של ] ?איזה פצצות
, "בטחו"סבא והחברים צועקים "] [בטחו["? אה"] בטחו["אה ] לשלם כסף

" בטחו"הפפצות ] אה, אה, אה, וסבא צועק אה, "בטחו", "בטחו", "בטחו"
  ...הם יותר מכולם יש להם כוח כזה

  
  
    ,,,,לכןלכןלכןלכן". ". ". ". אין צדקה נחשבת כמו צדקת הדפוסאין צדקה נחשבת כמו צדקת הדפוסאין צדקה נחשבת כמו צדקת הדפוסאין צדקה נחשבת כמו צדקת הדפוס:  ":  ":  ":  "אחינו בית ישראלאחינו בית ישראלאחינו בית ישראלאחינו בית ישראל  

    7777----2255225522552255----89898989' ' ' ' חשבון מסחשבון מסחשבון מסחשבון מס: : : : בכל סניפי הדוארבכל סניפי הדוארבכל סניפי הדוארבכל סניפי הדואר, , , , בעין יפהבעין יפהבעין יפהבעין יפה, , , , תרמו נאתרמו נאתרמו נאתרמו נא

  054-8429006 / 054-8484486  /  9062200 כוכב יעקב 220. ד.ת   :מערכת
  )13:00-15:00 (02-5824048   :שידוכי מצוה

    Shabat.Breslev@gmail.com :ל"בדואהעלון הזמנת 

  www.nanach.org/parsha  :  שנים אחור21עד הדפסת עלונים -הורדת


