
חודשים לאחר המיוחד, הרגע הגיע סוף סוף
על שירדו נוראיות מכות הכנות, של
לשער, שאין ונפלאות ניסים המצרים,
להיות יהודי כל על הההוראה: מגיעה
בין הגדול. הגילוי ליל לקראת מוכן
מופיע זה, לערב המיוחדות הפקודות
הנוגע ציווי מצה, אכילת על הציוי
"בראשון כנאמר: הבאים, לדורות גם
בערב לחודש יום עשר בארבעה

מצֹת". תאכלו

בעת הסדר, שבליל אלא
שולחן סביב מסובים שיושבים
המצה, לאכילת ומתכוננים החג,
לאכילת אחרת סיבה מתבררת
ציווי אותו בגלל לא המצה,

בכורות. מכת לליל שקדם

על אוכלים שאנו זו "מצה
אנו, שואלים מה?" שום
של בהגדה ומשיבים
שלא שום "על פסח,
של בצקת הספיק
עד להחמיץ אבותינו
מלך עליהם שנגלה
הקדוש המלכים מלכי
הראיה את הוא", ברוך
מוצאים אנו לכך,
"ויאפו השבוע: בפרשת
הוציאו אשר הבצק את
כי מצות עגת ממצרים

חמץ..." לא

בגוף נשמה
המצווה קביעת רגע, אז
לזכר היא החשובה
לזכר או שאכלו המצות
הספיקו שלא המצות
אותו אחרי להחמיץ

לילה?

לכך שההסבר אלא,
מצבים שני שישנם הוא

לגילוי שקדם ראשון מצב ישראל, עם אצל שונים
מלכי מלך עליהם "נגלה בו לילה אותו של הגדול
ישראל בני נתעלו גילוי, אותו לאחר ואילו המלכים"
מצב את להשוות ניתן לא בהרבה. גבוה חדש, למצב

לאחריו. הגילוי, קודם העם

מכוחו ישראל בני שואבים הנעלה, לגילוי הכח את
"בא פרשתנו בפתיחת נאמר עליו רבינו, משה של
פרעה אל לגשת רצה שלא רבינו משה פרעה". אל
ביותר הנעלים הגילויים את המסמל פרעה הרוחני,
אליו לגשת חשש משה שאפילו "פרועים" אורות
עימו. יחד כביכול הקב"ה שלקחו עד בגוף, כנשמה

קליטת רבינו, משה ידי על אז, שנעשה זה, חיבור
הגוף חיי חלילה שנעצרים בלי הנעלים האורות
שבא בעולם החדש לעידן הפתיחה היו הגשמי,
כשהושלמה תורה, במתן יותר, מאוחר לשלימותו
הר על השכינה ירידת בעת ממצרים, היציאה כוונת

העם. כל לעיני סיני,

יראו בעין עין
עד הדורות, בשרשרת מאז נמשכת זו, שלימות
לאחר כיום לגאולה. הראשון הדור - לדורנו
למצב העם מגיע ישראל, של עבודתם שלימות
האמיתית לגאולה הדור, אנשי כל זוכים בו נעלה
בנתיים. הפסק ללא בגופים, נשמות והשלימה,

מלך שליט"א הרבי של בכוחו מושגת זו דרגה
עלייתו יום את מציינים שהשבוע המשיח,
בכל היהדות להפצת הק' הוראותיו בכח לנשיאות.
רוחנית שלימות לידי העולם הגיע תבל, קצווי
יהיה ההוא "ביום יתברך שמו של הגילוי לקראת

אחד". ושמו אחד ה'

'בלוודר', באולמי יחד נתכנס הקרוב, שלישי ביום
לנשיאותו. השבעים לשנת כניסתנו את לציין כדי
האדם, בחיי שלימות המסמל שבעים המספר
המביאים בשלימותם, המידות שבע כל של בירורם
לגילוי החדשה, הנשיאות שנת לפני בעומדנו עוד
רואות עיניך "והיו יראו" בעין (70=) "עין הנכסף

מוריך". את

זה לאירוע נגיע וטף, נשים אנשים כולנו!
המשיח, מלך שליט"א הרבי פני קבלת שבמרכזו

ממש. ומיד תיכף ממש ובפועל

לשנת נכנסים
לנשיאות השבעים
יום לרגל הארצית בהתוועדות המשיח, מלך שליט״א הרבי פני לקבלת נגיע כולנו הקרוב, שלישי ביום
אחד. כל בעבודת שלימות של שנה לנשיאות, השבעים לשנת בכניסה בעמדינו במיוחד הנשיאות.
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

שיחיו דבורה ומרת ישראל ר' למשפחת
דורון

שיחי' יעקב ה' בצבאות החייל הבן להולדת
מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו

רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה
המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל

הקשורות ההלכות את להדגיש צריך
ההלכות ובפרט שכ"ט) (סימן לשבת,

סכנה מפני להשמר בפיקוח-נפשות, הקשורות
ועל-אחת העם), (שלימות יהודי כל של ופקוח-נפש
ופקוח-נפש, סכנה אודות מדובר כאשר כמה-וכמה

תשל"ט) אלול (ד' תהיה. לא היה רבים, יהודים של

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ערוך בשולחן ההלכה זוהי

 
   
    
   
   
   
  
   
   
   
   

 
   

א) י, (שמות פרעה אל בא

הדור - דדורנו החידוש מובן ...מזה
. זה שלפני הדורות כל לגבי התשיעי
בפועל, אז באה לא שהגאולה מכיון .
ד"אתפריעו (הגילוי פרעה" אל ה"בא
בתכלית היה לא למטה) נהורין" כל
(היתה בריא בגוף כנשמה השלימות
הנשמה וגם הגוף, מן הנשמה הסתלקות
הוא ש"הדיבור במצב היתה בגוף

וכו'); בגלות"

האחרון הדור - זה בדורנו כן שאין מה
נעשה - לגאולה הראשון והדור לגלות
זו שלא המאורות", ”נתלו תיכף-ומיד
הגדולים במאורות ח"ו חסר שלא בלבד
ותורה-שבעל- תורה-שבכתב דגילוי
שלימות בזה נוספת - אדרבה אלא פה,

יותר.. נעלית

מקבלים בגופים שכנשמות באופן

נהורין" כל ”אתפריעו בפנימיות
שמשיח על-ידי-זה עתה, ש"נתלו"
תשלח", ביד נא ”שלח מיד, בא צדקנו
עד כולו, העם כל את תורה וילמד

תצא". מאתי חדשה ”תורה
תשנ״ב) בא פר׳ שבת מלכות״ (״דבר

ממצרים ה׳ הוציאך חזקה ביד כי
ט) יג, (שמות

ימין, אלא אינו יד שנאמר מקום כל
"ועברתי נאמר זה ועל רחמים. שהוא
הקב"ה שהעביר פירוש - מצרים" בארץ
אף במצרים, דינים ועשה מדותיו על
לברואיו. ולהטיב לרחם שמדותיו פי על
כמשל לישראל. אהבתו מחמת והכל
לעשות שרוצה אהבתו שבעבור האב,
על וכועס חסדו כובש בנו, עם חסד

בנו. את המצערים אחרים
פרשתנו) הזקן, לאדמו״ר אור (תורה

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:34 16:19 ירושלים

17:36 16:33 תל-אביב

17:33 16:22 חיפה

17:38 16:37 באר-שבע

17:35 16:31 ניו-יורק

       
יא) - א ל, פרק (ירמיהו  

דקדושה פרעה אל לבא

מלך דבר

בא

בא

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

לסור משה על הקב"ה מצווה הפרשה, בתחילת
ישראל בני את לשחרר עליו ולצוות פרעה אל
"בא למשה ה' אומר מדוע שואל הזוהר ממצרים.
"לך לומר יותר מתאים היה לכאורה פרעה", אל
רבינו שמשה הזוהר, מסביר אלא, פרעה"? אל
קליפה הוא שפרעה מכיוון פרעה, אל לגשת פחד
ועל מאוד, גבוה במקום שמושרשת ביותר, חזקה
אל "בא הקב"ה לו אמר ולכן אליו. לגשת חשש כן
'לכבוש' בכדי ביחד איתו יבוא שהקב"ה – פרעה"

פרעה. קליפת את

מפרעה החשש
ואפילו ברוחניות, שורש לו יש בעולם דבר כל
שליליים, כדברים נראים שלנו שבעולם דברים
מכך: ויותר מאוד. גבוה הוא למעלה שרשם הרי
יורד הוא כך יותר, גבוה הדבר של ששורשו ככל

יותר. עוד מטה למטה

קשה קליפה הינו (שכאמור פרעה ובענייננו:
גבוה בקדושה) שהוא (כפי בשרשו הרי ביותר),
של חששו היה מה להבין צריך כן ואם ביותר,
במשמעותו שהוא כפי פרעה אל לגשת משה

ונעלית? גבוהה דרגה בקדושה,

מלשון "פרעה" תוכנו: על רומז "פרעה" השם
נהורין" כל מיניה ואתגליין "דאיתפריעו "פרוע",

ועוצמת האורות], כל ומתגלים נפרעים שממנו =]
"פרוע" באופן הוא כולה שכל היא, הזו הדרגה

ודעת. טעם שעל-פי הרגיל מסדר ולמעלה

פרעה: אל לגשת משה של חששו יובן זה ולפי
חשש גבוהה, כך כל פרעה של זו שדרגה מכיוון
את בגוף) מוגבל (בהיותו להכיל יוכל כיצד משה
ה' ציווי את צריך היה ולזה הגבוהים? האורות כל
להכיל שיוכל הבטיחו שהקב"ה פרעה", אל "בא
חשש. ללא האורות כל את בגוף) נשמה (בהיותו

נעלה חיבור
כה אורות להכיל למשה שניתן הקב"ה של כוחו
מעל שהוא כח – העצמות" "כח זהו גבוהים,
דברים לחבר שיכול והשגה, דרגא של גדר כל
אלוקיים אורות עם חומרי גוף כדוגמת הפכיים,
יחד. להתחבר יכולים אינם רגיל שבמצב גבוהים,

הגדול לחידוש הקב"ה זקוק מה לשם לשאול, ניתן
גבוהים? כה אורות להכיל יוכל גשמי שגוף –

הוא תורה ומתן מצריים יציאת עניין שכל אלא
הייתה תורה מתן עד והרוחניות. הגשמיות חיבור
יכולים אינם רוחניים, עליונים שדברים "גזירה"
ומגושמים. חומריים דברים עם ולהתחבר לירד
של תפקידו ומאז הגזירה בטלה תורה ובמתן

ע"י ורוחנית גשמיות ולחבר לאחד הוא: יהודי
החל זה תהליך הזה. בעולם ומצוות תורה קיום
נוצר שאז פרעה", אל "בא משה אל ה' בציווי
נעלים. אורות להכיל יוכל גשמי שגוף החידוש

הסתלקות אין
הריי"צ, הרבי אצל לראות ניתן דומה רעיון
של עבודתו שבט. בי' חל שלו ההילולא שיום
מתוך דווקא שהייתה בכך הצטיינה הריי"צ הרבי
גדולים, ייסורים בעל שהיה אף על שמחה,
מוגבלות (בגלוי) אף הייתה האחרונות ובשנותיו
הושלם לא עדיין שבזמנו כיון וזאת בדיבורו,
לתחתונים עליונים בין המושלם והחיבור הבירור,

בגופו. חסרון לאותו שגרם מה – קרה טרם

מגיעה לתחתונים העליונים בין החיבור שלימות
לקבל ניתן שלנו בדור שדווקא – בדורנו דווקא
בגופים כנשמות האורות וכל הגילויים כל את
הסתלקות ובלי בריא בגוף בריאה נשמה דווקא,
שמשלים מה הקודמים), בדורות שהיה (כפי ח"ו
ומתן מצרים ביציאת שהחל התהליך כל את

והתחתון. העליון חיבור של תורה,

בהפצת לראות גם ניתן דורנו של חידושו את
היה שלא בהיקף שקיימת והיהדות התורה
אומות אפילו שכיום עד הקודמים, בדורות
לקיום שנצרך מה לכל ומסייעים עוזרים העולם

ומצוות. תורה

"נשמות - מוכנים עומדים ישראל בני וכל
האמיתית הגאולה אל ליציאה - דווקא בגופים"

ממש. ומיד תיכף והשלימה

תשנ״ב) בא ש״פ שיחת (עפ״י
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לפרטים:לפרטים:

ה'תשע"ח שבט י' - הארצית בהתוועדות ציק, זמרוני הרב של נאומו מתוך

מחובר! יהודי כל
ללמוד אחד כל על לגני", "באתי מאמר את כשלומדים
כאשר דעהו": דרכך "בכל של באופן לנהוג שעלינו מזה,
את לפרסם כדי הולך למעשה אתה שלך, לעסק מגיע אתה
לפרסם הולך אתה המשיח, מלך הוא שליט"א שהרבי זה

שלו. הגאולה בשורת את

בדרך גם יתנהל שעולמו רוצה שהקב"ה כיוון אבל
עובד שאתה זה ידי על תקבל שלך הפרנסה שאת סידר הוא אז טבעית,
ה"אגרות את תפרסם ששם כדי הוא הפנימי הענין אבל מסויים. במקום

הזו... התוועדות את קודש",

לצורך ארצה הגיעו שניהם שלו, אמא עם יחד יהודי חב"ד לבית הגיע היום
בסביבות הבן צעיר, אינו שגילם אנשים בשני מדובר מסוים. רפואי טיפול
באמצעות נוהלה והשיחה עברית, אחת מילה מדברים אינם הם .50 גיל

מתורגמן.

להניח חב"ד, לבית אותם שהביא מי למתורגמן, הצעתי מסויים, בשלב
גם שיתן כשהצעתי תפילין, הניח לא הוא יום באותו שאכן והתברר תפילין
אחת מילה יודע אינו שהוא ואמר התנצל הוא להניח, הרוסית דובר לידידו
לו אמרתי הברכה... מילות את לומר יוכל שהוא נראה ולא הקודש בלשון
ישראל' 'שמע את איתו להגיד מתחיל אני אחרי'. שיחזור רק בעיה שום 'אין

השפה). את יודע לא שהוא למרות (זאת במילה מילה חוזר והוא

מאז אותן מכיר הוא כאילו הייתה המילים, על חזר הוא בה הצורה
ואומר לצרפת אותו ומביא מאפריקה אדם לוקח שהיית יצוייר לו ומתמיד.
לחזור יכל לא הוא מכיר, אינו אותה הצרפתית בשפה המילים על לחזור לו
כאילו במילה, מילה היהודי חוזר כאן השפה. את דובר ואינו מאחר זאת,

שלו. האם בשפת ומדובר

מאיפה שלו, מהנשמה זה את יודע שהוא לא אם המחשבה, בראשי חלפה
לו? יוצא זה

כפי הגאולה, בשורת את ולהפיץ לפעול יוצאים אנו שכאשר הפנמתי, ומזה
ראסה' 'טבולה על מדבר לא אתה לנו, מורה המשיח מלך שליט"א שהרבי
מדבר אתה לדברים, קשר לו שאין דומם על מדבר לא אתה חלק), (לוח
הזה, באירוע שיש הגדולה המעלה מה שורשה מצד יודעת שנשמתו מי עם

לאירוע. אותו 'לסחוב' דואג אינך אתה באם מצטערת והנשמה

לנשיאות השנה ראש
לנשיאות". השנה "ראש - שבט יו"ד ביום שיורד חדש אור מאיר שנה, בכל
אחד כל זה. נעלה לאור 'כלי' אותנו לעשות אמורה בהתוועדות השתתפות
שלא חדש אור זה תפנית, נקודת היא הזו שההתוועדות לדעת צריך מאיתנו
זה רבינו, משה בזמן היה לא זה אברהם, בימי היה לא זה עולם. מימי היה
טוב, שם הבעל האריז"ל, המקובלים, בזמן היה לא זה הבית, בזמן היה לא

חדש! אור יורד כעת מתרחש, זה עכשיו הקודם, בדור לא ואפילו

מאלו אחד שכל כדי זה? את מוריד המשיח מלך שליט"א הרבי למה
בזרם, השוחה כאדם 'הארה' לא אור, של מקור להיות יהפך כאן, מהנמצאים

שלו. הסביבה לכל אור של מקור להיות אלא

לו עוזר אתה קודש? האגרות ידי על ונעזרו נתקרבו יהודים רבבות כמה
הענין... כל את פועל המשיח מלך שליט"א והרבי לכתוב, רק

מאיתנו הנדרש כל את עצמו על לקבל אחד כל ועל להתעורר צריכים
והסתרים, העלמות יותר אין השנה מתחילה. שכעת החדשה הנשיאות בשנת

ממש. ומיד תיכף המשיח מלך שליט"א הרבי של ההתגלות את יש

ועד. לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

הינה חסידית התוועדות כל
ולזרז להוסיף מתאימה הזדמנות
שליט"א הרבי של התגלותו את

המשיח. מלך

התוועדות התקיימה שעבר, בשבוע
ההילולא יום טבת, כ"ד יום לרגל
התניא בעל הזקן אדמו"ר של
נתניה העיר בצפון ערוך, והשלחן
הרב עם התכלת" עין משיח ב"בית

ים. מבת פרישמן בנצי

ניסים של פרסום כל וכידוע, מאחר
בכוחו יש הקב"ה, איתנו שעושה
את לזרז שכזה פרסום כל של
כפי והשלימה, האמיתית הגאולה
המשיח מלך שליט"א הרבי שמביא
אשר המלך, חזקיהו לגבי מהגמרא,
אך משיח לעשותו ביקש הקב"ה
ולא מאחר קיטרגה הדין מידת

הניסים. על שירה אמר

עצום לשפע עדים אנו כאשר כיום,
כל המתחוללים ונפלאות ניסים של

באמצעות העת,
מהרבי המענות
מלך שליט"א
ידי על המשיח,
קודש', ה'אגרות
אחד כל בכוח יש
לזירוז להביא
בפרסום הגאולה,
בכל הניסים

הזדמנות.

ממשתתפי אחד
סעדה שמעון הרב ההתוועדות,
ברק, מבני פרטית בהשגחה הגיע
והחליט ההתוועדות על כששמע
סיום לקראת הזכות, על לוותר לא

סיפר: הוא

נתניה, בעיר כאן מכובד רב "יש
כולל ראש לובטון, מרדכי הרב

בתים. לבעלי

שנים כמה שלפני בן, יש לרב
סובבו משמים אך לפרקו הגיע
מהמצופה אחר באופן הדברים את

מתעכב. ששידוכו היה ונראה

לגיל ובהגיעו השנים חלוף עם
וחמש עשרים - וארבע עשרים
שהיא גיסתו התעוררה לערך,
לרבי בעבורו לכתוב חב"ד, חסידת
באמצעות המשיח מלך שליט"א
ברכה ולבקש קודש, האגרות

ושידוך. הגון לזיווג בעבורו

יש אולי שהתקבלה, התשובה
בברכה עסקה רבות, כמותה

התפילין. לבדיקת והוראה

נעשה". כך אז שכתוב, מה זה "אם
המשפחה". בני החליטו

רבים ישנם כי לציין המקום כאן
הוראתו את מכירים שאינם כאלה
המשיח מלך שליט"א הרבי של
התפילין בדיקת חשיבות בדבר

חודשים. 12 כל והמזוזות

הרב החליט הבדיקה, לביצוע
הבן של התפילין את לקחת לובטון
כחלון הרב הסת"ם, סופר אל שיחי'

ברק. בבני ה' בשיכון המתגורר

התפילין את לקחת בא כשהוא
בפני הסופר הביע הבדיקה, לאחר
שלח הוא מדוע תמיהתו את האב

לבדיקה? התפילין את

כמו ממש הינם שהתפילין "ניכר
שהינך חושב לא המצווה, בר בעת
בדיקתם על מקפיד
הביא מה כך, סתם
לשלוח אותך
מהודרות תפילין
לבדיקה שכאלה
חייב אני כעת?
בהם שאין לציין

בעיה". שום

ם י ח כ ו נ ה
ת ו ד ע ו ו ת ה ב
לשמוע, שציפו
בסיפורים רבות פעמים שקורה כפי
וכיצד הבדיקה תוצאות על שכאלה,
המיוחל, לנס התפילין תיקון הוביל
שבו התפילין כי לשמוע התפלאו
ללא מהודרות לחלוטין, תקינות

תיקונים.

וסיפר המשיך סעדה שהרב אלא
הסיפור: התגלגל כיצד

לובטון הרב של תורו היה "כעת
הנסיבות על כחלון לרב לספר
את כעת לבדוק אותו שהביאו
הרבי תשובת ועל התפילין
באמצעות המשיח מלך שליט"א
לבקשת במענה קודש, האגרות

לשידוך. הברכה

הבן, על פרטים בירר כחלון הרב
בתו את... והציע הפתיע ואז
לפועל יצאה שאכן שידוך, כהצעת
במזל-טוב. בישראל בית בהקמת

עכשיו נפלאות

ליום פרק שבט היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ה. פרק הקרבנות מעשה הל'

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

ז-ט. פרקים מעשר הלכות

י-יב. פרקים

א. פרק שני מעשר הלכות יג-יד. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

א-ב. פרקים בכורים הלכות יא. פרק
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התפילין בדיקת מתוצאות

ההתוועדות בעת

חסידים שיח



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

תמימים בתומכי - נשים ערב

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

כוח כל מאחורי כי מלמדים ז"ל חכמינו
נשות עומדות ישראל עם של העצום התורה
'תומכי ישיבת והחזקתו. בסיוע שזוכות ישראל,
האחרונה בשנה שעוברת לציון' ראשון תמימים
הכפפה את הרימה עצום, וגשמי רוחני מהפך
לקיומה נשים בין מסוגו ייחודי קשר לבניית

הישיבה. של

של ההילולא יום לרגל חמישי ביום השבוע,
נשים מאות לראשונה התכנסו הזקן, אדמו"ר

ייחודי. פתיחה לערב הישיבה בהיכל

פעילות נשים קבוצת בידי אורגן האירוע
הייחודי. האירוע את שכמם על שנטלו

הדור תרופת
מטרה לעצמה שהציבה בישיבה, מדובר כאשר
לרבי 'מקושרים' של דור לגדל הקמתה, מעת
הוראותיו לקיום ולחנכם המשיח, מלך שליט"א

מיוחד. כח הנשים להשתתפות יש הק',

בפעולות הראשונה, בשורה העומדת הישיבה,
כעת זוכה צדקנו, משיח פני לקבלת הנעשות
הגאולה אשר ישראל, נשות מצד להעצמה
נשים "בשכר נעשית והשלימה האמיתית

צדקניות".

כל לאורך ששררה המרוממת האוירה ואכן,
המשתתפות מאות תחושות את הביאה הערב,
חסידית, התוועדות שותפות, אוירת של לשילוב

יחדיו. ששולבו גדר, פורצת שמחה

שרונה מרת המנחות צמד ידי על נפתח הערב
של מעלתו על ששוחחו לייבמן ואיילת חונן

האירוע. ומשמעות היום

הוזמן ויצהנדלר, שמעון הרב הישיבה ראש
- בדורנו תפקידנו משמעות את להסביר
הוא קולחים בדברים לגאולה. ראשון דור

התמימים תלמידי מתמודדים כיצד הסביר
שליט"א הרבי של מכוחו התהפוכות בתקופת
בעניניו הידוע זה, בדור "דווקא המשיח, מלך
ביותר היקרה התרופה את קיבלנו השונים,

הכל". את לצלוח ניתן איתה

שלימה לרפואה
הרב הישיבה משפיע כאשר היה מרגש רגע
מבית חי בשידור דברים נשא נוטיק זלמן
הנשים את מחזק כשהוא השומר' 'תל הרפואה
משתתפות הנשים של חלקן העצום. ייעודן על
ברחבי הרב, של הרבים בשיעוריו קבועות

הארץ.

לרפואתו הוקדש בערב, עיקרי חלק כי יצויין
לברכה הוזכר ושמו הרב של והמהירה הקרובה
ניסן זלמן הרב ההתוועדות. משתתפות ידי על
שלימה לרפואה רייזא ביילא חנה בין פנחס

ממש. ומיד תיכף ישראל, חולי שאר בתוך

טוכפלד נעמה מרת לבמה מוזמנת כעת
לאווירה העצום הנשים קהל את שהכניסה

משמעו את ומסבירה מעצימה כשהיא מרוממת
הזקן אדמו"ר של כוחו ועל ההילולא יום של

ערוך. והשלחן התניא בעל

ב"ה, מלאה תפוסה נרשמת זו שבשעה למרות
השולחנות לאולם, הנכנסות זרם פוסק לא
חוברת מקבלת אחת כשכל חן, בטוב ערוכות

הישיבה. של סיפורה את המספרת

רב בקשב נשמעו רוזנטל צופית מרת של דבריה
לחיים. ומסרים אמונה במלאי שזור בסיפור

לנשים מנהיגות קורס
הצדקניות ישראל נשות של החיבור מגיע כעת
הרב הישיבה מנכ"ל תמימים". תומכי ל"ישיבת
על הנשים ציבור בפני מספר שלום אלירן
את שמלוות הפרטיות וההשגחות המופתים

להם הישיבה,
מידי עד הוא
מתוקף יום,

תפקידו.

אלונה מרת
ר א י ל ט ו ק
בישרהלציבור
העצום הנשים

בקשר בקביעות שיפתח נשים העצמת קורס על
מנהיגות". "קורס - בישיבה והתמיכה לסיוע

הנשים טעמו שירה, קרן גב' של המוזיקה לצלילי
שושנה והשפית ויקי הגב' של ידיהם ממעשה
להוסיף במטרה מחוזקות יצאו הנשים מלכה.

הישיבה. עם הזה והחדשני הנדיר בקשר

ל'קורס להצטרפות ההרשמה נפתחה כעת
הערב. במהלך שפורסם כפי לנשים', מנהיגות
בטלפון: לקורס, והצטרפות נוספים לפרטים

.054-204-4215

עצמו כשרונות לדעת מוכרח
במכתבו, אחת נקודה על לעמוד רצוני זו בהזדמנות

שכותב במה

כח שום אין בחוגנו אופן. בשום השפעה בעל "אינני
כו'. השפעה"

דא, בכגון אדמו"ר מו"ח כ"ק פתגם ידוע

עצמו, חסרונות לדעת אדם לכל שמוכרח כשם אשר
כדבעי, חייו ולחיות לתקנם האדם יכול אז שרק

ויכולת כשרונות לדעת כן גם מוכרח זו במדה הרי
עצמו. ומעלות

להאריך הצורך מן אין אלו בימים דוקא אשר ובודאי
עלה ידיעותי לפי כי השפעה, בעל הוא שכ' בראיות
בחוגים לימין חשוב מפנה לגרום השפעתו בכח

עליהם. שהשפעתו

איזה היו שלו ההתערבות לולא הנה לי, שמסרו וכפי
בתכלית. רצוי בלתי באופן ענינים

דברי ניכרים אבל הדברים, פרטיות יודע שאינני מובן
אמת.

בהנקודה, להאריך כן גם למותר בטח

לגרום שעלי' בודאי טובה בפעולה הצלחה כל אשר
זה, בכיוון השתדלות תוספת

- מאתים רוצה מנה לו שיש מי ז"ל חכמינו וכלשון
מאות ד' רוצה מאתים לו שיש ומי מנה; של בהוספה

- מנות. ב' בהוספת -

וביסודי עקרים דברים סליחתו, בקשת לאחרי והרי
בין עקרי לשינוי ומשוועים מצפים - אמונתנו

ו׳תתקנח) (מאגרת מושפעיו.

שלום אלירן הרב


