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 פרשת נצבים

 

 נצבים היום.אתם 

אתם אותיות אמת. נצבים הוא ג"כ מלשון יציבא מילתא. 

קאי על ר"ה, שבר"ה צריכים לעבוד בתכלית האמת,  –היום 

, )שופטים ג'(ומגיעים למדרגת נצבים. ויבא הנצב אחר הלהב 

הלהב הוא אותיות הבל, הלב, ומלך אין באדום נצב מלך 

 .1בחיים לחייםוהבל הוא ר"ת החיים כב, מח( -)מלאכים א

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(

 

 אתם נצבים היום.

. )עי' זוה"ק פנחס רלא.(נ"ל "היום" רומז לר"ה יומא דדינא 

"נצבים" מלשון נציבים, שפירושו אדונים )כמו נצב מלך 

(. ובא הכתוב לרמז שישראל הם אדונים על א כב, מח(-)מלכים

בידם, והם ר"ה יומא דדינא, דהרי קביעת המועדים מסורה 

)ב"ר ב, יד( הם הקובעים מתי יהיה יום זה, וכדאי' במדרש 
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בזוה"ק דתיבת היום קאי על ראש השנה, ובר"ה עיקר ענינו של 

יום לגלות האמת שבפנימיות כל איש ישראל ע"י השופר וכל 

עבודת היום מלכויות זכרונות ושופרות הוא לגלות נקודה זו 

בשופר, וענין  ולהמליכה על כל עניני האדם וכמאמרם ז"ל ובמה

המלכויות הוא נקודת האמת וכפי שמסיימים בהכתוב 'שמע ישראל 

לפניך  -ה"א ה' אחד' וענין זכרונות הוא סילוק כל מסכי העוה"ז 

נגלו כל תעלומות, וכן בשופרות אתה נגלית שנבקעים כל 

הרקיעים וכל התהומות ורואים כי אין עוד מלבדו. וע"י שמגלה 

ו וממליכה על כל עניניו זוכה להמשיך האדם נקודת האמת שבקרב

ע"ע אור פני מלך חיים, וידוע דשם ס"ג מילויו הוא ל"ז שהוא 

מספר הב"ל שהוא ההבל היוצא מן השופר שרומז לאימא שהיא שם 

הוי' במילוי ס"ג והבל זה הוא המשכת החיים שמבקשים בר"ה, 

 ורמוז גם בר"ת זכרנו לחיים שהוא ל"ז מס' הב"ל, והוא אותיות

הלב שהוא נקודת הלב הפנימית, ור"ת לחיים בחיים החיים  

שבתפילת זכרנו לחיים, שהם ג' בחינות שממשיכין משורש העליון 

הזוכים להיות כלי לקבל שפע החיים, וזהו ,הנצב אחר הלהב', 

שרומז על בית יד המחזיק בתוכו את הלהב וזהו ,נצב מלך' היינו 

כלים חיצוניים להמליך  שיתגלה מלכותו ית' גם בהנצב דהיינו

 )מרן אדמו"ר שליט"א(          קוב"ה בכל האיברים.

שהקב"ה אומר למלאכים שישאלו לבי"ד הגדול באיזה יום 

קבעו ר"ה לפי חשבונם ובאותו יום הוא יום הדין. וזהו 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   נצבים היום.

 

 אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם.

". וגם נצבים רומז לאמת, כי "אתם" אותיות "אמת

)לשון חיזוק וקיום(, ועל אמת )דניאל ז, יט( נצבים מלשון יציבא 

קושטא קאי. וזהו אתם נצבים, שתחזיקו )שבת קד.( אמרו חז"ל 

ותעמידו עצמכם במידת האמת, ואז, כולכם לפני ה' 

 אלקיכם, תזכו לזכות במשפט לפני מלך המשפט.

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(

 

 ם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם וגו'.את

נ"ל על פי הידוע מספה"ק דהעיקר הוא אחדות ישראל, 

היינו באחדות גמור. וע"י  –וזהו "כולכם לפני ה' אלקיכם" 

מה אפשר לבוא לאחדות ישראל ע"י הכנעה ושפלות, שידע 

ויכיר כל אחד בעצמו שאינו גדול מחבירו ועי"ז יאהב כל 

זהו "ראשיכם שבטיכם", היינו דאף הראש אחד את חבירו. ו

מהשבט יהיה בעיניו כאילו הוא אחד משבטיכם, כאילו איש 

פשוט מתוך השבט. "כל איש ישראל", כי באמת כולם בני 

אברהם יצחק ויעקב, ולכן אל יתגאו אחד על חבירו. ועי"ז 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( אתם נצבים לפני ה' אלקיכם.

 

 ה' אלקיכם וגו'.היום כולכם לפני 

ר"ת אכילה. ורמז בזה שיש אכילה כזו שהיא בחי' לפני 

)ברכות ה' אלקיכם והיא אכילה שמיסב בה ת"ח, כמאמרם ז"ל 

: כל הנהנה מסעודה שת"ח מיסב בה כאילו נהנה מזיו סד.(

השכינה. וזהו שממשיך הכתיב ואומר "ראשיכם", היינו שאם 

 ני ה'".מיסב בסעודת ת"ח אז אכילתו בבחי' "לפ

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 מחטב עציך עד שאב מימיך.

ר"ל מתחלה תהיו מאילו שחוטבים ומחפשים עצות איך 

 –להכניע החומריות, ואחר כך תעלו לדרגת "שואב מימיך" 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(        היינו להמשיך השפעות.
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 מחטב עציך עד שאב מימיך.

שהוא חוטב העצה והדרך "חוטב עציך" רומז לצדיק 

בעבודת השי"ת והוא משפיע אותה לתלמידיו המקבלים 

ממנו, והם בבחי' "שואב מימיך", כי הם שואבים ומקבלים 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(    ממנו.
 

 מחטב עציך עד שאב מימיך.

הנה ידוע שמרע"ה דיבר אז לכל הנשמות שהיו 

: "כי את אשר ישנו )להלן יד(ושעתידים להיות כמאמר הכתוב 

פה וגו' ואת אשר אינו פה עמנו היום", והיינו שדיבר לכל 

הנשמות שהיו מימות אדם הראשון עד ביאת משיח צדקנו. 

רמז לנשמות שהיו מימי אדם  –וזהו שאמר "מחוטב עציך" 

רמז לימות  –הראשון שחטא בעץ הדעת, ו"שואב מימיך" 

, )ישעיה יב, ג( המשיח שאז יקוים בנו "ושאבתם מים בששון"

 ולכל הנשמות האלה דיבר משה.

עוד אפשר לומר, כי משה רבינו כלל גם את עצמו 

רמז לו לעצמו  –במוסר הזה, ולזה אמר "מחוטב עציך" 

: "פסל )שמות לד, א(שהוא חטב את הלוחות כמאמר הכתוב 

לך", ו"שואב מימיך" רמז למשיח צדקנו כנ"ל על דרך 

תם מים בששון", ורומז ג"כ למשה : "ושאב)ישעיה ב, ג(הכתוב 

: "מ'ה )קהלת א, ט(על הכתוב )עי' משפטים קכ.( כידוע מזוה"ק 

ר"ת משה, ומרמז שמשה רבינו ע"ה  –ש'היה ה'וא שיהיה" 

 יהיה משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו אכי"ר.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(
 

עמנו  את אשר ישנו פה עמנו עומד היום וגו' ואת אשר איננו פה

 היום.

האט אריין גיטאהן זיין  מרן הס"ק מלעכוויטש זי"עאמר כי 

נקודה באנשים שהיו אצלו וגם בדורות הבאים. כי הוא היה 

תורה שלמה, ובתורה נאמר "את אשר ישנו פה וגו' ואת 

 אשר איננו פה", וקאי על הדורות העתידים כדפירש"י.

 )הרה"ק מקוברין זי"ע(
 

 ' למען חייך.לאהבה את ה' אלקיך וגו

: אל תהיו )אבות פ"א מ"ג(וצריך להבין הלא אמרו ז"ל 

כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו 

כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, וא"כ 

למה אמר הפסוק למען חייך שהוא כעין קבלת פרס. ונ"ל 

שרמז בזה שתזכה להיות בכלל הצדיקים הקרויים חיים אף 

שתהיה תמיד  –. וזהו "למען חייך" )ברכות יח.(אחר מיתה ל

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   בבחי' חי.
 

 לאהבה את ה' אלקיך וגו' למען חייך.

"למען חייך", היינו שתעבוד את ה' באהבה רבה כל כך, 

 עד שתרגיש חיות בכל מעשיך בקיום התורה והמצות.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 הדבר.כי קרוב אליך 

הטעם תחת כי קרוב אליך הוא תביר, דאם האדם הוא 

בעיני עצמו נשבר, הוא קרוב לאלקותו ית', כי "אשכון את 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(    דכא".

 

 כי ישוב ה' לשוש עליך לטוב כאשר שש על אבתיך.

כשאדם עושה תשובה הריהו מהפך את הרע לטוב, וזו 

להפוך רע לטוב. וזו גדלותו של  –היתה כל תכלית הבריאה 

: במקום שבעלי תשובה )ברכות לד:(בעל תשובה שחז"ל אמרו 

עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כי הוא מהפך 

הרע לטוב, שכביכול יש לו שמחה להקב"ה מתשובתך שאתה 

ע לטוב. כאשר "שש על אבותיך", כדרך שהיה מהפך הר

שמח בעבודת האבות הקדושים שעשו תמיד רצונו ונחת רוח 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(         לפניו.

 

ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע 

 וגו' ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך.

צריך להגיד לו  הנה אם נותנים לאדם דבש ורעל כלום

שיבחר בדבש ולא ברעל. אלא שבאמת הכתוב מדבר על 

שתי דרכים בעבודת השי"ת, האחת השמחה ונועם השי"ת, 

והב' בסיגופים ועינויים. וע"ז מייעץ הכתוב: "ובחרת בחיים 

למען תחיה אתה וזרעך", כי באופן זה תוכל להשפיע גם על 

 אדם.זרעך שילכו בדרך הטוב והרצוי בעיני אלקים ו

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(
 

 פרק ה –מסכת אבות 

 

 .)מ"ג(להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו לפני המקום 

 ווי אברהם האט האלט גיהאט גאט ב"ה, והבן.

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע( 

 

 .)מ"ד(עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולן 

האט אויף איטלאכ'ס . ער )ברכות ו:(אין עמידה אלא תפילה 

 זי"ע( )מרן הס"ק מלעכוויטש      זאך גאט געבעט'ן.

 

ציא וארבע מדות ביושבים לפני חכמים וכו' משפך שמכניס בזו ומ

 .)מט"ו(בזו 

קשה מה מדה הוא זו אחרי שלאלתר נשפך כל מה 

שנכנס לתוכו. ואמר הוא ז"ל, דאף על פי כן נשאר בדפנות 

יד אף על פי ששוכח כל לחלוחית המשקה. וכמו כן התלמ

 מה שלמד, מכל מקום מעט לחלוחית תורה נשאר אצלו.

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(
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 פרק ו –מסכת אבות 
 

 .)מ"ט(אין מלוין לו לאדם וכו' אלא תורה ומעשים טובים בלבד 

לכאורה תיבת "בלבד" הוא מיותר, כיון שאמר אלא 

מתורה  תורה ומעשים טובים, אם כן הוא ממעט הכל חוץ

ומעשים טובים. אלא ר"ל שהתורה והמעשים טובים יהיו 

בלתי לה' לבדו ולא יתערב בו מחשבת פיגול. וזה שאמר 

"בלבד", היינו התורה לבד כמו שציוה הקב"ה בלא תערובת 

 אחר ח"ו. ובאופן זה התורה מלוה לאדם לעולם הבא.

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(        

 

 

 ראש השנה

 

דיא קאף פון יאר, המוח והראש של כל  –השנה  ראש

השנה, שכל השנה תלוי בו כמארז"ל: גופא בתר רישא 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(         גריר.

 

מרן לפני ר"ה, שלחו אנ"ש מעיר סלונים למסור ל פ"א

, כי קשה להם הפעם לנסוע אליו על הס"ק מלעכוויטש זי"ע

הס"ק: דרוש נא בשלומם ר"ה. כשחזר השליח לסלונים א"ל 

ואמור להם, זיי זאל'ן זיך מיישב זיין, הרי הולך לקראתינו 

 אזא ר"ה, בהאיך אנפין יקומו קמי מלכא...

כשמעם זאת, עמדו החסידים ונסעו כולם ללעכוויטש 

 ואפילו פרסה לא נשאר מהם בסלונים.

 

מרן הס"ק תלמידו של  הרה"ק רבי מאיר ממיר זי"ע

פעם אחת בר"ה בלייפציג ובעת התפלה  היה מלעכוויטש זי"ע

עגמה נפשו ולבבו לרבו הס"ק, והתפלל בעגמ"נ ובמרירות 

עצומה. ובבואו לפני "המלך" שמע את רבו הס"ק שואג 

בקול גדול "המלך" והחיה את נפשו. בבואו על פורים 

ללעכוויטש פתח הס"ק ואמר בשלחנו הק': "ונשמע פתגם 

, כשאיש ישראל אומר א, כ()אסתר המלך בכל מדינות מלכותו" 

המלך יכולים לשמוע זאת בכל מדינות מלכותו ית'. וצעק: 

 .)פי' אמת(מאיר איז דאס וואהר 

 

)נחמיה בפומיה בכל ר"ה: "חדות ה' היא מעוזכם"  מרגלא

. ר"ל שמחה וגודל נחת רוח לפני השי"ת הוא מה שאתם ח, י(

היא  חושבים ומאמינים בחסד השי"ת אשר הוא מעוזנו, וזהו

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(          מעוזכם.

 

כי ר"ה הוא יום הדין על כל באי עולם ואין אדם  אם

יודע מה יהיה דינו, עכ"ז לא יעלה אפי' במחשבתו אופן 

הרע רח"ל, שלא ימשיך ח"ו עי"ז דינים אליו, אלא יבטח 

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(         בחסדי השי"ת.

 .)ר"ה טז.(אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם 

תיבת מלך היא מלמטה למעלה בסדר הא"ב, ומורה 

שמדת מלכותו ית' על הנבראים תלויה בעבודת בני ישראל 

 שממליכין אותו.

או יאמר שעיקר ההמלכה הוא מקודם בעניני המעשים 

 מכן יתעלה ממדרגה למדרגה.בפועל ולאחר 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(

 

דצ"ל מלוך על כל העולם כולו  )תקפ"ב סק"ג(בט"ז  איתא

בכבודך ולא יאמר מלוך על העולם כולו משום שמצינו 

הרבה פעמים רובו ככולו, וכאן התפלה שיהיה כולו ממש. 

והענין הוא דהאדם הוא עולם קטן, וכמו שאומרים בתפלה 

שהוא תכלית  –דקאי על בריאת האדם  היום הרת עולם

העולם, וצריך האדם לאמלוכי קוב"ה על כל איבריו 

בשלימות, ולא סגי בזה שימליך קוב"ה רק על רובו מלבד 

כמה ענינים חומריים שאינו יכול לוותר עליהם, אלא צריך 

להמליך על כולו בשלימות ממש. ואמנם למעשה צריך 

כות צריכה להיות שיהיה העבודה בהדרגה אך הקבלת מל

 )מרן אדמו"ר שליט"א(       בשלימות.

 

התקיעות יורדים האבות שהיו מושלמים בתכלית ע"י 

 השלימות, ובכן צריך להתבייש מהם.

 )מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע(

 

 ענינו מלשון משפרין את הולד, והבן. שופר

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(

 

כד )מובא בתוס' ר"ה טז: ד"ה כדי לערבב השטן( בירושלמי  מחז"ל

קל שיפורא זמנא חדא בהיל ולא בהיל וכד שמע )השטן( שמע 

תניין אמר ודאי זהו שיפורא דיתקע בשופר גדול וכו' 

ומתערבב וכו'. פי' שהשטן הולך להביא חטאים, ואח"כ חוזר 

והולך להביא, וכששומע את קול השופר מתחלה נבהל מעט 

ראל תשובה מיראה, וכששומע שנית נבהל שמא יעשו יש

ביותר אולי יעשו תשובה מאהבה ולא ירויח מה שיביא 

וא"כ )יומא פו:( עונות, אדרבה, הרי יעשו מהם זכויות כמחז"ל 

מוסיף זכויות לבני ישראל ומה תועלת לפניו להביא חטאים, 

 ע"כ הוא מתערבב ומתעכב, שאינו יודע אם יוסיף אם יחדל.

 מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע()מרן אדמו"ר 

 

ילפי' משופר של יובל, שהוא ענין החירות, שע"י  שופר

 השופר יוצא האדם מכל עקתין דנפישין.

 )מרן אדמו"ר שליט"א(

 

אכילת ראש כבש היה אומר נהיה לראש נוטר'  בעת

 )מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע(     'בשמים.ש'בינו א'צון ר'עשות ל
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 יוצר אור ובורא חשך וכו'.

היינו  -ורא הוא מלשון בהירות. וזהו "יוצר אור" ב

מבהיר את  –השגות בעבודת ה', ועל ידי זה "בורא חושך" 

 –החשכת והחומריות. ובזה שמזכך את החומר "עושה שלום" 

הייו שמשיג מדת השלום והאהבה לכל אחד מישראל. ואחרי 

שמבהיר מדת יסוד שנקרא  –כל זאת זוכה "ובורא את הכל" 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(          ע.כל כידו

 

ובכן תן פחדך ה' אלקינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה 

 שבראת ויראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים.

הנה הגוף ועניניו הם מעולם העשיה, והנשמה וכוחותיה 

הנם מעולם הבריאה ופחד רומז על המדרגה הקטנה של 

ילאה, ועל כן התפלה שיושפע פחד יראה, ויראה היא יראה ע

 –ה' על כל המעשים, ואחר כך יזכו לדרגה גבוהה יותר 

"ויראוך כל המעשים", וכן בהנשמה שיושפע עליה אימתו 

ית' "ואימתך על כל מה שבראת", ואחר כך יזכו "וישתחוו 

 לפניך כל הברואים", שהיא ביטול הגמור אליו ית'.

 )מרן אדמו"ר שליט"א(       
 

 עצתו אמונה.

פירוש שיאמין ויבטח בה', זו עצתו. וכן החלש עצתו 

 )הרה"ק רבי מיכל מלעכוויטש זי"ע(   שיאמר גבור אני.

 

 שפרו מעשיכם וברית לא תופר.

פעם אחת בראש השנה קרא בקול גדול: "שפרו מעשיכם 

וברית", ושהה זמן מה ואחר כך המשיך "לא תופר". ויהי 

התעוררות תשובה שהיה לקהל המקום לחרדת אלקים מרוב 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(        לשמע הדברים.

 

ללובש צדקות ביום דין למוחל עוונות בדין לנורא תהלות ביום דין 

 לסולח לעמוסיו בדין. 

הוא כפל לשון מוחל עוונות וסולח לעמוסיו. ויש  רהלכאו

דברת שלמה בשם רביה"ק  פרלבאר על פי מה שכתב בס

"ואנכי תרגלתי )הושע יא, ג( זי"ע על הפסוק המגיד ממזריטש 

לאפרים קחם על זרועתיו", משל לאב המשתעשע עם בנו 

הקטן ועושה עמו מעשה נערות כדי לשמח את לבו, ולימים 

כאשר מגדיל הבן ומבין שבעצם האב יורד לדעתו כדי 

לשמחו ואין זה כלל לפי מדרגתו אומר לאביו שאדרבה 

יף שיגביה אותו לדרגתו. ועל במקום שישפיל עצמו אליו עד

דרך זה בקשתנו מהקב"ה שיקח אותנו על זרועותיו כביכול 

 ולא יצטרך לירד אלינו אלא יגביה אותנו אליו.

מוחל עוונות, שהשי"ת  –: הראשונה היא נותוזהו ב' הבחי

 נהמוחל לנו את עוונותנו כפי מצבנו וערכנו. אך הבחי

גביה אותנו אליו שמעמיס ומ –הנעלית היא סולח לעמוסיו 

 ועל ידי זה אנו מתקרבים ומתדבקים אליו ית'.

 )מרן אדמו"ר שליט"א(

 

 לעונה לקוראיו ביום דין.

שביקר פעם בעיר מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע מסופר על 

ברנוביץ, וכשעבר ליד בית הכנסת של כת מסוימת מקלי 

הדעת, אמר אחד ממלויו כי בית הכנסת הזה הוא רק עבור 

ראש השנה ויום כיפור שרק אז פוקדים  –שנה יומיים ב

אנשים אלו את בית הכנסת, ונענה מרן מוהר"א זי"ע ואמר 

כי אנו אומרים בתפלת הימים הנוראים "לעונה לקוראיו ביום 

מי שנזכר לקרוא להשי"ת רק ביום דין  לודין", היינו שאפי

בימים נוראים, גם אליו פונה הקב"ה ברוב טובו וחסדו  –

 תפלתו.ושומע ל

ויש לומר שדברים אלו אמורים לכל אחד ואחד, שאף 

על פי שכל השנה נראית תפלתו כמו שנראית, אמנם מכל 

מקום בימים אלו מתחזק ומתעורר לקרוא אל ה' בחזקה 

 ולהתפלל כדבעי, אזי חפץ בו השי"ת ומקבל את תפלתו.

 )מרן אדמו"ר שליט"א(     

 

 אבינו מלכינו פתח שערי שמים לתפלתנו.

ואימתי יודע האדם שנפתחו לו שערי שמים למעלה, 

 כאשר לבבו נפתח כמעין הנובע מלמטה, זהו סימן וכו'.

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(

 

כי מדי דברי בו זכור אכרנו עוד על כן המו מעי לו רחם ארחמנו 

 נאם ה'.

כשיהודי אומר איך האב זיך דערמאנט, און איך  רושפי

אזכרנו עוד, משיב הקב"ה  –וועל זיך דערמאנען אסאך מער 

זה מכבר היה לי  –לעומתו במדה כנגד מדה, "רחם" 

 עוד ביתר שאת. –רחמנות עליו, אולם מעתה "ארחמנו" 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(

 

 ובכן לך הכל יכתירו.

כות ועליה איתמר המגיד כתר עליון איהו כתר מל

. כל מה שישראל מקבלים עליהם )פתח אליהו(מראשית אחרית 

עול מלכות שמים בראש השנה נעשה למעלה הכתר יותר 

גדול. לפיכך אומרים בראש השנה ובכן לך הכל יכתירו, 

 -ועליה איתמר המגיד מראשית אחרית, מגיד לשון המשכה 
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דנגיד ונפיק, שנמשך מכתר במלכות. וכן מגיד הוא לשון 

מש, שממתיק המתקה, על דרך הפסוק ממגד תבואות ש

מגיד הוא לשון גודו אילנא שמכרית  וכןהדינים תקיפים, 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(  יניקת ואחיזת החיצוניים.

 

 אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועד. 

סדר הדברים, דהנה מתחילה יודע  יאורבריך צ רהולכאו

דנים הדין ומוכיחים, ועוד הא  ךכר מעיד ורק אח ךכר ואח

דיין. ונראה דהנה מתחילה הקב"ה יושב בדין  אין עד נעשה

נצח רחימו דבנוי  ךכר ועושה משפט לעמו ישראל, אמנם אח

י תקיעת שופר ל יד, וע'קר הלרחימו דדינא כדאיתא בזוה

רואה השי"ת את פנימיות הלב של יהודי ואת הלב נשבר 

יודע את פנימיות ליבם  –"יודע ועד"  הז יל ידשיש לו, וע

 )מרן אדמו"ר שליט"א(     ליהם לטובה.הנשבר ומעיד ע

 

 ל אמונה וכו'.-וכל מאמינים שהוא א

: "את אילי )יחזקאל יז, יג( כתיבדה ל הוא לשון חוזק, כמ-א

שכולנו צריכים להאמין  –הארץ לקח". וזהו "וכל מאמינים" 

היינו שהוא מחזק בלבנו  –ל אמונה" -שהקב"ה הוא "א

שאנו  הז יל ידליות. עהאמונה. וכל מאמינים שהוא בוחן כ

 יל ידמאמינים שהקב"ה בוחן כליות ויודע כל המחשבות, ע

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע( הוא גואל ממות ופודה משחת. הז

 

 הבוחן ובודק גנזי נסתרות.

שאמר שבשעה שאמר הקדוש רבי שלמה מקרלין זי"ע  בשם

"הבוחן ובודק גנזי נסתרות", ראה שהוליכו נשמות שהיו 

מרן שלש מאות שנה בגן עדן לגיהנום. והביט על כסא אבי 

  ולא הזיזו אותו ממקומו.אדמו"ר מוהר"א הגדול זי"ע, 

 )רביה"ק מוהרא"ש מסטולין זי"ע(

 

 החותך חיים לכל חי.

מעשיו להיות בראות השי"ת כי ח"ו נגזר על האדם לפי 

נעדר מן העולם, ורב חסד מטה כלפי חסד, לכן הוא חותך 

את חיים, כי גמטריא חיי"ם הוא ס"ח לימי חיי האדם שבעים 

שנה, שאם ננכה שנת הלידה ושנת העדרו אז ישאר ס"ח. 

 ולכן הוא חותך את החיים ונשאר ד"ל, ועני חשוב וכו'.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

ה. וכמו כן צריך אש השנהילים ברישראל לומר ת מנהג

עמוד ולחזור עליו ונפש עמל  פחותהל ולכ ראללמוד דף גמ

י שיעמול בתורה תעיד לו התורה הזו ל ידעמלה לו, שע

 )מרן אדמו"ר שליט"א(       ביומא דדינא.

 
 משמיעי צעקה השמיעו צעקתנו

 

ישנם מאמרים שמטרתם ללמד משהו, ישנם המלמדים יותר 

ממשהו, אולם ישנם מאמרים שבעצם אין בהם לימוד או תובנה 

חדשה, באים הם רק לבטאות את הרגשת הלב, הרגשה שבדרך 

כלל היא נחלת הרבים אלא שבכל זאת נחמד לראות כיצד 

 ובמילים.ההרגשה מתבטאת באותיות 

 

שוהה כל אחד בצל רבו, אם  –כך יודעים כולם  –בר"ה 

נתחקה אחר הנהגות החסידים לדורותיהם הרי שענין זה 

שורשו מתחילת ימי החסידות. ואף אם בדורות עברו לא 

התאפשר זאת לכל אחד בכל שנה, אולם זאת ידעו כולם כי ראש 

 השנה בצל הצדיק הוא משהו אחר.

 

של מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע אשר וכמסופר על חסידיו 

דרו בעיר סלונים, ובשנה אחת קודם ראש השנה שלחו לומר 

למרן הס"ק שקשה עליהם בשנה זו לבוא להסתופף בצל 

הקודש, ועל כן יחוגו הם את החג בעיר מגוריהם, שלח להם מרן 

"היות שמגיע אזא ראש השנה, בהאיך אנפין יקומו קמי 

לם ללעכוויטש, ואפי' פרסה אחת מלכא", מששמעו זאת באו כו

 לא נשארה מהם בסלונים.

 

משנעיין מעט בעומק משמעות הדברים נמצא הסברים 

עומק לפנים מעומק, על הצורך של כל יחיד  –רבים בספה"ק 

לשהות בראש השנה דוקא בצל הצדיק אשר מאיר את הארת 

היום בנפשות המסתופפים בצילו, אולם כפי שאמרנו לא באנו 

 את לחדש ולבאר, רצוננו רק להביע מעט מרחשי הלב.בפעם הז

 

היה זה לפני מספר שנים כאשר לאחר יוהכ"פ ניגש אלי 

אברך ואמר לי כי ביוהכ"פ בעת תפילת נעילה, כאשר אמרו את 

החרוז "היום יפנה השמש יבוא ויפנה נבואה שעריך" האריך 

אדמו"ר שליט"א בזעקה גדולה: "נבואה שעריך". ממשיך 

"הרגשתי אז כי בשעה זו כאשר השמש יבוא ויפנה חפץ האברך: 

אני לעמוד ולזעוק ללא הפסקה: "נבואה שעריך", תחושתי 

 היתה כי אדמו"ר שליט"א בזעקתו ביטא את זעקת ליבי"!

 

לשהות בצל הצדיק, לבד מהעומק שבדברים, הזכות 

ביטוי  –העצומה, השפע הגדול, הרי שהרגשה פשוטה יש כאן 

ב ע"י מי שמבין את זעקתו של כל אחד, ויודע אמיתי לזעקת הל

 כיצד ומתי לזעוק זאת.
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 וילך תשס"ד -נצבים פ' ליל שב"ק 

 

וצ"ב הטעם שפתח  ' אלקיכם' וגו'.האתם נצבים היום כולכם לפני 

הפסוק בלשון רבים ,נצבים' ומסייים בלשון יחיד ,לעברך' ,להקים 

 כתובהמר דהרמז על יום ראש השנה, כמא תאאי 'קר האותך'. ובזוה

 ויבואו בני האלקים להתייצב וכו'.

 

 כולם עוברים לפניו כבני מרון, שנההאש בר :תיןבמתני
 כחיילות בית דוד או: מאי כבני מרון, כבני מירון, או ראובגמ

כולם  ב יוחנןרמר א ר בר חנהבה רבמר כמדרגות בית חורון, א

ל ביושר דברי אמת ע תאנסקרים בסקירה אחת. והענין בזה, כדאי

 , שהוא זמן אש השנהכי הנה המלכים וגו', דהוא ענין ר פסוקה
שכולם עוברים לפני המלך, ובזמן שכל אחד עובר אז הוא זמן 

במנחת  תאויום זה הוא קיומו של עולם כדאישהקב"ה מאיר לו, 

 חינוך. וזמן זה שעוברים קמיה מלכא אז הוא ענין הדין שנכתב 
 ונחתם בלב כל אחד ואחד מלכות ה' ואהבה ויראה לכל ימות 

אש באר"י הק' שבזמן שנופל על האדם בכיה בר תאהשנה. וכדאי

ולם ה הוא הזמן שדנים אותו בשמים. וזה ענין מה שכל באי עהשנ

 עוברים לפניו.

 

כאשר האדם מתבונן בהאיך אנפין יקומון קמי מלכא, אז יש  אבל

ענין שכולם נסקרים בסקירה אחת, שכולם ביחד נותנים כתר מלכות 

י שכל אחד ואחד מבטל עצמו לכלל ויחדיו נותנים ל ידלהקב"ה, ע

יכול לקבל הארה מאת הקב"ה,  הז יל ידכתר מלכות להקב"ה ע

עצמו אינו זכאי זוכה בזכות הכלל להארת פני ה' יחד  שבזכות לוואפי

 עם כל ישראל.

 

ענין ,אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם', שהוא הענין  וזה

שעומדים קמי מלכא ועובדים לפניו וכל אחד ואחד נחתם בליבו 

ולהקים ה' אותך לו  לקיךא' מלכות ה' לכל השנה. ,לעברך בברית ה

כי כל אחד עובר לפי מעשיו. והוא ענין לעברך בלשון יחיד,  –לעם' 

בברית, כי הוא זמן של כריתת ברית חדשה וקבלת המלכות של כל 

ה שמתחדש אש השנאחד, ולהקים אותך לו לעם, שהוא ענין ר

הכי כולם נסקרים בסקירה  לוהמלכות בלב כל אחד ואחד. אבל אפי

שהאדם מבטל י ל ידאחת, וזה ענין ,כולכם', ענין המלכת הקב"ה ע

 את עצמו לכלל וכולם יחד נותנים כתר מלכות.

 

עוד, כי בעת שהאדם מקבל על עצמו עול מלכותו ית' אזי  וי"ל

ודאי שהתכלית היא שהאדם יהיה בכל עת דבוק במלכות ה', אבל 

כיון שלא כל העתים שוים ולא בכל זמן האדם יכול להיות במצב של 

ת עול מלכותו ית' צריך דביקות במלכות שמים, ועל כן בעת קבל

. "תשבכל הזמנים ובכל המצבים יהיה משועבד לרצון הבי ע"לקבל ע

וזה הרמז: ,אתם נצבים היום כלכם', רומז ליומא דדינא, ובעת קבלת 

 'צריך לקבל על עצמו להיות בכל מצב הן בבחי מיםשלכות מל עו

חוטב עציך  ',ראשיכם שבטיכם זקניכם' והן בזמנים הנמוכים בבחי

 )בלתי מוגה כלל(              שואב מימיך, שבכל מצב יהיה דבוק ברצון השי"ת.ו

 

 קודם התקיעות יום א' דר"ה תשס"ט
 

יאשיהו כתיב אשרי העם יודעי  ברמר : א)ויקר"ר פכ"ט(במדרש 

תרועה, וכי אין אומות העולם יודעין להריע כמה קרנות יש להן וכו' 

אלא שהן מכירין לפתות את בוראן בתרועה והוא עומד מכסא דין 

 לכסא רחמים. 

 

ענין יודעין לפתות את בוראן בתרועה. ואי' בספר קדושת  ויל"ב

,פנה אל תפילת הערער לוי מהרה"ק מבארדיטשוב זי"ע ועכ"י, עה"פ 

פנה אל תפילת  -ולא בזה את תפלתם', וצ"ב שפתח בלשון יחיד 

ולא בזה את תפילתם. וביאר, דיש  -הערער, וסיים בלשון רבים 

תפילת יחיד ויש תפילת רבים. תפילת יחיד הכוונה שמתפלל 

ומבקש מהשי"ת עבור צרכיו הפרטיים, שמבקש בריאות פרנסה 

ואז צריכים לבדוק אחריו אם הוא באמת ראוי ובנים וחושב על עצמו, 

לכך. אבל מי שמתפלל תפילת רבים, היינו שמתפלל למען כבודו ית', 

והיינו אף שמתפלל על כל צרכיו הפרטיים מ"מ כוונתו למען השי"ת 

 אז הוא נענה. 

 

היא שאין צריך להיות בעל מדריגה להבין זאת, וכל אחד  והאמת

ה ובריאות הכל הוא כדי שיוכל כשמתבונן עבור מה צריך פרנס

לעבוד את השי"ת כראוי, כי ברגע שרק חסר משהו בגשמיות כבר אי 

אפשר לעבוד את השי"ת כראוי ואין כבר ישוב הדעת ללמוד 

ולהתפלל ולהתבונן בגדלות הבורא ית', וכן אם חסר משהו בבריאות 

כראוי, וכמו שאמרו צדיקים  שחור קטן בגוף הוא  'א"א לעבוד את ה

חור גדול בנשמה. וכן כשמבקשים על בנים ועל נחת מבנים, הרי 

בפשטות הוא דכל הכוונה היא כדי שיהיה לדור ודור נספר תהלתך 

כדי שיעבדו  -ודור דור ישבח מעשיך, שזה כל התכלית שרוצים בנים 

את השי"ת. והיא בושה ממש לבקש בני חיי ומזוני עבור צרכיו 

למען  -ל כוונתו היא אחת ויחידה הפרטיים. וזהו תפילת רבים, שכ

 כבודו ית' ולעשות נח"ר לפניו.

 

ענין השופר. דאי' מהרה"ק מבארדיטשוב עה"פ ,עלה  וזהו

בקול שופר', אלוקים רומז על דין, וע"י קול  'אלוקים בתרועה ה

 -בקול שופר, שהפנימיות של אלוקים  'ה –השופר מתגלה שם הוי' 

ל השופר שהוא קול פנימי ומגלה מידת דין הם רחמים. וזה הכוח ש

 את הפנימיות שהכל הם רחמים. 

 

הביאור במדרש שיודעים לפתות את בוראם בתרועה, דע"י  וזהו

השופר מתגלה פנימיות הרצון של כלל ישראל, שכל מה שהם 

מבקשים מהרבש"ע על בני חיי ומזוני הכל בעצם רצונם וחפצם הוא 

י, וממילא עי"ז עומד מכסא למען כבודו ית' שיוכלו כך לעבדו כראו

 )בלתי מוגה כלל(                    דין לכסא רחמים.



 

7 

 

 יום א' דר"ה תשס"ה
 אחר תשליך 

 

במד"ר שבעת שהלך אאע"ה לעקוד את יצחק בנו ניסה  תאאי

השטן למונעו מזה בכל מיני אופנים ואאע"ה הלך במסי"נ והתגבר על 

השטן עד שראה השטן שלא עלתה בידו להפריע לו מהליכתו ע"כ 

הלך אליו ואמר לו שמעתי מאחורי הפרגוד השה לעולה ולא יצחק 

אומר אמת אין לעולה א"ל אברהם זהו עונשו של בדאי שאפי' 

 שומעים לו. 

 

דזאת בקשתנו כמו שכבש  זי"ע מוהרי"ד מבעלזהרה"ק  ואמר

א"א את רחמיו כן יכבשו וכו', כי כשם שאברהם לא שמע למה 

שאמר לו השטן אפי' שאמר אמת כמו"כ בעת אשר בא השטן 

וחילותיו בר"ה, כדאי' ויבואו בני האלוקים להתייצב וגו', ומביא 

עוונות אשר רח"ל עשו בנ"י כל השנה הקב"ה חבילות חבילות של 

 לא ישמע לדבריו אע"פ שאומר אמת.

 

עוד בזה, כי ודאי אחר ששמע אאע"ה מפי הגבורה קח נא  ואפ"ל

את בנך וגו והעלהו שם לעולה מה ההו"א שיקשיב לקול דברי השטן 

ששמע מאחורי הפרגוד שאין יצחק לעולה. אלא הביאור בזה, כי אף 

ל דעת אברהם לשמוע לקול דברי השטן, מ"מ אחר שודאי לא עלה ע

שהשטן אמר לו דברים אלו היה עלול שתעלה לו איזו מחשבה 

שודאי בסוף יהיה איזה ענין של הצלה שלא ישחט יצחק, ואף שהוא 

והלך לשוחטו מ"מ כנראה שבסוף לא יצטרך לשוחטו. אבל א"א 

והלך קיים בעצמו ואני בתומי אלך ולא הרהר כל אחר ציווי ה' 

לעקידה במחשבה שלימה לשחוט את יצחק בלא שום מחשבה 

אחרת. וע"ז בקשתנו שגם הקב"ה לא ישעה כלל לדברי השטן ולא 

 יקבל כלל דבריו בשום אופן שהוא ויגזור עלינו גזירות טובות.

 

בזה, דאי' בספה"ק שבעת שיהודי פוגם רח"ל ובשמים  והביאור

לרחוץ מקום זה אשר אומרים שחטא אזי אח"כ המלאכים צריכים 

מריח רע מדיבור על העבירה ואי אפשר לעמוד במקום זה עד 

שרוחצים שם. ובזרע קודש אי' שבשמים בעת אשר אומרים ח"ו על 

האדם שעבר עבירה אומרים שאדם זה עשה מעשה אשר יכול לבוא 

לתשובה בענין זה. והענין בזה, דאי' בגמ' דכשרצה הקב"ה למברי 

ת והא עתידים למחטי קמך א"ל וכי למגני עלמא א"ל מלאכי השר

אקרי רחום וחנון, כלומר מידת רחום וחנון היא שאפ' שעתידים 

לחטוא אבל הקב"ה הוא רחום וחנון וסולח ומוחל לאדם על שלא 

שהקב"ה מכפר על העוון  –נשאר רושם מהחטא. והוא מידת ,ונקה' 

 עד שלא נשאר ממנו סימן. 

 

ים י"ג מידות דרחמים דמיכה זו היא בתשליך שאומר נהובחי

יותר גבוהה מי"ג מידות שאמר  נהבספה"ק שהם בבחי תאדאי

מרע"ה, ומידת ,ונקה' היא כנגד ,אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם', 

זו שמעוררים מידה זו שאמר  נהותיבות ,מימי קדם' רומז לבחי

הקב"ה קודם שנברא העולם וכי למאי אקרי רחום וחנון, וע"כ הקב"ה 

עונותינו עד שלא נשאר שום סימן היכר. וזה ע"י השופר  מכפר

והתשובה שממליכים את הקב"ה. והממלכה היא ע"י שיהודי מבטל 

מרן מ תאעצמו ויודע שאין בו כלום מעצמו והכל מהקב"ה, וכדאי

שהיום יו"ד דיליה עה"פ ,וזכרת את ה' אלוקיך זי"ע אדמו"ר האמצעי 

רגום אי': ,יהיב לך עצות למקני כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל' ובת

נכסין', ופי' דנכסין הכונה לאהבה ויראה המכוסים ונסתרים בלב 

האדם, והאדם צריך לזכור כי הקב"ה הוא הנותן לו כח למידות 

אהוי"ר המכוסים בליבו. וכמו"כ בר"ה, שידע האדם שכל מה 

שממליך את הקב"ה הוא גם מכח הקב"ה, כי הקב"ה נותן לו כח 

מ"ש באמת, וזה עיקר המלכות. ועי"ז זוכים לעורר בחי' י"ג לקבל עו

 מכילין דרחמי לכפר על כל עונותיו.

 

מתעורר בחי' הרצון שהיה בעת שנברא העולם, ועי"ז  בר"ה

מתעורר בחי' זו שקודם שנברא העולם הקב"ה ברא את הכפרה, 

שכאשר חוטא האדם יכול למחוק חטאו עד שיהיה נקי כבראשונה. 

שהתעורר ע"י שאאע"ה לא שמע לקול השטן ולא עשו  וזה הענין

אצלו שום רושם דברי השטן, עי"ז גם הקב"ה לא ישמע כלל לדברי 

השטן המקטרג על עמ"י ויכפר עוונותיהם לגמרי שלא יהיה שום 

 )בלתי מוגה כלל(                    רושם מזה.
 

 השנה תשס"זקידוש יום ב' דראש 
 יו"ד מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע

 

אדם הראשון,  נתהוא בבחי ההשנ אשרזה היום תחילת מעשיך. 

היינו שכמו שאז נברא אדה"ר יציר כפיו של הקב"ה כן לכל אחד 

ואחד שייך בחי' זו בנגיעה לזה. וכמו שאז היה אצל אדה"ר בחי' 

שהיה ראוי לקבלת התורה, שאם לא היה פוגם אזי בבוא השבת 

היתה השלימות. וע"כ בני ישראל בעת קבלת התורה היו בבחי' 

 ר קודם החטא. פסקה זוהמתם בבחי' אדה"

מלכויות זכרונות שופרות, היינו שבונים העולם  נתבחי והוא

כנגד  –כנגד מידות התחתונות, וזכרונות  –מחדש. מלכויות 

 גבוהה מאד. נהנגד ג' ראשונות, בחי –האמצעיות, ושופרות 
 נהי בחיל יד, ועראשוןהם זו של אד נהוהוא הבריאה מחדש בחי

 חדשה. כבריה דששמתח – לתשובה לזכות יכול זו

 )בלתי מוגה כלל(                  
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 השלמות והוספות למאמר על מרן אדמו"ר הגה"ק מטופרוב הי"ד זי"ע

 שפורסם בגליון הקודם
 

לראות בכך שהילדים בביתו  ניתןהרה"צ רבי משה זילברפרב זצוק"ל היה עשיר מופלג. עדות לכך  –אודות הנכתב כי אביו של רבינו     
מוהרחה"ד  מרן אדמו"ר נתןאותם  כסף מביתו של רבי משה זילברפרב, במלקחי חנוכה מטיב את נרות ליט"אשמו"ר אד .שיחקו בכלי כסף

 )הרב שלום ארליך הי"ו(                  . במלקחיים אלו היו ילדיו של ר"מ זילברפרב משחקים.לחתנו הגרי"מ ארליך
 

מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע. יש להוסיף, כי תקופה  –במחיצת חותנו נכתב שאביו של רבינו ציוהו לשמוע ככל אשר יאמר אליו חותנו  בפרק    
לאחר נשואיו של רבינו פנה אליו מרן אדמו"ר מוהר"א ואמר לו: אמת הדבר שאביך ציוך לשמוע בקולי? השיב רבינו: הן. מיד הוציא 

 )הרב חנוך העניך ארליך הי"ו(       זז את פאותיו הארוכות עד סמוך לאוזן, כפי מנהג רבוה"ק עפ"י סוד.אדמו"ר מוהר"א מספריים וג
 

היה יהודי בשם ווינר  .יצאו כל אנשי העיר לקראתו בתופים ובמחולות כשבראשם חשובי העירלכהן כרב העיר, לטופרוב רבינו כשהגיע     
 )כ"ק האדמו"ר מנאראל שליט"א ששמע מפי בנו של אותו יהודי(            .להרבות השמחה מעץ על קביים גבוהות שרקד מחסידי אלעסק

 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(                 ו.ני רבינו בשמו ושם אמפל זי"ע מוהר"א הרה"ק הזכיר עצמובעת שהיה רבינו בבעלז     
 

במה שנכתב אודות מלחמתו על משמר היהדות. יש להוסיף את שסיפר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, כי פעם ארגנו פורקי העול בטופרוב     
הצגה על מכירת יוסף שנועדה להערך בליל שב"ק רח"ל. כשמוע רבינו זאת, פנה מיד למקום ההצגה בכדי למנוע מהם לקיים את זממם. 

... אך הצדיק" יוסף"ו עליו בני הבליעל, הכוהו מכות נמרצות, ואף השליכו אותו לבור אותו הכינו עבור כשהגיע רבינו והחל למחות, זעמ
 )הרב צבי טייכנר הי"ו(                                   רבינו לא נרתע, ולא זז משם עד שבוטלה ההצגה.

 

ראה"כ חדות התורה, שבדידיה הוי  –את הגר"י זילברפרב שליט"א מה שנכתב שהגרא"מ שך זצ"ל קירב את נכדי מרן. מקור הדבר הוא מ    
 עובדה. 

 

 :היה אומרעדות נוספת אודות זהירותו המופלגת של רבינו בנקיות דיבורו, ניתן לראות בכך שבעת קיימו את מנהג הכפרות בעיו"כ     
 .ל"ע "למיתה" לתיבת" ואני" תיבת וכו' כדי שלא הסמיך "למיתה ילך התרנגול הזה ואני אכנס לחיים"

 .)מרן אדמו"ר שליט"א בשם חותנו האדמו"ר מנאראל שליט"א(

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 12.10           ר"ע - זכור ברית מוצאי שב"ק –סליחות ער"ה 

 8.30    ר"ע -שחרית ער"ה 

 

 מהרש"ל - אש השנהימי ר

 התפלהשעתיים אחר סיום כ         ליל א'שבת אחים 

 7.10     שחרית

 12.15             זמן תקיעת שופר )משוער(

 5.20    מנחה יום א' ותשליך

 10.10             עריכת השלחן ליל ב'

 5.40    ונעילת החגמנחה יום ב' 

 

 ר"ע - בין כסא לעשור

  12.10             סליחות צום גדליה מנין א'

 7.15 תפלת שחריתסליחות צום גדליה מנין ב' ולאחמ"כ 

 5.45     מנחה צום גדליה

 6.45    מעריב מוצאי צום גדליה

 12.10              סליחות

 הגליון נדבת

 שליט"איואל הורוביץ ב הר
 

 ברכה והצלחה בכל העניניםל

 ברכת מזל טוב לאנ"ש ותומכי מוסדותנו היקרים
 שהשמחה במעונם

 
 שליט"אעקב זילברפרב י גהרה"

 לארוסי הבת
 הי"ודוד מרגלי  רה"חה

 לעותו"מ ו"הישמואל בנו כמר  להכנס

 הי"ויעקב גלבשטיין  חהרה"
 הולדת הבןל

 הי"וברוך מרדכי ארליך  בה"חה
 לעותו"מ ולהכנס

 

 מו.-מד  כז ו

 לו.-לד  כח ש

 מט.  כט א

 מט: א' דראש השנה א ב

 נ. יו"ד מרן אדמו"ר האמצעי זי"ע ב' דראש השנה ב ג

 נ:  ג ד

 נא. מודיעין המחודשים -ב"מ בן הרה"ח דוד מרגלי  ד ה

 מח-מו:  ה ו
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