
"ראש דברך" - 'מה הלימוד מהתנהגות שלילית' / שיחה בטיש סעודה שלישית◂
- "חכמת אדם תאיר פניו" / דברים לשמחת חתן ביום ראשון

"בשבת אחים" - ביקור חיזוק של רבינו שליט"א במוסדות התורה ◂
 שיחת חיזוק על היחס הנכון למאורעות - מהגה"ח רא"מ אלתר שליט"א◂

 דבר בעתו רבינו שליט"א בטקס חנוכת מקוה ביישוב מעלות◂

~ ביאור במשנה באבות בין תלמידים לבין
יושבי בית המדרש ~

 
~ "בארדיטשוב'ערס" מה היה רוצה רבינו

לבקש מהחסידים אבל נמנע מכך ~
 

 

בסייעתא דשמיא

שנה ג' - גליון מס' 160 | כ"ג אייר | ל"ח למטמוני"ם | תשפ"ב 24/05/2022

~ לבקשת רבים מוגש - גליון תוספת לתחילת שבוע פר' במדבר / בחוקותי - עם
שיחות מהימים האחרונים ~

 

 

 

 

 

 

שיחת רבינו שליט"א בטיש סעודה שלישית

~ איזה תובנה של יראת שמים אפשר ללמוד מהתנהגות שלילית ~
 

דברי רבינו שליט"א 
בעקבות המהומות הקשות בשבת בכל הארץ

מאמר ד' בטיש סעודה שלישית לאחר צאת השבת
 

מוצש"ק פר' בחוקותי כ' אייר תשפ''ב
 



https://members.smoove.io/lk0stk59bbrbempjmocnobn6znheibrxnhgbcybikinq968ggoaehg63.ashx


~ "ישוב הדעת" מה התובנה שאפשר ללמוד
מהתנהגות שלילית ~

  
 

 

 

~ חכמת אדם תאיר פניו ~
 

קטע מדברי רבינו שליט"א
שנאמרו לשמחת חתן

בסעודת לחיים לרגל ווארט של בני הרה"ח ר' יצחק שלאס שיחי' 
והרה"ח ר' ישראל מאיר גרינצייג שיחי'

 
יום א' במדבר - כ"א אייר תשפ"ב

 

 

 

ביקור חיזוק של רבינו שליט"א במוסדותינו הק' בעקבות המאורעות האחרונים
יום ב' פר' במדבר - כ"ב אייר - תשפ"ב

"הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל"
 

תורה של תינוקות של בית רבן מגנא ומצלא
 

ביקור רבינו שליט"א
בתלמוד תורה "פני מנחם"
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ירושלים עיה"ק 
בעקבות המאורעות בימים האחרונים

 

 

 

"בני בכורי ישראל"
הרמז בדין "בכור מקבל פי שניים במוחזק" - מטרת הלימוד בישיבה

 
דברי רבינו שליט"א בשיחת חיזוק 

לתלמידי ישיבה קטנה "פני מנחם" לעמלי תורה ירושלים עיה"ק
בעקבות המאורעות האחרונים

 
ווידאו לצפיה

 

 

 

 

ביקור רבינו שליט"א
בישיבה גדולה "פני מנחם" ירושלים עיה"ק

בעקבות המאורעות בימים האחרונים
 

במסגרת סיבוב החיזוק שערך רבינו ראש הישיבה שליט"א במוסדותינו הק',  הגיע לבקר בישיבה גדולה פני
מנחם אך לא רצה להיכנס כדי לא להפריע לסדר שהיה בעיצומו והריתחא דאורייתא שביני כותלי בי מדרשא

לא הושפעה מכל המאורעות שבחוץ.
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שיחה על היחס הנכון למאורעות האחרונים
 

מאת הגאון החסיד
רבי אברהם מרדכי אלתר שליט"א

 
נאמר בישיבה קטנה פני מנחם בשבוע זה

 

 

 

רבינו ראש הישיבה שליט"א במעמד חנוכת מקווה טהרה "טהרת חנה"
הנבנה בישוב מעלות, אמש יום ב' פר' במדבר.

 נדבתו של הנגיד הנעלה מוה"ר אלימלך טאבאק שליט"א מארה"ב.
 

במהלך האירוע נשא רבינו שליט"א דברים נרגשים אודות מעלת בניית מקווה 
[ווידאו יתפרסם בעז''ה בהמשך] 

 
במעמד השתתפו עוד: 

מרן ראש ישיבת פונוביז' הגרב"ד פוברסקי שליט"א, מרן ראש ישיבת חברון הגר"ד כהן שליט"א, מרן
ראש ישיבת עטרת ישראל הגרב"מ אזרחי שליט"א, מרן המשגיח הגר"ד סגל שליט"א, מרן ראש

ישיבת חברת אהבת שלום המקובל הגר"י הלל שליט"א, ראש ישיבת פונוביז' הגרח"פ ברמן שליט"א,
ראש ישיבת טשעבין הגרמ"י שניאורסון שליט"א, כ"ק אדמו"ר מדושינסקיא שליט"א, כ"ק אדמו"ר

מפינסק קרלין שליט"א וראש ישיבת פני מנחם הגרד"ח אלתר שליט"א
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בשורה טובה תדשן עצם - ישמח לב מבקשי ה'
 

《�� דברי אמת ואמונה��》
 

לאחר תקופת הרצה משך כשלושה חודשים והאזנה נרחבת של אנ''ש ועם
ישראל לקו התוכן 'אמת ואמונה', מתחדש הקו בעיצומם של ימים סוערים

במערכת חדשה עשירה ומגוונת שמספרה 5265* (וכן במספר 02-5011430).
 

לחיוג מארה"ב 518-329-9186
 

לחיוג מאירופה 44-3303-9004-84 
 

⚜⚜⚜
 

☆ ִׁשְמעּו ְּדַבר ה' ַהֲחֵרִדים ֶאל ְּדָברֹו ָאְמרּו ֲאֵחיֶכם ׂשֹנְֵאיֶכם ְמנֵַּדיֶכם לְַמַען
ְׁשִמי יְִכַּבד ה' וְנְִרֶאה ְבִׂשְמַחְתֶכם ☆

 
בשלוחה 2 ניתן להאזין לדברי חיזוק מרבינו ראש הישיבה שליט"א, שנמסרו

בימים האחרונים.
 

דברי חיזוק מאת הגה"ח מורינו אברהם מרדכי בהגרי"א אלתר זצ"ל, ומאת
הרה"ח ר' ישראל מנלה שליט"א בשלוחה המרכזית שלוחה מס' 1.

 
דברים ועדויות לאנ''ש ולכלל ישראל מאת אנשי קהילתנו בשלוחה 6.





V.I.Plus פלטפורמת שיווק מבית smoove נשלח באמצעות

 
הגה"ח רבי פרץ רוטנברג שליט"א- אנגלית.

 
עדות של אחד המתפללים בליל שב"ק בירושלים - אנגלית.

 
הגה"ח מו' אברהם מרדכי בן מורינו הגרד"ח אלתר שליט"א - אידיש.

 
הגה"ח רבי אליעזר כרמל שליט"א, ראש כולל פני מנחם אשדוד - עברית.

 
הגה"ח מו' אברהם מרדכי בן מו' הגרד"ח אלתר שליט"א - עברית.

 
הרה"ח ר' ישראל מרדכי צישינסקי שליט"א מנכ"ל מוסדות 'פני מנחם' -

עברית.
 

הרה"ח ר' ישראל חרש שליט"א - עברית.
 

⚜⚜⚜
 

הקו בהתפתחות חידוש והרצה ובעז''ה כל הערה והארה תתקבל בברכה
להוספת תכנים בקו בהתאם לביקוש אי''ה.

 

פרטי המערכת:
מערכת 'דבר אמת' להפצת תורה וחסידות 

שעל ידי קהילת רבינו ראש הישיבה מגור הגאון רבי שאול אלתר שליט"א
כתובת המערכת לתגובות הערות וקבלת הגליון וכל דבר אחר - בדוא"ל  

de422144@gmail.com

 

Ⓒ כל הזכויות שמורות
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