
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

בֵֹתיֶכם " כֹל מֹׁשְ מֹותלֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ  "(ג', הל" )ׁשְ
זהירות ניסיונות לפניך!

 בגנות מידת הכעס
לא תבערו אש זה הכעס! מי שנופל בכעס  (48)תיקוני הזוהר תיקון  אומר הזוהר

בשבת הוא מדליק את אש הגיהנום. כי בשבת אין אש גיהנום! אפילו למחלל 
שבת אין אש גיהנום! אז מי בכל זאת מדליק את אש הגיהנום בשבת? אלו 

לרשעים! כי אם הם לא היו  שנופלים בכעס הם מדליקים את אש הגיהנום
כי ה' בשבת מכבה  כועסים אז גם לרשעים היה מנוחה בשבת מאש הגיהנום.

את האש! ולכן אומר הזוהר אל תבער אש! העיקר אל תהיה בכעס, אל תהיה 
 ברע, אף פעם אל תכנס בכעס והקפדות.

 
 כל יהודי הוא גילוי מלכות ה' בעולם

כי קודם הבריאה היה אור הקדוש " :תורה מט'ליקוטי מוהר"ן אומר הרבי ב
ואין מלך בלא  ברוך הוא אין סוף ,ורצה הקדוש ברוך הוא שיתגלה מלכותו,

עם, והוצרך לברוא בני אדם, שיקבלו עול מלכותו. והתגלות מלכותו אי אפשר 
דות משיגין אלוקותו, ילהשיג אלא ע"י המידות, שע"י המ

 ".ויודעין שיש אדון מושל ומנהיג
 

זה נר דולק ! כל אדם זה אש להבה לה' יתברך!  כל אדםכי 
אבל את גילוי מלכותו של ה'! לקבל עול מלכותו! לדעת שאין 

אי אפשר להשיג אלא ע"י המידות, צריך גם מידות!  עוד מלבדו!
כלומר זה לא מספיק שאדם רק בוער לה' יתברך, הוא צריך גם 

פה שתי עבודות  צריך רחמים, צריך סבלנות. באמת יש ,מידות! צריך חסד
הפוכות זו מזו. עבודה אחת זה הלהבה לה' יתברך, להיות אש להבה לה' יתברך! 
העבודה השניה היא הפוכה לגמרי! סבלנות, ארך אפיים, ואורך רוח. אריכות 

 אפיים וסבלנות תלויים באמונה! 
 

כי כשאדם מאמין בה' לא שייך אף פעם שהוא יכעס! כשאדם נמצא בבית 
ל מה לכעוס, הוא יכול לכעוס על כל דבר שלא נעשה כרצונו, יש לו הרבה ע

והמבחן שהוא קיבל עליו עול מלכותו באמת, זה שהוא לא כועס! שהוא יודע 
שהכל זה בהשגחה! כי עצם הכעס והחוסר סבלנות זה כבר לבד עבודה זרה! 
ברגע שאדם חושב שיש משהו שנעשה מבלעדי ה', מבלעדי רצון ה', אז זה 

 ה זרה זה גופא כוחי ועוצם ידי.גופא עבוד
 

 הכעס נובע מחסרון אמונה
 דמיליארכל פעם שאתה מקפיד, הפסדת  הרבי אומר  כל פעם שאתה כועס,

פשוט הפסדת! תבוא הביתה עם חיוך אל תקפיד אל תתעצבן אל תכעס  ,דולר
על בני הבית, אל תכנס בכעס, תחכה חמש דקות בחוץ, שב על איזה מדרגות 
על איזה ספסל למטה, תתבודד קצת תנשום אויר עד שיעלה לך חיוך על הפנים, 

בר עד שיחזור לך הצבע לפנים, כי אדם יש לו כבר אובססיה לכעוס, יש לו כ
 אידיאולוגיה לכעוס. 

 שפע הפרנסה הבא לאדם השובר את מידת הכעס
הבעל דבר, כשרואה שיורד לאדם השתלשלות שפע של "והרבי אומר 

ממון, שהוא בחינת חומה כנ''ל, אזי הוא עושה לו מזה ההשתלשלות כעס, 
שמזמין לו דבר לכעוס, ונתקלקל בחינת החומה ע''י הכעס כנ''ל, כי הכעס 

ועל כן בקל מהפך לו , ם בחינה אחת ושורש ההשתלשלות כנ''לוהממון ה
ההשתלשלות שפע של ממון, שהוא בחינת חומה, לכעס, שהוא הפך החומה, 

 )תורה סח'(. ועושה לו מחומה חימה שמהפך הממון לכעס כנ''ל"
 
הרבי אומר חומה, זה חומה של עשירות והכעס הוא קילקול החומה! ה'  

"הון עשיר קריית עוזו  רוצה לתת לך חומה של כסף, חומה משטרות של כסף,
ה אתה מקפיד, כעס זה קילקול החומה! למה אתה כועס, למ וכחומה נשגבה"

ברגע שאתה כועס אתה איבדת את כל הממון שאמור היה 
 להגיע אליך! והבעל דבר עושה כל מיני דברים שתכעס! 

 
הבעל דבר מבלבל אותך ומטעה אותך עד שיש לך כבר 

או כי אתה מסכן  ,אידיאולוגיות של כעס, שמותר לך לכעוס
ם או כי אתה מותש, או כי היית בחוץ מחמש בבוקר עד שתי

עשרה בלילה, הבעל דבר יודע שצריך לבוא לך שפע ממון, 
אז הוא מזמין לך איזו סיבה לכעוס כדי שתאבד את הממון ועושה לך מחומה 
חימה, הוא הופך לך את הממון לכעס! תפסיק לכעוס! תפסיק להקפיד! אתה 
 תעשה לך חומה של כסף, ארמונות של כסף, ארמונות של יהלומים ומרגליות.

 
 מביאה שפע וברכה לעולםהשמחה 

על  ההאישאדם בא הביתה בשמחה עם חיוכים עם שירים זה משפיע על 
הילדים, הילדים רואים שאבא בשמחה הם לא יתקלקלו! אבל אם הם רואים 

מה אני צריך להיות בבית העצוב הזה? יש  –שאבא כועס עצוב אז הילד אומר 
 מחה בחוץ! הילד מחפש את הש לי בחוץ חברים שמחים רוקדים...

 
לכן לפני שאתה מגיע הביתה תנוח טיפה אל תכנס בהול, עם כל הרעש, עם 
כל הכעס, עם כל העצבים תכנס שמח הביתה, אם טיפה סבלנות, תשמע מה 
שעובר על בני הבית, אולי אשתך שבורה וצריך לעודד אותה, אולי הילד נפל 

 וצריך לשמח אותו, 
חה הוא לא מוכן לעצבות הילד רואה שהאבא לא שמח האמא לא שמ

ולכעס שלהם, הוא עכשיו מתחיל את החיים שלו, הוא מחפש שמחה, הוא 
 רוצה שמחה.

 

אדם בא הביתה בשמחה עם 
חיוכים עם שירים זה משפיע על 
האישה על הילדים, הילדים 

שאבא בשמחה הם לא רואים 
הוא עכשיו מתחיל את  יתקלקלו!

 ..שמחה. רוצה  הוא   שלו,  החיים

 כ'גליון 
 תשפ"ג ויקהל פקודיפרשת 

 A3181480@GMAIL.COMלקבלת הגיליון מידי שבוע במייל שלחו בקשה ל: 



 

     
  

 
 מלוקט משיעורי מורינו הרב שליט"א

 ניסןבין הזמנים של 
  

שלו, אז אין שום חטא בכל העברות, כמו שראש  כשילד זוכה לרוץ לכבד את אבא ואמא
השנה מכפר את כל העברות, יום כיפור מכפר את כל העברות, עשרת ימי תשובה מכפרים 

 את כל העברות אז ככה השבועיים האלה, הארבע עשרה יום האלה. 
כל אחד רץ מרגע שבא הביתה, הוא רץ, אמא מה את צריכה, אני ארוץ, אני אעשה, אני 

ת הרצפה, אני אשטוף את הכלים, אני אעשה הכל, את לא צריכה לעשות כלום, אשטוף א
 את צריכה לנוח אין לך כוח, אני רץ לעשות את הכל.

עכשיו בין הזמנים, עכשיו שבועיים לפני פסח, עבודות הכי קדחתניות, אדם צריך בבית 
שיש לו את לעבוד שש שעות, שבע שעות, עשר שעות, כמה שיותר, כמה שיותר. חוץ ממי 

 הראש ללמוד, להתפלל, להגיד תהילים, לעסוק בשאר ספרים קדושים.
אדם לא שומע בקול אבא ואמא, אומר לה עוד שניה,  –אומר 'התנא דבי אליהו' 

אמא עוד כמה דקות, כי עכשיו הוא באמצע ספר מתח, הוא באמצע איזה משחק, 
זה 'רציחה'. אמא  והוא רוצה עכשיו לגמור את המשחק, אז ה'עוד שניה' הזאת
 אומרת! תן זינוק ותעשה את זה! זה יותר חשוב מהספרי מתח

 והשטויות שאתה קורא.

  
              
 

 המסוגל לכל הישועות 'פדיון נפש'
 ישועות מקיפות!

הרגישה כאבים חזקים בצוואר  ללא ילדים גרה בארצות הברית גיסתי אישה צעירה -א'
 שיש לה את המחלה ל"ע.לה  ווכאבי ראש הלכה לרופאים, ואחרי בדיקות מרובות גיל

שמעה על הישועות שזוכים ולתפילה שעושים אברכי הכולל בעיר העתיקה ותרמה היא 
יום עברה שוב בדיקה והתבשרה  40אחרי  'וברוך ה ,יום בכותל 40לפדיון נפש ותפילה 

                       ...השבח והודיה לחי העולמים הכל נעלם 'וגם ברוך ה ילדב תחבוק שגם בקרו
 )א.ח ירושלים(

 
מוסדות שובו להו"ק  מתישקל וחת 3,333בסך  מלחוב גודל לשלם בחברת חש יהיה ל -ב'

סכומים גדולים מכמה  תיובדרך פלא קיבל .של מורינו הרב שליט"אבנים נחמת ציון 
 )בעילום שם ירושלים(                                    .  החוב בקלותאת לשלם  ימקומות והיה ל

 
 הצלחה? זרע של קיימא? רפואה?זקוק לישועה? זיווג? פרנסה? 

 כאן  תופיעהישועה שלך  -המסוגל לכל הישועות  'פדיון נפש'
   2 שלוחה 03-7148148 ו:חייג

 ותיוושעו.
 

 

 
 

 

א אֹתֹו רּוַח ֱאלִֹהים" ְתבּוָנה ּוְבַדַעת  ַוְיַמּלֵ ָחְכָמה ּבִ מֹות)ּבְ  "(ל"א, הל" ׁשְ
 מסופר על הגאון בעל "שאגת אריה" )רבי אריה ליב( מוולוז'ין, שהיה גר

בשם רבי יצחק, שהיה גביר ופרנס הקהילה. והנה, לצורך מסחרו הרבה  יהודי
רבי יצחק לנדוד בקהילות ישראל, ובכל פעם ששב ממסעות אלו, נהג לזכות 
את אשתו בתשורה נאה. יום אחד, לפני שיצא לדרכו, בקשה ממנו אשתו, 

לב, שבמקום תשורות, שהיה נוהג להביא מן הדרך -צנועה וחכמת השהיית
 באותם זמנים(. רעדיפה שיקנה לביתו ש"ס שלם. )דבר שהיה נדיר ויקהיא מ

שמע רבי יצחק בקול אשתו, וכשחזר ממסעו הזה הביא לביתו ש"ס שלם. כדי 
לא להחזיק טובה לעצמם, החליטו רבי יצחק וזוגתו להשאיל את כרכי הש"ס 
למי שחשקה נפשו בלימוד התורה. עד מהרה התפרסם הדבר בעירם. וכל בן 

רה שרצה ללמוד, היה מגיע לביתם, ומשאיל כרך אחד מן הש"ס, וכשגמר תו
 ללמוד ממנו, שב והחליף את הכרך הזה בכרך אחר. 

לימים, הגיע לעיר הגאון בעל "שאגת אריה". הוא התבודד באחד מבתי 
המדרש בעיר, ושקד על לימודו בהתמדה, כאשר מידי פעם היה נכנס לבית 

 הגביר רבי יצחק כדי ליטול אחד מכרכי הש"ס. 

אשת רבי יצחק, שחשה שלפניה עומד אדם גדול, הרהיבה עוז בנפשה, 
ריח את עצמו לבוא לביתנו בכל פעם ואמרה לו: רבי, אל לו לאדוני להט

שברצונו להחליף מסכת, שהרי ביטול תורה הוא. אני אשלח בכל בקר אחד 
ממשרתי למקום לימודו, והוא יביא לכבודו את הגמרות הנחוצות. הסכים לכך 

 בעל "שאגת אריה" להצעה, וכך נמשך הסידור תקופה ארוכה. 
לאחר תקופה ארוכה, כאשר נאלץ בעל "שאגת אריה" לעזוב את העיר, 
ניגש הוא לאשת רבי יצחק, וברכה: "כשם שזיכית אותי ללמוד מן הש"ס 
שברשותך, אני אברך אותך, שיולדו לך שני בנים, אשר יאירו את עיני ישראל. 
בן אחד, אני מברכך שיזכה להקהיל קהילות ברבים, וילמד את בחורי ישראל 

שכן, הוא יזכה לדעת את כל  -את הש"ס. ואילו הבן השני לא יצטרך לש"ס 
התורה בעל־פה". ואכן נתקיימה ברכת הצדיק: הבן האחד שנולד לה גדל, והיה 
ברבות הימים לגאון רבי חיים מוולוז׳ין, שנמנה עם תלמידי "שאגת אריה", 

א רבי זלמן, והקים את ישיבת וולוז׳ין. ואילו בנה השני שנולד לה, הלא הו
פה.-המכונה רבי זלמל׳ה שהתגלה מעל כל בני דורו בידיעת כל התורה בעל

 
ה " ר ִצּוָ ָבִרים ֲאׁשֶ ה ַהּדְ ָרֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֵאּלֶ ֵני ִיש ְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת ּכָ ְקֵהל מֹׁשֶ ֹת אָֹתם ה'ַוּיַ מֹות ל" ַלֲעש  "(א', ה)ׁשְ

ֵאָלה ֵרךְּׁ ָיָקר  :ׁשְ יָעה ֵמֵאת ַאבְּׁ ָפֵנינוּ ִהּגִ ּלְּׁ ֶׁ ֵאָלה ש  ְּׁ ּ ַהש 
ִתי.  ֲעַדִין ֵאינֹו ּדָ ֶׁ ּוב ש  ּ ִיש  חֹוִקים ּבְּׁ ֵקרּוב רְּׁ עֹוֵסק ּבְּׁ ֶׁ ש 
ָלִדים  ֱאסֹף יְּׁ ִליַח לֶׁ רֹון ַרב, ִהצְּׁ ְּׁ ִכש  ַחן ּבְּׁ ּנֵ ֶׁ , ש  ֵרךְּׁ ָהַאבְּׁ

מַ  . ּבְּׁ ש  ת קֹדֶׁ ּבָ ַ ש  ים ּבְּׁ ִהּלִ ים ַלֲאִמיַרת ּתְּׁ עּור ַרּבִ ִ ּ ֲהַלךְּׁ ַהש 
ה  ִפּלָ ֵקי ּתְּׁ רְּׁ דֹוָלה ּפִ ֵהָלה ּגְּׁ ַמקְּׁ ִרים ּבְּׁ ָ ָלִדים ּגַם ש  ַהיְּׁ
ם עֹל  ִלים ֲעֵליהֶׁ ַקּבְּׁ עּור מְּׁ ִ ּ ֹתם ַהש  ת, ּובְּׁ ּבָ ַ מֹוֵרי ש  ּוִמזְּׁ

ה. ּות ַרּבָ ש  ַרּגְּׁ ִהתְּׁ ַמִים ּבְּׁ ָ כּות ש   ַמלְּׁ
ָלִדים, עֹוד יְּׁ פּו עֹוד וְּׁ ָטרְּׁ ַמּיָא ִהצְּׁ ְּׁ ש  א ּדִ ּתָ ִסּיַעְּׁ  ּבְּׁ
ת  ֵדי ַלֲערֹךְּׁ ּבֹו אֶׁ ׂש ָמקֹום ּגָדֹול יֹוֵתר ּכְּׁ ֵרךְּׁ ִחּפֵ ָהַאבְּׁ וְּׁ
ִאים  תְּׁ קֹום ַהּמַ ַהּמָ ֶׁ ַלט, ש  ַבּסֹוף ֻהחְּׁ ָלִדים. לְּׁ עּור ַהיְּׁ ִ ש 

יֹוֵתר הּוא  ת.  -ּבְּׁ נֶׁסֶׁ ֵבית ַהּכְּׁ ָסמּוךְּׁ לְּׁ ם ּבְּׁ ֻמּקָ ק ַהמְּׁ ארְּׁ ַהּפָ
ם ִקּדְּׁ  ָ ש  ק, וְּׁ ארְּׁ ָלִדים ַלּפָ ֵרךְּׁ ָיָצא ִעם ַהיְּׁ ם ָהַאבְּׁ ֵ ּו ש  ש 

חֹות  ּבָ ְּׁ ִתש  ירֹות וְּׁ ִ ש  ים ּובְּׁ ִהּלִ ֲאִמיַרת ַהּתְּׁ ַמִים ּבַ ָ ש 
בֹוֵרא ָהעֹוָלם.  לְּׁ
ָעָיה ִהיא  ֵרךְּׁ  -ַהּבְּׁ ר ָהַאבְּׁ ַסּפֵ ּקֹות  -מְּׁ ה ּדַ ּמָ ּתֹוךְּׁ ּכַ ֶׁ ש 

ים, ָהרֹוִאים  ים ַרּבִ ים ִחּלֹוִנּיִ ִ קֹום ֲאָנש  ּמָ ִפים ּבַ ַאּסְּׁ ִמתְּׁ
ָגה" ַהּיֹוֵצאת ּדֹפֶׁ  "ַהּצָ ת, מֹוִציִאים ּבַ קֶׁ ַרּתֶׁ ָיה מְּׁ צְּׁ ַרקְּׁ ן ַאטְּׁ

ת  ַתֵעד אֶׁ ם ּולְּׁ ַצּלֵ ִחיִלים לְּׁ ם ּוַמתְּׁ הֶׁ ּלָ ֶׁ אפֹוִנים ש  לֶׁ ת ַהּפֶׁ אֶׁ
ה, רח"ל. ָ דֹוש  ת ַהּקְּׁ ּבָ ַ ּ ל ַהש  ֶׁ ִעּצּוָמּה ש   ָהֵארּוַע, ּבְּׁ

יךְּׁ  ִ ש  ַהמְּׁ ה ָעַלי ַלֲעׂשֹות, ַהִאם לְּׁ : מֶׁ ֵרךְּׁ ֹוֵאל ָהַאבְּׁ ש 
ָלדִ  עּור ַהיְּׁ ִ ת ש  ַקּיֵם אֶׁ ּלּוִמים, לְּׁ רֹות ַהּצִ ק, ַלמְּׁ ארְּׁ ּפָ ים ּבַ

בֹות  ִעּקְּׁ ּבְּׁ ֶׁ ָכךְּׁ ש  ֵסִדי, ּבְּׁ פְּׁ הֶׁ ָכִרי ּבְּׁ א ֵיֵצא ׂשְּׁ ּמָ ֶׁ אֹו ש 
ָכךְּׁ ּגַם  אּוַלי ֵיש  ּבְּׁ ת, וְּׁ ּבָ ַ ִלים ש  ַחּלְּׁ ים מְּׁ ִ עּור ֲאָנש  ִ ּ ַהש 
ים  ִהּלִ ָלִדים ּתְּׁ קֹוֵרא ִעם יְּׁ עֹוֵמד ַרב וְּׁ ֶׁ ם, ש  ֵ ּ ִחּלּול ַהש 

ֵעיֵני ת לְּׁ ּבָ ַ ש  ֵלמֹות...? ּבְּׁ צְּׁ  ַהּמַ

ׁשּוָבה: ִסיק לֹוַמר  ּתְ ַהפְּׁ עּוָצה ִהיא לֹא לְּׁ ָהֵעָצה ַהיְּׁ
ם  ַצּלֵ ּלֹא לְּׁ ֶׁ ִמים ש  ַצּלְּׁ ש  ֵמַהמְּׁ ַבּקֵ א לְּׁ ּלָ ים, אֶׁ ִהּלִ ת ַהּתְּׁ אֶׁ
ַצד  ּבְּׁ ֶׁ נַֹעם, ש  ם ּבְּׁ יר ָלהֶׁ ּבִ ַהסְּׁ ֵיש  לְּׁ עּור. וְּׁ ִ ּ ת ַהש  אֶׁ

ים ִהּלִ יבּות ֲאִמיַרת ַהּתְּׁ ִ אֹד ּגַם ֲחש  ּוָבה ָלנּו מְּׁ , ֲחש 
ת  ִמים אֶׁ לּו חֹוסְּׁ ּלּוִמים ַהּלָ ַהּצִ ת, וְּׁ ּבָ ַ ּ ִמיַרת ַהש  ְּׁ ש 
ים  ִ ש  ָלֵכן ָאנּו ּדֹורְּׁ ַמִים, וְּׁ ָ ּ ש  ל ּבַ ּבֵ ּקַ ִהתְּׁ ִפּלֹות ִמּלְּׁ ַהּתְּׁ

ם. ַצּלֵ ַנע ִמּלְּׁ ִהּמָ  לְּׁ
ם,  ֵ ּ ֹש  ֵמִחּלּול ַהש  ש  ִריִזים זֹאת, ֵאין ַלחְּׁ ר ַמכְּׁ ֶׁ ֲאש  ּכַ

ר לְּׁ  ִמים ּוֻמּתָ ַצּלְּׁ ָלא, ּגַם ִאם ַהמְּׁ פְּׁ עּור ַהּנִ ִ ּ ש  יךְּׁ ּבַ ִ ש  ַהמְּׁ
ם ַצּלֵ יכּו לְּׁ ִ ש    .ַימְּׁ

ִעים  ְּׁ ם ּופֹוש  כּו ּבָ יִקים ֵילְּׁ ֵכי ה', ַצּדִ רְּׁ ִרים ּדַ ָ ש  י יְּׁ ּכִ
ם! לּו ּבָ ְּׁ ש   ִיּכָ
(לברשטייןהסיפור מתוך הספר "אחת שאלתי", מאוצרו של הגאון ר' יצחק זי) 

  

 

 
 

 
  



 

 עוד אבניך ונבנית

הגידול המבורך בליעה"ר במוסדות שובו בנים הוא דבר שהפך בשנים האחרונות לנושא 
כה לפתור את בעיית הצפיפות בכיתות והמרכזי של הנהלת המוסדות שיושבים על המד

הם של מוסדותינו הק' העומדים בשלל המוסדות השונים. בס"ד אנ"ש רואים את מעלותי
תחת נשיאות מורינו הרב שליט"א את ההשקעה המרובה בכל התחומים במגוון המסגרות 

 השונות, ומבקשים לשלוח את ילדיהם לבית החינוך המבוקש.
לילות כימים עמלו בהנהלת המוסדות להשיג מבנים חדשים לגני בנות שהיו מלאים 

מבנים חדישים  2ירים זכו לברך על המוגמר ולחנוך בליעה"ר, ולאחר מאמצים אדוצפופים 
ופרט לצרכי הבנות לקדמן בכל המתבקש בהתאם לגיל  פרטמאובזרים בהשקעה על כל 

 הרך.
' אף הביע נו הרב שליט"א אשר עיניו ולבו נשואים כל העת להתקדמות מוסדותינו הקימור

ין שמורינו הרב יאת התרגשותו וכתב מכתב נלהב לעידוד וחיזוק ההורים והגננות. יצו
כי רצון יראיו  -ברכתו התקיימה ליווה את קידום העניין בעצה ובברכה וזכינו ששליט"א 

 יעשה.
המכתב התקבל בהתלהבות אדירה והתרגשות עצומה, הנהלת המוסדות וצוות הגנים 

 כח משמעותית להמשך עבודתן בקודש.קיבלו אכן זריקת 
 וזהו תוכן מכתב קדשו של מורנו הרב שליט"א:

הנהלת המוסדות באה בכתובים אל הורי הבנות במכתב שם נכתבה הבשורה המיוחדת. 
במכתב אף הוקירו טובה וברכה אל כל הפועלים בדבר הנהלת רשת גני בית יעקב ועיריית 

 ,נותירושלים שנחלצו חושים לפעול לרווחת ב
יהי רצון שיהא זה הבית מקום  ישראל הרכות שיוכלו לקבל את ראשית חינוכן במקום נאה ומרווח המרחיב דעתו של אדם ואף פעוטות רכים.

 השראת השכינה ותשרה בו שמחה וצהלה ויחונכו בו בנות ישראל לערכים ומידות טובות מתוך שמחה ואהבה ויגדלו בנות צדיקות יראות שמים.  
 

 

 

 

 

 
  

 יריד פורים בתלמוד תורה 'נחמת ציון'

מבצע זריזים ולומדים שהתחיל בתחילת החורף בתלמוד תורה נחמת 
ציון הביא בכנפיו שינוי אדיר לתלמידים הצדיקים שזכו לשיפור עצום 
ושינוי של ממש לסדר יומם. אף בבתי אנ"ש הורגש המבצע היטב 

 והשפיע על שאר בני הבית לכל תקופת החורף. 
רי ולהתרכז היטב התלמידים שהשקיעו את מיטב הכוחות להתגבר כא

בלימודים לעשות רצון אבינו שבשמים זכו בשבוע האחרון לקראת חג 
 .הפורים למתן שכרה בצידה

המתנה הנפלאה באה באופן חווייתי ומיוחד כאשר חצר התלמוד 
תורה נהפכה לשוק אמיתי צבעוני ותוסס מלא חיים, אך הפעם באו 

מבצע לפי  אל השוק מי שתלמודו בידו, כאשר המעות הם הכרטיסי
 גובה הצטיינות התלמיד.

ביריד הועמדו מגוון דוכנים מרשימים של מתנות, ממתקים וכן מתקנים 
שונים של אטרקציות מרתקות, כאשר כל דוכן או מתקן מושך את 
תשומת לב הילדים שהיו צריכים לבחור היכן לשים את כספם שצברו 

  בהצלחתם במבצע.

 
 

 מסיבות פורים

תלמוד תורה ברסלב יום ראשון י"ב אדר היה יום חגיגי במיוחד לילדי 
. הרגשה עילאית ושמחה הורגשה באויר והכל היו טפח מעל נחמת ציון

 הקרקע.
בכלל הכיתות התקיימו מסיבות פורים שמחות ועליזות במיוחד, כל 

המלמדים החשובים  ע"ימשעשעת כיתה וכיתה בתוכנית אחרת ו
שליט"א. בגני הבנים זכו התלמידים לתוכנית מיוחדת של ריקודים 

 ושמחה.
לאחר מכן השתתפו התלמידים מכלל הכיתות בהצגה שהופקה בצורה 

הצגה החלו הילדים בריקודים של שמחה המדהימה ומרתקת, לאחר 
 בהתרוממות והתעלות כיאה לבוגרים ממש. 

 אלה. אשרי עין ראתה כל
בהנהלת הת"ת מציינים לשבח את ההצלחה הגדולה בשנים האחרונות 
כאשר תלמידי הת"ת נחמת ציון שבנשיאות מורינו הרב שליט"א 
מובדלים מכל הבלי עולם הזה ומייחדים את ימי הפורים למצוות היום 

 .ומשתה ושמחה אמיתית חסידית כמשמעותה
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