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רעיון שבועי מתורתו של משיח

עיבוד ועריכה :שלום דובער ישראלי

הצד הקדוש של פרעה
י' שבט  -יום ההילולא של הרבי הקודם מליובאוויטש.
ביום זה ,מידי שנה ,מתרכזים כל מעשיו ופעולותיו
הטובות ,מוזכרים בשמים ועולים למדרגה ומדור גבוה
יותר .גם חסידיו וממשיכי דרכו מקבלים כוחות ביום זה.

תהליך זה החל בציווי ה' אל משה "בא אל פרעה" ,אז
נוצר החידוש :גוף גשמי המכיל אורות גבוהים ונעלים.
אבל אז לא בא החיבור בין עליון ותחתון בשלימות ,כי
אז היה זה נס מיוחד שעשה הקב"ה ,אך מצד המצב
הרגיל לא היה זה אפשרי שאדם גשמי ישרוד גילוי כה
נעלה ללא שתצא נשמתו מרוב כיליון לאלוקות.

עניין זה קשור למסופר בפרשת השבוע על משה רבינו:
כאשר ציוה הקב"ה על משה " -בא אל פרעה" ,פחד
משה לגשת אל פרעה ,מכיוון ששורשו של פרעה כפי
שהוא בקדושה היה גבוה ביותר:

היום זה אפשרי

מוסבר בזוהר כי השם "פרעה" (מלשון "פרוע") מרמז
על דרגה של 'אורות גבוהים' בלתי ניתנים להכלה ע"י בן
אנוש .דווקא לכן הם נפלו כה נמוך לפרעה מלך מצרים.
ובלשון הזוהר" :דאיתפריעו מיניה כל נהורין" [= שממנו
נפרעים ומתגלים כל האורות] .משה פחד שגופו הגשמי
לא יכיל את האורות הגבוהים והוא 'יתאדה'.

מטרת יציאת מצרים ומתן
תורה הוא חיבור הגשמיות
והרוחניות .עד אז הייתה
הפרדה בין דברים רוחניים
לדברים חומריים ומגושמים.
במתן תורה בטלה הגזירה

בא אל פרעה  -היום
לכן היה צריך שהקב"ה בעצמו ,כביכול ,יכניס את משה
למקום הנעלה של "פרעה" – מקור כל האורות הגבוהים
– כדי לתת לו את הכח שהגוף הגשמי והחומרי יצליח
להכיל ולקלוט את הגילוי ה'מופרע'.

אורות גבוהים בלי להסתנוור
לכאורה ניתן לשאול :לשם מה היה זקוק הקב"ה לעשות
חידוש כל כך גדול – שגוף גשמי יכיל גילוי כל כך גבוה?

וכשם שהיה זה אצל משה רבינו יש לומר שהגילוי של
פרעה (בקדושה) נמצא אצל משה רבינו שבדורנו ,נשיא
דורנו – ובכל שנה זה מתעלה יותר ויותר שלא בערך
לשנה הקודמת.

אלא שכל מטרת יציאת מצרים ומתן תורה הוא :חיבור
הגשמיות והרוחניות .עד מתן תורה הייתה "גזירה"
שהפרידה בין דברים עליונים ורוחניים לדברים
חומריים ומגושמים .במתן תורה בטלה הגזירה ומאז
תפקידו של יהודי הוא :לאחד ולחבר גשמיות ורוחנית
ע"י קיום תורה ומצוות בעולם הזה.

ומכיוון ש"הנשיא הוא הכל" ,והוא כולל בתוכו את כל
הדור ,יש לומר שגילוי זה נמשך גם לכל אחד מאנשי
הדור שכנשמות בגופים מכילים את הגילויים הנעלים.

ניצוצות של גאולה
ולכל בני ישראל היה אור במושבותם

(בא י ,כג)

(הרב מקוצק זצ"ל)

(בא יב ,ב)

כשם שהירח מתמעט והולך ,עד שהוא נעלם מן העין
והכל סבורים שאיננו עוד ,ואז זורח הוא מחדש ומתרבה

זמני
השבת
הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

לפי שעון חורף

הדלקת נרות
יציאת השבת

שלימות החיבור בין העליונים לתחתונים מגיעה
דווקא בדורנו – שדווקא בדור שלנו ניתן לקבל את כל
הגילויים וכל האורות כנשמות בגופים דווקא ,נשמה
בריאה בגוף בריא ובלי הסתלקות חלילה (כפי שהיה
בדורות הקודמים) ,שזה משלים את כל התהליך שהחל
ביציאת מצרים ומתן תורה ,של חיבור העליון והתחתון.
עד שבאים תיכף ומיד לשלימות החיבור – בגאולה
האמיתית והשלימה מיד ממש.
(ע"פ שיחת ש"פ בא תשנ"ב)

דבר מלך

הרב מנחם כהן

במכת חושך ,זכו בני ישראל לאור שברא השם יתברך
במעשה בראשית במאמר "יהי אור" .אור זה נגנז לצדיקים
לעתיד לבוא ,כדי שלא יוכלו הרשעים ליהנות ממנו,
ועכשיו כאשר ממילא היה חושך לרשעים ,יכלו בני ישראל
ליהנות מאור זה .ולפיכך אמרו חכמינו ,כי בני ישראל
ראו בעזרת אור זה את מחבואיהם הנסתרים ביותר של
המצרים ,כי זה כוחו של האור הגנוז ,שאין נסתר לפניו.

החודש הזה לכם ראש חדשים

אפילו בדור הקודם אצל הרבי הריי"צ לא הוגשמה
התכלית של החיבור הגמור בין גשמיות לרוחניות ,כי
נוסף לכך שעתה הוא נשמה למעלה מהגוף וממילא אין
זה התכלית של גילוי אלוקות למטה ,הרי גם בחייו סבל
הרבי הקודם ייסורים גשמיים ועד שבשנותיו האחרונות
התקשו לשמוע את דבריו בגלל המגבלות בדיבור (מצב
דומה לזה שהיה אצל משה רבינו ,שהיה "כבד פה וכבד
לשון") ,זאת כיון שבזמנו עדיין לא הושלם הבירור,
והחיבור המושלם בין עליונים לתחתונים טרם קרה.

והולך ומתגדל ,כך גם עם ישראל ,אף אם הוא כבר נתון
בשפל המדרגה ודומה כי הנה שוקע הוא כליל ,הריהו
חוזר ומתנער משפלותו ,חוזר וזורח במלוא אורו .וכשם
שלעתיד לבוא יתמלא אור הירח כאור החמה וכאור שבעת
ימי בראשית ,כך יהיה גם עתידו של עם ישראל.
(על פי המדרש)

ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל

לכאורה ,איך שחטו בני ישראל קרבן שלא בבית המקדש,
והלא זה שחוטי חוץ? אלא ,שמובא בתרגום על הפסוק:
"ואשא אתכם על כנפי נשרים" (יתרו יט ,ד) ,כי בשעת
קרבן פסח הועברו בני ישראל בדרך נס לירושלים ,למקום
המקדש ,ולאחר מכן הוחזרו לגושן ,ולפי זה באמת עשו
את קרבן הפסח במקום המקדש.
(תרגום יונתן)

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע
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הפטרה :הדבר אשר דיבר  -ונקה לא אנקך (ירמיה מו ,יג  -כח)

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
יש ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש ,תהילים ,ותניא.

(בא יב ,ו)

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

הסתלקות – לא בדורנו
החידוש של הדור שלנו  -הדור התשיעי
 לגבי כל הדורות שלפני זה ,עד לדורשלפני זה (דור השמיני) :מכיון שהגאולה
לא באה אז בפועל ,ה"בא אל פרעה" לא
היה בתכלית השלימות כנשמה בגוף
בריא (היתה הסתלקות הנשמה מן הגוף);
מה שאין כן בדורנו זה  -הדור האחרון
לגלות ודור ראשון לגאולה  -נעשה תיכף
ומיד "נתלו המאורות" ,שלא זו בלבד
שלא חסר חס ושלום במאורות הגדולים
 . .אלא אדרבה  -נוספת שלימות נעלית
יותר ,באופן שכנשמות בגופים מקבלים
בפנימיות "אתפריעו כל נהורין" ש"נתלו"
עתה ,על ידי זה שמשיח צדקנו בא מיד.
(שיחת פרשת בא תשנ"ב  -מוגה)

הגליון השבועי
של ימות המשיח
האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר :הרב זמרוני ציק העלון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-ים
עיר הגאולה כ"ט בנובמבר  50המערכת :חיים ציק ,יצחק רחימי ,בנצי פרישמן אימיילoffice@sichathageula.com :
עריכה גרפית studio AG Times :למנויים והזמנות 052-6770-778 :אינטרנטhageula.com moshiach.net :
תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית :ש .רומני להצטרפות לרשימת התפוצה באימיילmenuim@sichathageula.com :

ניסים גלויים

בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת
ברכה ,עצה והדרכה באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות:
03-9412-770
או באתרwww.igrot.com :

מלך
אגרותמלך
אגרות

משיח פרידמן

"קבלתי בשמחה את
הציורים שלכם"

נפלאות עכשיו

ישועה מעבר לדלת
זה קרה לפני כ 14-שנים ,אבל בליבות
המשתתפים באירוע המסעיר הוא עוד טרי
כאילו קרה אתמול.

"הבורא יתברך נטע בתוככם נשמה
קדושה ,חלק אלוקה ממעל ממש,
ועליכם לשמור "גרעין" אלוקי זה"...

בבית משפחת איבגי בבית שמש השמחה
הייתה רבה .בשעה טובה ומוצלחת נולד בן
רביעי במשפחה .בהתרגשות נחגגה ברית
המילה ונקרא שמו בישראל מנחם מענדל.

גן חב"ד בחולון .ימים ספורים לפני י' שבט תשכ"ה ( .)5691ב"ריכוז"
היומי לילדי הגן מספרת להם הגננת רחל זמיר על הרבי שליט"א
מלך המשיח וכותבת 'פדיון נפש' בו היא חותמת את שמותיהם .אך
הילדים התעקשו שהם בעצמם רוצים לכתוב 'כמו גדולים' ,ומאחר
ועדיין לא ידעו לכתוב בעצמם הם החלו לצייר ציורים .הגננת צירפה
את הציורים למכתב ה'פדיון נפש' ושלחה אותם יחד.

כנהוג ,חזר הרב איבגי על מאמר חסידות,
אך ראה לנכון לחזור על מאמר של הרבי
שליט"א מלך המשיח ,וזאת במחשבה שזכות
זאת תעמוד לו לשמירה ולהגנה .בהמשך
האירוע פתאום המוהל נלחץ ואמר שקרתה
תקלה  -הוא עלה על עורק ונוצר דימום .אך
הוא הצליח להתגבר על כך וכעת הכל בסדר.

התרגשותם ושמחתם של הילדים נסקה לגבהים כעבור שבועיים ,אז
הופתעה הגננת לקבל את מכתב התשובה ,בו מובעת שמחה רבה
מקבלת ציורי הילדים יחד עם מכתבה" .מה ,קיבלנו מכתב?!" שאלו
הילדים את הגננת בהשתאות ,נפעמים מיחס הכבוד והחשיבות
ומתשומת הלב האישית ,שהקדיש עבורם הרבי שליט"א מלך המשיח.

סעודת המצווה הסתיימה .לאחר מספר
דקות הבחינה האמא בקול בכי חלוש .היא
הזדרזה לחדרו של התינוק הקטן ונאחזה
בהלה גדולה למראה עיניה :התינוק היה
חיוור כסיד ובגדיו ספוגים דם רב...

את הדברים המכוננים הבאים קיבלו ילדי הגן בחולון ,במכתב הנושא
את התאריך ערב ט"ו בשבט תשכ"ה:

היא הזעיקה את בעלה שמיהר לצלצל בלחץ
רב למוהל .המוהל נאחז בבהלה וצעק -
להתקשר עכשיו למד''א! גברת איבגי הרימה
מיד טלפון והזמינה את כוחות ההצלה להגיע
לביתה בדחיפות .תוך מספר דקות כבר היו
בבית כעשרים פרמדיקים וחובשים.

ילדים יקרים שיחיו
שלום וברכה!
קבלתי בשמחה את הציורים שלכם עם מכתב המורה והגננת שלכם
מרת רחל שתחי' זמיר.
הציורים והמכתב הגיעו לידי לפני ההילולא (יארצייט) של כבוד-
קדושת מורי-וחמי אדמו"ר ,והמענה שלי נכתב ערב ט"ו בשבט ,ראש
השנה לאילנות .והרי גם בציוריכם ראיתי ילדים וילדות ואילנות
ופרחים .ולקשר את כל הענינים האלה ,אזכיר לכם החיבה והאהבה
היתרה שרחש כבוד-קדושת מורי-וחמי הרבי לכל בני ובנות ישראל,
הגדולים עם הקטנים ,ובפרט הקטנים אשר דאג לחינוכם ולטובתם
בכל מקום שהם ,ובכל ילד וילדה ראה שתיל העתיד לגדול ולהיות
עץ-פרי הדר נושא פירות טובים ונחמדים.

מצבו של התינוק היה חמור מאוד והוחלט
לפנות אותו מיד לטיפול נמרץ.
בדרך לבית הרפואה אמר אחד הפרמדיקים
לגברת איבגי" :אין לך מה לדאוג! הילד
שלך נקרא באותו שם של הרבי שליט"א
מליובאוויטש מלך המשיח .בוודאי יש עליו
מלמעלה שמירה מיוחדת!".
רופאי הטיפול הנמרץ פסקו שהמצב מסובך
ומוכרחים להכניס את התינוק לניתוח מיידי
כדי לעצור את הדימום .האם המודאגת
התקשרה מבית הרפואה אל בעלה בבית
וביקשה ממנו לכתוב מיד לרבי שליט"א מלך
המשיח ולבקש את ברכתו הקדושה.

אמנם דבר זה תלוי ברצונם ועבודתם של הילד והילדה ,והמשל לזה
הוא האילן .כשנוטעים גרעין או שתיל רך ,צריך לשמור עליו מעשבים
רעים וכל מיני מזיקים ,ולהספיק לו מים וכולי ,עד אשר יגדל ויהיה
לאילן נושא פירות טובים .והוא הדבר בכל ילד וילדה ,אשר אמר
השם יתברך על ידי נביאו שהם "נצר מטעי מעשה ידי להתפאר".

האבא התיישב מיד לכתוב בקשת ברכה
עבור התינוק הקטן.

והנה הבורא יתברך נטע בתוככם נשמה קדושה ,חלק אלוקה ממעל
ממש ,ועליכם לשמור "גרעין" אלוקי זה מעשבים רעים ומזיקים ,זאת
אומרת מחברים בלתי הגונים ,ולהספיק לו מים חיים ,ואין מים אלא
תורה ,תורת חיים ,ומצוותיה שחיים הם לעושיהם ,ואזי יתן ויחזור
ויתן לכם השם יתברך ברכתו שתצליחו להיות "אילנות" נושאי פירות
טובים ומשובחים ,לשמחת הוריכם ומוריכם ולגאון ולתפארת עמנו,
עם בני ישראל.

בתשובתו באגרות הקודש כתב הרבי
שליט"א מלך המשיח שיזכיר את הילד
לברכה על הציון של הרבי הריי"צ .באותו
דף גם נכתב שבימים אלו בונים בניין
לישיבת חב"ד בקריית גת ,וחשוב להשלים
את הבנייה במהירות האפשרית ועל כך שכל
אחד יעזור בממונו להשלים את גמר הבניין.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות ,מנחם שניאורסון.

הרב איבגי סיים לקרוא וחשב לעצמו ,בנין
ישיבה? קרית גת? הרי מזמן יש שם ישיבה.

מורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי
יום שישי
שבת קודש
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי

ג' פרקים ליום
הל' טומאת מת .פרק ט-יא.
פרק יב-יד.
פרק טו-יז.
פרק יח-כ.
פרק כא-כג.
פרק כד-כה .הל' טומאת צרעת ..פרק א.
פרק ב-ד.

.

ט'  -ט"ו שבט
פרק אחד ליום
קידוש החודש .פרק יט.
הל' תעניות .פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.
פרק ה.
הל' מגילה וחנוכה .פרק א.

מענדי ליפש

מנחם מענדל איבגי

האם המודאגת
התקשרה מבית
הרפואה אל בעלה
בבית וביקשה ממנו
לכתוב מיד לרבי
שליט"א מלך המשיח
ולבקש את ברכתו
הקדושה עבור התינק
הקטן
אולי מדובר על הישיבה כאן בבית שמש?
לא חלפו שתי דקות מסיום קריאת המכתב
באגרות הקודש והנה דפיקה בדלת .בפתח
עומד בחור ישיבה שמזכה את הרבים
במצוות צדקה .לאן? לישיבת תומכי תמימים
בקריית גת .הרב איבגי שאל שאלה או שתים
והצטמרר ,בונים בנין חדש לישיבה...
הרב איבגי השתומם למראה ההשגחה
הפרטית המופלאה .הוא כמובן העניק
לישיבה תרומה ביד רחבה ,ואף שיתף את
הבחור בהתפעלות בסיפור המתהווה .הבחור
התרגש .יחד נכנסו הביתה ,אמרו לחיים
וכתבו שוב לרבי שליט"א מלך המשיח .הרב
איבגי מיד התקשר לאשתו לספר לה את
התשובה המפעימה ואת ההשגחה פרטית
המדהימה .גברת איבגי שמחה שהצליחו
לקיים מיד את ההוראה הישירה ,כעת נותר
רק לצפות לבשורות הטובות בפועל ממש.
ואכן ,דקות מועטות לאחר מכן ,הגיע
למחלקה רופא בכיר נוסף שלא היה באזור
לפני כן .לאחר בחינה קצרה של מצב התינוק,
אמר הרופא שהניתוח מסוכן ולדעתו אפשר
לייצב את המצב גם ללא ניתוח .הצעתו
של הרופא התקבלה .ולאחר יומיים שוחרר
מנחם מענדל הקטן הביתה ללא ניתוח,
כשהוא בריא ושלם ברוך השם.

.
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מלחמה גלויה
זה שמדברים אודות זה  -הרי זו כפירה בה' ובתורתו ,בארץ ישראל
ובקדושת ארץ ישראל ...עצם הדיבור אודות תכנית האוטונומיה
הוא חילול ה' וחילול הקודש ...מדובר בכך שממשלת ישראל
תכריז מלחמה גלויה נגד ה' ונגד תורתו.
(י' שבט תשנ"ב)

אור החיים

מנחם מענדל אקסלרוד

בוגר הקיבוץ שמסביר את ה'תניא'
בו ,ובמוחו נרקם חלום להנגיש את התניא לכל אחד
באמצעות רעיון פשוט – המחשת כל רעיונות התניא
בצורה ויזואלית בדף אחד .הרעיון היה נראה כל כך
פשוט ,עד שהרב דורון לא העז לדבר על כך עם מישהו.
"ישנם רבים וטובים שלמדו את ספר התניא ובקיאים
בו כהוגן" ,חשב לעצמו" ,מי אני שאתיימר להסביר את
התניא באופן שעד היום אף אחד לא חשב עליו"?...

זהו סיפור על בחור צעיר שגדל בקיבוץ גבע בעמק
יזרעאל .תורה ומצוות לא היו חלק מסדר היום שלו ,עד
ליום בו ספר קטן שהתגלגל לידו גרם לו להבין שהתורה
היא נצחית ופתח בפניו צוהר לעולם נפלא .הוא החל
להתעניין ולהעמיק את אמונתו בבורא העולם ,אבל
כלפי חוץ עדיין לא התחולל בו כל שינוי .החיים
במסגרת הקיבוץ והלחץ החברתי מנעו ממנו לנקוט
בפעולה דתית של ממש.
ביום שהתגייס לצבא חל המפנה .בסביבה החדשה
הוא כבר לא הרגיש מחויב לקודים החברתיים הנהוגים
בקיבוץ .בשבת הראשונה שלו בצבא הוא חבש כיפה
לראשונה ,ומאז המשיך והתקדם .דחיפה משמעותית
הוא קיבל דווקא – כמה מפתיע – מהרס"ר .היה זה
ר' מאיר מוזס ,חסיד חב"ד ממגדל העמק .הוא הבחין
בצעיר שמחפש להתקרב ליהדות ו'סחב' אותו לישיבת
חב"ד שנפתחה באותן שנים בעירו .תוך זמן קצר הבין
הבחור ,מיכאל דורון שמו ,כי הוא מצא את מקומו,
ולימים הקים משפחה חב"דית לתפארת.

הרב מיכאל דורון

"החידוש המיוחד הוא שאת
כל החומר אני מעלה לרשת.
שם זה מופיע בתור מפה
אינטראקטיבית המקושרת
לתוכן הפרקים ,להסברים ,העתיד כבר כאן
"החידוש המיוחד הוא שאת כל החומר אני מעלה
ואף לביאורי מושגים.
לרשת" ,מספר הרב דורון" ,שם זה מופיע בתור מפה
ניתן לנוע במפה עצמה
אינטראקטיבית המקושרת לתוכן הפרקים ,להסברים,
ואף לביאורי מושגים .ניתן לנוע במפה עצמה
בחופשיות לכל כיוון"
בחופשיות גמורה כלפי מעלה וכלפי מטה ,לרוחב וגם

הקושי שהניע לפעולה
על פי הוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח ,אלפים
רבים של יהודים לומדים שיעור יומי בספר היסוד של
חסידות חב"ד – התניא .בשנים האחרונות נכנס הרב
דורון לפרויקט גדול של כתיבת מפת התמצאות ללומדי
התניא ,וכאשר מבקשים ממנו לספר על כך ,הוא מקדים
ומסביר את הרקע שהוביל לצורך בפרויקט:

צפופות בגודל אחיד ,בלי כותרות וחלוקה לפסקאות,
בלי ניקוד ואפילו ללא סימני פיסוק .העובדה שתוכנו
רצוף במושגים עמוקים מקשה גם היא לעקוב אחרי
הרעיונות המשתלבים זה בזה".

"התניא הוא ספר המסביר כיצד יכול כל יהודי פשוט
להגיע לדרגות רוחניות גבוהות ביותר ,ומהי הדרך
הקלה והמהירה לעשות זאת .אך לצד הבשורה הגדולה
שטמונה בספר ומושכת רבים לעיין בו ,נתקלים
הלומדים בקושי משמעותי – הספר נכתב בשורות

כל התניא בדף אחד
במשך שנים ארוכות הרהר הרב דורון בבעיה המונעת
מלומדים רבים לזכור את התניא וליישם את הנכתב

עצה והדרכה

לעומק .חיפוש בגוגל של המילים "עץ התניא" נותן
כתוצאה ראשונה את הקישור לעבודה .לפני כחודש
חולק התרשים עם חוברת הסבר על ידי ארגון 'יפוצו'
ב 7,000-עותקים".

מוסבר כי בזמן הגאולה סודות התורה יהיו גלויים לכל,
והלימוד לא יהיה אז באופן שמיעתי כי אם באמצעות
ראיה .פעולה זו נוצרת באוירה זו ,מתאפיינת בטעימה
מהגאולה ,ומכשירה אותנו עוד יותר להתגלותו של
הרבי שליט"א מלך המשיח.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

הפנימיות של כל יהודי
למרות מה שכותב הוא במכתבו שהנו חפשי בדעות ,בכל זה
כותב הנני עליו את התואר 'איש ירא אלוקים' ,כפי ששמענו
לא פעם ושתים מכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר הריני
כפרת משכבו ,שקרא לאיש יהודי 'איש ירא אלוקים' שכן
הוא בטבעו ,ובלשונו הוא" :יהודי אינו יכול ואינו רוצה
להיות נפרד מהקדוש ברוך הוא" ,אלא שלפעמים מפני
סיבות חיצוניות יוכל לדמות בנפשו שאינו ירא אלוקים חס
ושלום ,או כמו שכותב במכתבו שהוא חפשי בדעות.
רואים בטבע שכדי לראות את הפנימיות שבנפש האדם ,הנה
בכלל נעשה זה על ידי זעזוע ,ואפשר להיות בשני אופנים:
א) על ידי מאורע לא טוב חס ושלום ,או ב) על ידי ענין של
שמחה יוצא מדרך הרגיל ,על ידי שתי אלו מזדעזעת הנפש

נא לשמור על קדושת הגליון

כך זה נמשך עד לפני כשנתיים וחצי ,אז הוא התחיל
בכתיבת סיכומים שהופצו בקרב המשפחה וידידים,
אך הודות לתגובות החמות החלו הסיכומים להתפרסם
בקבוצת וואטסאפ ייעודית .הביקוש גדל ,הפרסום
התרחב ,והרב דורון מצא את עצמו 'נשאב' לתוך
העבודה העצומה .הוא החל להקדיש מספר שעות
בכל יום ללימוד מעמיק של התניא עם ביאורים רבים,
ולשרטט מבנה כללי של כל מהלך הספר.

ונופלים הלבושים החיצוניים ומתגלה טהרתה ופנימיותה . .
ויהי רצון שמכאן ולהבא לא תתעלם הפנימיות.
(אגרות קודש כרך ד עמוד קיד)

חתונה אותנטית טובה יותר
במה שכתב אודות סדרי חתונה  -בכלל אין דעתי נוחה כלל
מבזבוז ממון על ידי שכירות אולם ועוד כהנה  -הוצאות
שאין בהם כל תועלת ואפילו גשמית גם כן לא ,ואף שהפליגו
חכמינו ז"ל בשמחת חתן וכלה ואיך שכל אחד מחויב
בזה ,הרי רואים במוחש שהשמחה יותר גדולה כשעושים
החתונה לא באולם רשמי שמשכורתו הון תועפות ,כי אם
עושים החתונה באופן ש'כל הפשוט יותר  -טוב יותר'.
(אגרות קודש כרך יט עמוד שצד)

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :
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