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ִניֲחַזק ַאל,ֲחַזקב ְּ ִחיוְּ כ ְּ ְּ ש  ת ִ
ל יוכ ָּ לָּ מו  לג ְּ ֶׁ םש  ֵּׁ ַהש  

ַרךְְּ ב ָּ רִיתְּ ֶׁ ַמלֲאש  ךְָּג ָּ ְּ ַעדִעמ 
ה נ ָּ ר.הֵּׁ ֵּׁ ַקש  ךְָּוְּ מְּ ַעצְּ

יךְָּ בֹותֶׁ ְּ ש  ַמחְּ ַבל,ו  יַחְלְּ נ ִ ת ַ
ךְָּ ת ְּ בְּ ַ טַמֲחש  ֹוטֵּׁ ש  ץלְּ ַלחו 

ר ֶׁ ֲאש  ְכ ַ ת ָּ לְּ ג ַ הַעדֻהרְּ נ ָּ י.הֵּׁ כ ִ
ה ִחירָּ ךְַָּהב ְּ דְּ יָּ הב ְּ זֶׁ לב ָּ כָּ בְּ ו 

ר בָּ ר,ד ָּ ֶׁ ֲאש  יכ ַ ת ִ רְּ ב ַ ךְָּד ִ ְּ ִעמ 
ה ב ֵּׁ (יגמכתבְ).ַהרְּ

הבחירהְבידךְ
!בכלְדבר

שהואְְ,ְשנראהְלו,ְישְלפחותְדברְאחד,ְלכלְיהודי
לפחותְמלחמהְאחתְשנראיתְְ.לעולםְלאְיצליחְלשנות

.שזוְגזירתְשמים,ְשאיןְסיכוי,ְאבודה
ננסהְ,ְנבכה,ְנצעק,ְלאְמשנהְכמהְנתפללְעלְזה

,ְְלכלְאחדְמאיתנו,עצותְמכלְסוגְומכלְכיוון,ְסגולות
ַליְעֹודְְ":הְאומר"נראהְשהקב רְאֵּׁ ב ֵּׁ ףְד ַ ֹוסֶׁ ְַאלְת  ךְּ ַרבְלָּ
ה רְַהז ֶׁ בָּ ד ָּ (.'כו'ְדבריםְג"ְ)ב ַ

באמתְְ,ְוהקושיְעודְמתגברְכיְמחד.איזהְשברוןְלבְזה
.אףְאחדְלאְמבטיחְלנוְשתפילותינוְיענו

,אדוןְהנביאים,ְהנהְאפילוְמשהְרבינו
לאְהצליחְלפעולְבתפילתוְאתְהדברְשכלְהווייתוְְ

באְרבינוְהקדושְְ,ְמאידך.השתוקקהְאליוְביותר
המימראוידועהְ!".בעולםְכלליאושאיןְשוםְ"וצועקְ

,כלְמקוםְשאניְרואהְחיסרון:ְ"שלְרביְנתן
אוְשלאְְ,ְאניְיודעְשאוְשלאְהתפללוְעלְזהְבכלל

,ְְוהאְקשהְעלְרבינוְורביְנתן".התפללוְעלְזהְמספיק
.שכןְאנוְרואיםְשמשהְרבינוְלאְנענה

שכןְאנחנוְחוויםְאותהְְ,נוקבתְעדְתהום,ְהזווהקושיה
אתהְשומעְאותיְְ,ְריבונוְשלְעולם":בכלְנימיְנפשנו

?לתפילותימדועְאינךְעונהְ?ְבכלל
שאיניְראויְ,ְהאםְאניְכזהְגרועְבעיניך?ְאינךְרוצהְבי

?האםְישְפסולְבדברְשאניְמבקש?למענה
חלקנוְמשתדליםְְ"?אתהְשם..ְ…ריבונוְשלְעולם

,להדחיקְאותהְולהרדיםְאתְהלבְהנשברְשלנו
אחריםְנותניםְְ.מקבליםְאתְהמציאותְומפסיקיםְלבקש
,ְְליאושלהְלכרסםְבאמונהְומפניםְבליבםְמקוםְ

.ל"רחולבסוףְלכפירהְלעצבות
איןְתירוץְשכליְשיכולְלרפאְאתְליבנוְבדברְְ,ְובאמת

שוםְפלפולְלאְיאחהְכאןְאתְהשברְויכולְמאודְְ.הזה
.שלעולםְלאְנביןְאתְהסיבה,להיות

אפשרְלעשותְכאןְדברְאחרְולהפנותְרגעְ,ְובכלְזאת
.אתְהמבטְפנימה

?מדועְביקשְמשהְרבינוְלהיכנסְלארץְישראל
,יתברך'ְמדועְאנחנוְמתפלליםְומבקשיםְמה

?שיעזרנוְלהתגברְעלְהתאוותְוהמידותְהרעותְשלנו
לנוְחלקנוְבתורתוְְויתןשיקרבְאותנוְלעבודתוְ

כשאתהְעומדְבתוךְ,ְמהְזהְאומרְעליך?הקדושה
כלְ"כשלבךְזועקְ,תוקףְההסתרהְשבתוךְההסתרה

ומתחנןְלפניוְשיקרבְאותך"ְמשבריךְוגליךְעליְעברו

שאחריְששובְנפלתְְ,ְמהְזהְאומרְעליך?אליו
,הזהְשנפשךְכברְנקעהְממנובדבר

אניְְ,ְאבא:ְ"אתהְמריםְעינייםְלשמיםְואומר
איזוְמסירותְנפשְְ?."עזורְליְלקום,ְנפלתי,ְמצטער

אילוְרצונותְְ!איזוְאמונה!אתהְמגלהְבתפילהְשלך
לוחםְְ!ְאיזהְאריהְאתה!טוביםְוכיסופיםְלקדושה

שיודעְשאיןְדברְגדולְיותרְמלעשותְרצוןְ,קודש
!ולאְמוכןְלוותרְעלְהתכליתְשלך'ה

באותוְרגעְקטןְשלְהרמתְְ?אחיְהיקר,ְאתהְמבין
הזועקְלמעייןְהחכמהְְ,אתהְהואְלבְהעולם,ְעיניים

כןְאתהְהואְשמאפשרְלכלְְ!ְואתה!"גיוועלדנאְ"
!הבריאהְלהמשיךְלהתקיים

המעשהְשלְ-בעטלערסראוְמעשהְמשבעהְ)
*.היוםְהשלישי

הְנתןְבליבנוְאתְהרצונותְוהכיסופיםְכדיְְ"הקב
הגעהְלשלמותְהמעשיםְאינהְְ!דייקאשנזעקְ

,התפילהְהיאְהתכלית-תכליתְכללְ
היאְְ,ְהבקשהְהיאְהתיקוןְוהדרךְלתשובה

.התשובהְבעצמה
צריכיםְְְ,רבינוְלאְאמרְשכדיְלעשותְתשובה

ובקיְְברצואבקיְ"הואְאמרְרקְ.להיותְמושלמים
(:'ון"מוהרליקוטיְ"ְ)בשוב

הְלאְעוזבְְ"אזְתדעְותאמיןְשהקב,ְכשקשהְלך
תזכורְשהדרךְלאְ,ְוכשנפתחְלך,אותךְלעולם

יצירְכפיוְשלְ,ְאדםְהראשון!הכלזהְ.ְנגמרה
בדברְהיחידיְשציווהְְ,הְנכשלְביוםְשנברא"הקב

בניְישראלְחטאוְבעגלְבעודםְעומדיםְְ.'עליוְה
?אזְמהְאתהְרוצהְמעצמך.ממשְתחתְהרְסיני

כשאתהְמבקשְמריבוןְכלְ,ְכשאתהְמתפלל
זוְהיאְהתכליתְְ,ְשיקרבְאותךְאליו,העולמים
זהְקיוםְהתורהְוזהְקיוםְכלְהעולמותְְ,בעצמה
.כולם

?והריְעלְמהְעיקרְהמלחמהְשלְהבעלְדברְבנו
!להרדיםְאתְליבנוְולייאשְאותנוְמהתפילה

,אםְזוְהתכליתְשלו,ְאםְזהְמהְשהואְרוצה
,כלְמהְשאנחנוְבאמתְצריכיםְכדיְלנצחְאותו

:זהְשובְלהריםְעינייםְולהגיד
".אניְכאן,ְאבא"

.שבתְשלום



כפרְיונה21:00
ישורוןכ"ביה

10אחיְאילתְְ

צ"ראשל22:30
שבזיכ"ביה

פינתְהאגוז20החצבְ

חריש18:00
כוכביְאורכ"ביה
8הגפןְ'ְרח

-ציון המצוינת

יץ ִ ַאמ  קְוְּ זָּ בְחָּ אְלֵּׁ רְהו  ִעק ָּ ,ְהָּ
ִניעֹותְ ְּ טְַהמ  רָּ פְּ הְב ִ ִניעָּ םְמְּ ו  יןְלֹוְש  זְאֵּׁ ואָּ

ת ו  ִמי  ְּ ַגש  ַעְְ,ְב ְּ ֹונֵּׁ מ  ֶׁ מֹוןְאֹוְש  ֲחַמתְמָּ גֹוןְמֵּׁ כ ְּ
ִביוְ נֹוְאֹוְאָּ חֹותְּ יוְוְּ נָּ בָּ ֹוְו  ת  ְּ וְֹאֹותֹוְִאש  ִאמ  ,ְוְּ

ִעיםְאֹותֹוְ ֹונְּ מ  ֶׁ ש  יםְכ ְּ ִ ש  רְֲאנָּ אָּ ְּ ןְש  כ ֵּׁ ֶׁ לְש  ִמכ ָּ
י דֵּׁ םְַעל־יְּ הֶׁ ל ָּ ֶׁ תְש  נו  יצָּ לֵּׁ בְּ םְו  יהֶׁ רֵּׁ בְּ ד ִ

ת ֱאמֶׁ לְהָּ בְאֶׁ רֵּׁ קָּ ִהתְּ ֹל,ְִמל ְּ לְְַהכ  ָּ ֻבט  מְּ לְו  טֵּׁ ב ָּ
םְְ ֵּׁ ַהש   בֹוְב ְּ בָּ תְלְּ ץְאֶׁ ֵּׁ ַאמ  מְּ קְו  ַחז ֵּׁ תְּ ִ מ  ֶׁ ִמיְש  לְּ

ַרךְְּ ב ָּ ִיתְּ

החלְמהשבועְשעברְזוכיםְתושביְְ
.יבנהְלשיעורְמרכזיְמרומם

יגיעְ,19:15ְמידיְיוםְראשוןְבשעהְ
נצחְ"כ"לביהגודלבסקיהרבְ

שברחובְהחבצלתְפינתְְ"ְישראל
תושביְהסביבהְמוזמניםְ.ְאבוחצירה

!בחוםְלהצטרףְלאווירהְהמיוחדת

יבנה19:30
מיםְעמוקיםכ"ביה
(במקלט)1החבצלתְ'ְרח

בוְנקבצוְאמרותְטהורותְנפלאותְְ
ונוראותְאודותְקדושתְהציוןְְ

הקדושְקודשְקודשיםְאורְהאורותְ
ותקוותְכלְהדורותְכלליותְהרועיםְְ

ראשְבניְישראלְרבינוְנחמןְבןְ
'ְיְר"נסדרְונדפסְלראשונהְע.ְפייגא

לְכיוםְסודרְ"שמואלְהורביץְזצ
אליוְְ.ְמחדשְבתוספותְמרובות

נלווהְגםְקונטרסְההשתטחותְשלְ
וליקוטְנרחבְבענייןְְמטשעריןהרבְ

.אומןְראשְהשנה
('ליקוטיְעצותְמניעותְט)

אלעד20:30
היכלְכ"ביה

3ם"רשבהצדיקְ

רבבה21:30
–המרכזיְכ"ביה

היכלְישראל

הורוויץשמואל ' ר

יבנה19:15
לישראנצחכ"ביה

האבוחצירפינתהחבצלתְ

ראש העין21:00
אבן העזרכ"ביה

27מבצע דני 

בני ברק23:00
מסעדת חומוס אליהו

 10הירקון

רכסים21:00
אבירְיעקבכ"ביה

'גבעהְג


