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בשמחה לצדקה להתחייב
איש שכאשר אדמו"ר, מו"ח כ"ק פתגם ידוע ...והרי

נדיבה, ביד לצדקה מבטיח הישראלי
אם הרי מיכולתך, למעלה שהוא לו שנדמה אומרת זאת

הוא, כן באמת גם
בכדי הפרנסה צנור מלמעלה פותחים שעה באותה הנה

זו, הבטחתו למלאות שיוכל
נותן מר כיוןשאוְ אשר הרב, דברי על להוסיף ויש

בשמחה ה' את עבדו המצוה. ומצוה התורה
שפותחים לבד שלא ברור הרי המצות, בעניני ובפרט

של באופן הפרנסה שתתרבה גם אלא סתם צנורות
בשמחה, זכאין....להרבות ליומין זכות ומגלגליו שמחה,
ו׳צא) (מאגרת השי"ת. בברכות ג"כ ירבה שזה

לפני חודשיים תפילין להניח
שני תפלין להניח התחיל לא שי, שבנו גדול לפלא

מצוה הבר קודם חדשים
אשר אדמו"ר מו"ח מכ"ק היא מפורשת הוראה והרי

תרגום = שלו (במקומו דיליי באתרי נמצאים כולנו
חופשי)

פנים כל על זה מיום מתחיל תפלין הנחת חיוב וחל
נהג (במקומו כמותי', נהוג דבאתרי דין פסק מצד

חופשי) תרגום = כמותו
(למד באתרי ואוקי מיני, דדון לומר תמצא אם ובפרט

מצד גם חיוב זה הרי - חופשי) תרגום = בענינך מכך
ואכ"מ. תפלין. מצות

ו׳פב) (מאגרת
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

(13.6.14) (5774) ה'תשע"ד סיון ט"ו שלח פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1000

מרמת דהאן אברהם ר' בזה עסק רבות שנים
ישראל ארץ בשבילי סייר משני. כעיסוק ישי,

השינוי להנאתו. למאכל בר צמחי וליקט
שלו ה"קליק" שנוצר לאחר חל המשמעותי

המשיח. מלך שליט"א והרבי חב"ד עם
אהבתו את להפוך כשהחליט מסויים בשלב
תורת שכל גילה העיקרי, לעיסוקו הבוטנית

זרים ממקורות ניזונת וכו' המרפאה צמחי
בנושא? היהודי המידע היכן מזה. למטה ואף

נמצא שהמידע הייתה, שקיבל התשובה תהא.
'ארון חלקי בכל המפוזרים מידע רסיסי באלפי
מהתנ"ך, אותם ללקט וצריך היהודי', הספרים

ועוד. החסידות הקבלה התלמוד, המשנה,
הולך שהוא החלטתו גם כמו ברור, היה האתגר
הידועה להכרזתו שנחשף לאחר בפרט זה, על

כל "עשו המשיח מלך שליט"א הרבי של
היה מעתה הגאולה. להבאת ביכולתכם" אשר
הארץ המרפא צמחי את מחברים כיצד טרוד,
החסידות תורת ישראל, תורת עם ישראלים

והשלימה. האמיתית הגאולה עם ובעיקר
את לקבל שזכה לאחר שנים, כשלוש לפני

לדרך יצא המשיח, מלך שליט"א הרבי ברכת
בתוך שאיגד מסוגו ראשון בוטני מחקר עם

לה וקרא כרכים חמישה בעלת אנציקלופדיה
הצמחים'. 'תלמוד בשם

היהודית הצמחים רפואת
סייר יזרעאל, עמק כתושב שלי המחקר "מטרת

המרפא צמחי חוקר למאכל, בר צמחי ולקט
את להנגיש הייתה ישראל, ארץ של והיער

היעד הציבור. לכלל היהודית' הצמחים 'רפואת
עצי מרפא צמחי תבלינים, וחיפוש איתור היה
ללמוד כדי זאת, ישראל. במקורות ובושם פרי

חז"ל, בהם שעשו התועלת שימושי אודות

הבריאה. התזונה לשגרת תרומתם את ולהבין
מתכונים לגלות מאד הופתעתי המחקר, כדי תוך

בארון "החבויים" יומין עתיקי ומרשמים
היהודי". הספרים

באקדמיה גם
אברהם ר' חשף שלו, המחקר שנות במשך

בקרב עניין ומעוררי מרשימים ממצאים
ומכוני בוטניים גנים ואקדמיה, לימוד מוסדות

מרצה הוא עליהם ממצאים חקלאי. מחקר
במוסדות יהודית", צמחים "רפואת בקורסי

והשתלמויות. בחוגים גם כמו שונים, אקדמאים
המרפאה צמחי על מעשיות וסדנאות הרצאות

שבסביבתנו. והתבלין
צמחי בשדות 'במסע' עצמי את "מצאתי

יהודי רפואי עבר אל מסע והתבלין, המרפא
הנשמה. ב'מפת הנפש כוחות אל וממנו מפואר

ואל המקורות אל בוטני מסע בתוך פסעתי
ר' הרופא, אסף של עתיקים רפואיים כתבים
רבי הקדוש, האר"י הרמב"ם, דונולו, שבתאי

ועוד. הסופר עזרא הרופא, טוביה ויטאל, חיים

הצמחים שבין הקשר את להפתעתי גיליתי
שהם כפי הנשמה כוחות ומפת הבוטנים

חב"ד. חסידות בתורת עצום בעושר מובאים
ושימושים השפעות ישנם שלתבלינים גיליתי

תכונותיהן את כשמבינים נפלאים, רפואיים
הגוף בריאות על השפעתם ואת הרפואיות

אותם. משבץ לכשאני והנפש.
הייתה, המחקר במהלך שנתקלתי הבעיות אחת
המחקר חומר של מבוטלות לא כמויות השפה.
בהקשרים נכתבו ולעיתים בעברית נכתבו לא

ליקוט עבודת תוך אט אט אולם עקיפים.
המידע רסיסי וצפו עלו מחקר, שיטת ופיתוח
ערכי מקוריים. בוטנים ערכים לכדי והתגבשו

'רפואת סיפור את לנו מספרים האנציקלופדיה
מהות ואת השנים, אלפי בת היהודית', הצמחים
נפש 'גוף, של סינרגיה שהיא היהודית הרפואה

ואלוקות'.

והיום אז הגאולה מפתח
לסקירה מעבר המצוי, האזוב זוכה למשל כך

גם במקורות, מופעיו וסקירת הבוטנית,
רעיונית להתייחסות

למרכזיותו בהקשר
בני כאשר מצרים, ביציאת

לשחוט נדרשים ישראל
ו"..ולקחתם פסח קרבן את
בדם וטבלתם אזוב אגדת
שתי ואל המשקוף אל ..
ברור: והמסר המזוזת".
לגאולה משעבוד לפרוץ

אחדות - אגודה א. צריכים לחרות מעבדות
ותשובה. ענווה צניעות – אזוב ב. כוחות,
אישית - וצניעות ענווה אמיתית, אחדות

והיום. אז הגאולה מפתח הם וחברתית

דהאן אברהם ר׳

ָ
ַ



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

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

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

תניא תהלים חומש

של במוסד תומך יהודי "כאשר
המשיח, מלך שליט"א הרבי

מספר בפניו, פתוחים השערים
ראיתי חב"ד, מכפר זיס נתנאל הרב

עבודתי במהלך במוחש זה את
ליובאוויטש" חינוך "בית במסגרת

חב"ד. בכפר
במסיבה פגשתי כשנה, לפני
מקרובי אחד את משפחתית

היה ניכר פניו שממראה משפחתנו,
אותו. מטריד מאוד קשה שמשהו

מזה כי לספר, ניאות לשאלתי
ואינו להשתדך מנסה הוא שנים

מצליח.
לו המליץ טוב חבר
בכף לקריאה ללכת
לך יש כבר "מה יד.

פסק להפסיד…
בנחרצות החבר

ברחמנות. מהולה
את דן מצא לבסוף
בדוכן ניצב עצמו

תשלום לאחר כזה.
ידו את הושיט כהוגן

רוח בקוצר וחיכה
"לאיבחון".

עצבים מורטות דקות מספר לאחר
בבעיה "אתה הדין': 'פסק נשמע
החיים קו הידיים בשני רצינית,

גם הגורל, קו שמאלה, נוטה שלך
מצטער אני משהו. לא נראה הוא

רבים קשיים לך יהיו לך, לומר
הזיווג". במציאת

האמין לא דן מחבריו, בשונה
אבל וכירולוגיה, במזלות כל-כך

הגבירה גורלו מר אודות הפסקנות
הייאוש. את בתוכו

את למצוא הרף ללא ניסה הוא
לא בתוכו אך המיוחל, זיווגו

הטורדנית המחשבה לקנן הפסיקה
המעכבים ידו בכף הקווים אודות

זיווגו… את
"מי לו, אמרתי לעצתי" "שמע

שלומדים לילדים צדקה שנותן
בדוק. זה – בטוח מרויח תורה,

פיהם בהבל אלא קיים העולם אין
רבן".. בית של תינוקות של

העביר הוא לנסות. החליט דן
כשאני מכובד, צדקה סכום אלינו
עבורו שאבקש התחייבתי מצידי
מלובביץ' שליט"א מהרבי ברכה
קודש". ב"אגרות המשיח המלך

ברצונו תחום באיזה כששאלתי
צריך "אני לי: ענה ברכה, לבקש

את האיר תקווה וזיק שידוך"
ברכה עבורו ביקשתי ואכן עיניו.

המשיח, מלך שליט"א מהרבי
והנה קודש, האגרות באמצעות

(כרך לפניכם המדהימה התשובה
ב׳תתמח): אגרת ט,

נבהלתי הנה מכתבו.. על ״במענה
יהודי דעת חוות ששמע בו לקרות

שע״פ לו שאמר היד בחכמת המבין
טרחתו הנה ידו בשרטוטי שראה
דעתי חוות ושואל כו׳ בשידוכין

בזה.
ולתמי׳ה ולפלא

בזה שאלתו גדולה
פסק היפך שזהו כיוו

הקדושה תורתנו
ותורת חיים תורת
על רק אשר עולם

עניני כל יושק פי׳ה
ובפרט בכלל העולם

ואחד אחד שכל והוא
לישא להשתדל צריך
בש״ס וכמבואר אשה

ראשונים ופוסקים
בפשיטות ואחרונים
האמור מכל לגמרי דעתו ויסיח

כי ערוך השולחן היפך ואומר
המציאות על אפילו שולטת התורה

ובפרט
וכל המתאים במרץ בזה ויעשה
ע״י נעשה (שזהו לטהר הרוצה
לו מסייעין התורה) ע״פ הנהגה

מלמעלה הן רבים לשון ומסייעין
והן מהטבע למעלה הן מלמטה והן

טוב לבשר יצליחו והשי״ת בטבע
שמחה״. מתוך בזה

הבין הוא מהתשובה. נדהם דן
טעות, היה יד בכף האבחון שכל
זאת בעקבות שבאו והמחשבות
במציאת אותו שתקעו אלה הם

את ליישם החליט הוא זיווגו.
מלך שליט"א הרבי הוראות

וכעבור במכתב המופיעות המשיח
זיווגו את מצא חודשים... מספר
ובשמחה, באושר חיים הם וכיום

ב"ה.
בעבודה חלק ליטול למעוניינים

חינוך "בית של החינוכית
נייד: ליובאוויטש"!

.052-397-7054

הגאולה שיחת עורך - ציק זמרוני הרב עם

גאולה של מגילות אלף
ממצרים, ישראל את לגאול ית' ברצונו משעלה
ה' בציוי להודיעו לפרעה רבינו משה את שלח
פרעה, תגובת במדבר". לי ויחוגו עמי את "שלח
"חופשות" על לדבר מה אין לבוא. אחרה לא
הפרך... עבודת תנאי יורעו ומעתה ו"חגיגות",

רק להתמודד ישראל בני נאלצו כה עד אם
לפרעה, מבצר ערי לבניית הלבנים, עשיית עם
הרי המצרים, סיפקו הבניה חומרי את ואילו
להשיג שיצטרכו אלו הם ישראל, בני שמעתה,
הלבנים מכסת ו.. הבניה חומרי את גם בעצמם

בעינה. נותרת היומית

שאתם ברעיון להשתעשע כד עודף, זמן לכם שיש נראה ממשיך, ופרעה
האנשים על העבודה תכבד .." כי: להודיעכם עלי ולכן ממצרים. יוצאים
תשכחו כך רק העבודה, הכבדת שקר". בדבר ישעו ואל בה ויעשו

ממצרים. הגאולה מרעיון

החדשה. הגזירה שמאחורי הרעה כוונתו את חשף לא ועדיין אמר
על העבודה "תכבד ואכזריותו: רשעותו את המגלה הוא המדרש,
משבת בהן משתעשעין שהיו מגילות בידן שהיו מלמד וכו' האנשים

פ"ה-יח). רבה (שמות גואלן". שהקב"ה לומר לשבת

השנים עשרות ישראל. עם בקרב מתרחש טבעי על שמשהו פרעה חש
הם ועדיין העם, של רוחו את לשבור הצליחו לא פרך!!, עבודת של
ובטחון, תקוה בהם הנוסך הגורם מיהו היתכן?? גאולה. על מדברים

העובדות? כל כנגד

היא ה"שבת" כי העיד שזרם המידע התופעה. את לחקור פרעה החליט
רבינו משה השב פרעה, בבית גדל עת שנים, לפני שלו. הצרות מקור
ימים שבעה הפרך עבודת כי מצרים, מלך פרעה של לבו תשומת את
אחד מנוחה יום להם "תן ישראל. בני את ושוחקת "גומרת" בשבוע,
את שמע פרעה הפרך. עבודת להמשך כח להם שיהא ותראה בשבוע"

"קבלתי!!! ופסק: הבהרות ביקש הדברים,

לפתוח יכולים ישראל בני בו היחיד היום הינו זה, יום כי לו נודע כעת
שהיו מגילות, בידן שהיו "מלמד מגילות: גם אלא ספר, רק ולא ספר.
נחין שהיו לפי גואלן, שהקב"ה לומר לשבת, משבת בהם משתעשעין

בשבת".

הגאולה שיחת עם רמה, ביד יוצאים
ומהם במצרים. ישראל בני של בידיהם היו גאולה, של שבועיות מגילות
הרשע. פרעה חיפש אותו "המסתורי" הגורם היו הם כוח. שואבים היו
להם יוותר ולא העבודה תכבד שקר, בדברי ישעו ואל העבודה "תכבד

חיים. בהם המפיחות גאולה של מגילות באותם להשתעשע זמן

נותרו, הגאולה מגילות וואילו נעלמה מצרים יודעים. הכל הסוף את
גאולה מגילות גלי!. בריש רמה, ביד איתם יוצאים ישראל כשבני
משלושת יותר לאחר שפעל מודע התת הגורם את כנראה היוו אלו,
"הגאולה", לעיתון כהמשך להקים ההחלטה על והשפיע שנה, אלפי
כעת שזוכה הגאולה", "שיחת - המשיח ימות של השבועי העלון את

בגליון-1000.

לנו מאפשרים וגאולה, משיח בענייני הגדושים אלו שבועיים דפים
שליט"א הרבי של הגאולה בשורת את לחיות המשיח, ימות את לחיות

ממש. עכשיו לגאלנו, עתיד שהוא הבטחה ואת המשיח מלך

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
שכנים הל'

ה פרק

ו. פרק
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. ח פרק
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שהצליח השידוך

למסור שאי-אפשר ויאמרו בתוקף יתייצבו
בסכנה מעמידים על-ידי-זה כי ושומרון, מיהודה שעל אף
חב"ד בני-ברק...וכפר בירושלים, הנמצאים יהודים בפועל
תשל"ח) ה' כסלו (ט' עלי'. הדרים ישראל ארץ וכל וכו'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ברק לבני סכנה מיו"ש שעל מסירת

החיידר ילדי

העלון: צוות לכל

שי', רווה מנחם ר' שי', פרישמן בנצי ר' שי', רחימי יצחק ר'

תחי'. עמית רבקה מרת שי', ציק חיים ר' שי', דרור איתמר ר'

שליט"א ציק זמרוני הרב העורך:

והברכה התודה
ה1000 גליון לרגל המערכת לחברי

     

   
      
    

    
   
    
    

    
    
   

  

דברת כאשר א-דני כח נא יגדל עתה
יז) יד, (שלח לאמר

לאמר? דברת כאשר - מהו
ישראל ארץ את הקב"ה שהבטיח אלא,
הבריאה. בראשית כבר ישראל, לעם
הראשון לפסוק ברש"י שמבואר כפי
צריך היה לא יצחק, רבי "אמר בתורה:
מהחודש אלא התורה את להתחיל
בבראשית? פתח טעם ומה לכם... הזה
הגיד מעשיו "כח קיא): (תהילים משום
וברצונו גויים"... נחלת להם לתת לעמו

לנו". ונתנה מהם נטלה
ע"ה, רבינו משה טענת הייתה וזאת
התורה שפתחה זה מטעם אשר
הבטחת היתה שכבר הרי ב'בראשית',
הגיד מעשיו ו"כח לישראל, הארץ
הוא כעת שנותר מה ובמילא לעמו",

א-דני כח נא יגדל "עתה - לבקש
בראשית אימתי? לאמור", דברת כאשר
שלמה) (משבצת העולם. בריאת

ארץ את ויתורו אנשים לך שלח
ישראל לבני נותן אני אשר כנען

ב) יג, (שלח

לברר כדי היה המרגלים משלוח
חטא בה. והיושבים הארץ טיב את
שליחותם על שהוסיפו היה, המרגלים
חוסר בדבר האישית, מסקנתם את
באומרם: הארץ, את לכבוש היכולת
הוא חזק כי העם אל לעלות נוכל "לא

ממנו"!
ליהודי כשנותנים לדורות. וההוראה
הכוחות את גם לו נותנים - שליחות
רק ועליו זו. שליחות למילוי הדרושים

שליחותו. למלא כיצד להתבונן
תשמ"ג) (התוועדויות

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:28 7:10 ירושלים
8:31 7:25 תל-אביב
8:32 7:18 חיפה
8:29 7:26 באר-שבע
9:19 8:10 ניו-יורק

מפנינו הארץ - יהושע וישלח 
א-כד) ב, (יהושע

התנועה שליח או משה שליח

אנו למרגלים, בנוגע בפרשתנו רש"י בפירוש
שילוחם: בעת למצבם בנוגע סתירות מוצאים

אנשים", "כולם הפסוק על הפרשה בתחלת
אבל היו", כשרים שעה "ואותה רש"י מפרש

נון בן להושע משה "ויקרא בפסוק בהמשכה,
מעצת יושיעך י-ה עליו "התפלל פירש יהושע"

משה הרגיש אז שכבר מובן, שמזה מרגלים",
לאחר ברש"י מפורש וכן המרגלים, של רשעתם
"מה - משה" אל ויבואו "וילכו הפסוק על מכן

רעה". בעצה הליכתן אף רעה בעצה ביאתן

לרגל לא לתור,
מתוארת כולה הפרשה בכל הענין: ביאור

"ויתורו - "תור" בלשון המרגלים שליחות
וכיוצא "תרים" הארץ", "תור כנען", ארץ את

לשון בפרשתנו אחת פעם אף נזכרה ולא בזה,
זו. לשליחות בקשר "מרגלים"

לומר: יש הדבר ובטעם
"לרגל" או "לתור" - הלשונות בין החילוק

פעולת רק (בעיקר) מתאר "לתור" הוא:
הארץ ראיית - ובעניננו בלבד, והראיה החיפוש

על מורה "ריגול" לשון כן שאין מה ויושביה.
בריגול כמו נסתרה, כוונה לשם וחיפוש חקירה

ענין כלל ובדרך האויב, ארץ לכיבוש המסייע
יסוד שעל המרגל, חכמת עם קשור הריגול

איך עצה לטכס אפשר וחיפושיו חקירותיו
האויב, ארץ (כיבוש מסויימת משימה למלא

ועוד).
"לתור לשון רק נאמרה שבפרשתנו הטעם וזהו
(בכוונת השליחות ענין כל כי כנען", ארץ את
הארץ את שיראו המעשה, על רק היה משה)
(וכן שראו מה ישראל לבני ויספרו ויושביה

מטוב לישראל להראות כדי הארץ מפרי להביא
להכניס הארץ", את "לרגל לא אבל הארץ),
בשביל ותחבולות "עצות" בחיפוש עצמם

וכיו"ב. הארץ כיבוש

מהמטרה לשנות לא
יושיעך "י-ה משה תפלת של תוכנה יובן ובזה

מרגלים": מעצת
שמטרת שבחר, לאנשים הדגיש שמשה אף

הרי כנען", ארץ את "לתור רק היא השליחות
שהנם הרגיש אצלו בהתאספם ומיד תיכף

אלא) בלבד, כ"תרים" (לא עצמם את רואים
את לראות הליכתם שמלבד והיינו, כ"מרגלים",

מסקנות ולהסיק עצות לטכס עליהם הארץ,
וכו'. הארץ לכיבוש הנוגעות הריגול) יסוד (על

מעצת יושיעך "י-ה משה התפלל זה ועל
שום בעצתם היה לא שעדיין אף מרגלים":

וכל היו", כשרים שעה ב"אותה כי חטא,
איך טובות עצות לטכס רק היתה כוונתם
מכל - וכו' הארץ לכיבוש בריגולם לסייע

חלק ליהושע יהיה שלא משה התפלל מקום,
למטרת נאמן ישאר אלא מרגלים", ב"עצת
ארץ את "לתור ורק אך שהיתה השליחות

עצות" "נתינת של ענין בזה לערב מבלי כנען",
עלולה (מרגלים)" "עצת של הנהגה כי וכו',

נפילה. לידי להביא
מספיק טעם בזה היה שלא מובן, לאידך אבל

עצמם שראו זה כי שליחותם, את לבטל
היו") "כשרים (כשעדיין שעה" ב"אותה

בלתי לתוצאות להביא מכריח אינו כ"מרגלים"
כו'. חשש אלא ואינו רצויות,

למשה להתבטל
בחז"ל, המבואר פי על הענין להמתיק ויש

"ואמת — האמת מדת היא משה של שמידתו
משה של שלוחו להיות כדי ולכן, משה". זה
דהמשלח "כמותו כמותו, אדם של שלוחו -

שום השליח אצל שתהיה אפשר אי - ממש"
האמת. ממדת נטיה

את "לתור רק היתה משה של ששליחותו וזהו
עיקרי בענין כי - אותה" "לרגל ולא הארץ"

צריך היה לארץ, לכניסה בשייכות שליחות זה,
גלוי. באופן משה) של (כוחו המשלח כח להיות
נזכה שבדור' ל'משה אחד כל של הביטול וע"י
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה

תשמ״ה) שלח ש״פ שיחת (עפ״י

מלך דבר

שלח פרשת
ב פרק אבות: פרקי

שלח

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

נשמת לזכרון
ע"ה ניסים ב"ר לריסה מרת

ישראילוב
ה'תשע"ד סיון ה' נלב"ע

והיא ממש, ומיד תיכף עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

והשלימה האמיתית בגאולה

רחל בן צבי מרדכי ר' הרב

רחל בן משיח רפאל משה חיים ר'

וקרובה שלמה לרפואה

שלמה רפואה



ידיעתי, למיטב מה"מ. שליט"א לרבי הכתיבה את ראשית, נבחן, הבה
יותר טוב מקור - לה מחוצה או חב"ד פרסומיי בתוך – בנמצא אין
השימוש התפתחות אחר שיטתי למעקב הגאולה" "שיחת מגיליונות

במחצית מה"מ. שליט"א הרבי עם ההתקשרות לצורך קודש" ב"אגרות
מוזכרת אינה זו שיטה תמוז, ג' של המאורע לאחר הראשונה השנה

הראשונה בפעם בדפוס מופיעה שהיא מהרגע אבל העלון; במדורי כלל
על סיפור נעדר שממנו גיליון כמעט אין ויגש), פרשת ,22 (בגיליון

מה"מ, שליט"א לרבי כתיבה לצורך קודש" אגרות ב"גורל השימושים
הללו הסיפורים מאות של התוכן ניתוח ברכתו. וקבלת עמו היוועצות

מיפוי לצורך כמוהו מאין עשיר חומר לחוקר מקנה
שעימם החיים ובעיות המצוקה מצבי של שיטתי

של מפורט ותיעוד מה"מ שליט"א לרבי פונים
גם לו. המיוחסות והמרפאות המיטיבות ההתערבויות

לא כפשוטם, הנסים סיפורי את לקבל שמתקשה מי
קודש, באגרות השימוש מהיקף להתפעל שלא יוכל

מה"מ שליט"א לרבי הכותבים של העזה האמונה מן
לפנות ניתן כיום השיטה. של המתמיד השכלול ומן
– בצרפתית באנגלית, בעברית, מה"מ שליט"א לרבי
אחד באמצעות לבד, זאת לעשות וניתן ברוסית; ואף

גם המשתתפים לנוחיות הקיימים האגרות, מכרכי
באחד מתווכים-מומחים בעזרת או כיס, במהדורת
גם ניתן בארץ. שונים במקומות הכתיבה ממרכזי

הפקס הטלפון, באמצעות קודש אגרות דרך מה"מ שליט"א לרבי לפנות
עם מנהלים אלא בודדת בפנייה מסתפקים שאינם גם יש והאינטרנט.
תוצאה האגרות. באמצעות ברצף דו-שיח ממש מה"מ שליט"א הרבי
הפך מה"מ שליט"א שהרבי היא קודש באגרות השימוש של מפתיעה

עד רב זמן חולף היה בתמוז ג' לפני אם בעבר. מאשר יותר לנגיש
כיום הרי לתשובה, זוכה היה אוויר בדואר מה"מ שליט"א לרבי שהמכתב
והתשובה – ועניין שאלה בכל מה"מ שליט"א לרבי לפנות יכול אחד כל

של ו"דמוקרטיזציה" גוברת נגישות של זה תהליך עין. כהרף מגיעה
אך החסידי, הממסד מן חלק של לרוחו איננו אולי מה"מ שליט"א הרבי
הרבי של השפעתו כי לטענה ניצחת עדות בכך יש המשיחיסטים עבור

גברה. רק מה"מ שליט"א

של מקרים משמונים פחות לא אספתי השנים במרוצת לראיה. ומכתיבה

הרבי של ראייתיות התגלויות על דיווחים
שהופיע זה, בחומר המיוחד מה"מ. שליט"א

הגאולה", "שיחת בגיליונות הוא גם ברובו
הרבי של בהתגלויות כאן מדובר שאין הוא

קיצוני תודעה במצב או בחלום מה"מ שליט"א
שגם למרות – קליני) מוות או הכרה אבדן (כמו

אין ידיעתי, למיטב ערות. במצבי אלא – למכביר קיימים כאלה דיווחים
והמספר בהקיץ; התגלויות של מרשים כה אוסף היהודית בהיסטוריה לנו

התופעה. של אובייקטיביים כמותיים- ניתוחים אפילו מאפשר הגדול
הרבי של ההתגלויות את לחלק ניתן כי מצאתי למשל, כך,

"לפקוח בקובץ נעשה שאכן (כפי סוגים לשני מה"מ שליט"א
כאלה הללו): מהדיווחים הרבה הכולל העיניים", את

וכאלה אחרים) חב"ד במרכזי (או 770 בעיקר- המתרחשות
ואפילו – בשדה באוטובוס, בבית, חולין, באתרי הקורות

הראשון מהסוג ההתגלויות ים. במצולות או יער בלב
שהחסידים היכן מה"מ, שליט"א הרבי של בביתו מתרחשות
עמו היום ששגרת והיכן בגוף" "נשמה חי, הוא כי מאמינים

שליט"א הרבי כי מראה כאן המקרים ניתוח כרגיל. נמשכת
שהזירה היכן הנכון", ו"בזמן הנכון" "במקום מופיע מה"מ
מצפים שהחסידים היכן ולכן לנוכחותו בסימנים גדושה
בימי הדולרים חלוקת בעת התפילות, במהלך לראותו:

מהסוג ההתגלויות וכו'. תורה בשמחת בהקפות ראשון,
מה"מ שליט"א הרבי הופעת שבהן חולין, בזירות כאמור מתרחשות השני
שהרבי קשה ממצוקה נובעת כלל, ובדרך – מצופה ואינה פתאומית היא

מחלה אוטובוס, על מחבלים התקפת ממנה: מושיע מה"מ שליט"א
של הגדול המקרים אוסף אחרות, במלים וכו'. בים טביעה חיים, מסכנת
חווייתית מבחינה שונים נתיבים שני להתוות מאפשר בהקיץ ההתגלויות

על המחקר את להעשיר כדי בו ויש – מה"מ שליט"א הרבי לראיית
מיסטיות. וחוויות רוחניות תופעות

החסידים עבור למחקר, הללו הממצאים חשיבות תהא אשר תהא
ונראה - נגיש לקרוב, מה"מ שליט"א הרבי את הופכים ההנכחה מסלולי
עבורם כי אפוא, ייפלא, לא בתמונות...). בוודאי אז בהתגלויות לא (אם

מתמיד". יותר "אתנו – וקיים חי הרבי

מהרבי שמענו מאז חלפו שנה ושתים ובשורתעשרים נבואת את שליט"א המשיח מלך
שהיא נבואה על מדובר כי הדגיש שם הגאולה,
בלבד זו לא שינוי. שום בה שייך ולא בוודאות,

סף על ממש עומדים גאולתכם", זמן ש"הגיע
כבר נמצאים אלא - בא משיח זה והנה הגאולה

מציאותו גם בגלוי כבר קיימת המשיח. בימות
דורנו נשיא כפשוטו. משיח של
כבר והוא שבדורנו משיח הוא

רואים התוקף. בכל התגלה
נלחם כבר הוא כי במוחש

כבר עניינים ובכמה ה' מלחמות
את לקבל אלא נותר מנצח.ולא

שיוכל כדי ממש בפועל פניו
הגאולה שליחותו, את למלא

והשלימה. האמיתית
הללו הביטויים את שמענו
ובכל התוועדות בכל ויותר

מלך שליט"א הרבי הזדמנות.
רצינו אם אותנו, הכניס המשיח

ולנשום לחיות המשיח, ימות לתוך לא, ואם
עוד התחדדו לשבוע משבוע משיח. של אויר

קיבלנו אכן הנפלאים. והלשונות הביטויים יותר
הלוהטת האמונה בכל ההתלהבות, במלוא זאת
אנו וכי עמו את ה' פקד אכן כי מלא ובבטחון

רגע. בכל ממש להיגאל עומדים
מלך שליט"א הרבי של בעידודו לעולם, יצאנו
מדבקות בסטיקרים, חוצות, בשלטי המשיח,

לביאת "היכונו בסיסמת הסברה ועלוני
ובמסע הטנקים בתהלוכת המשכנו המשיח".

המשיח" מלך הבא "ברוך בסיסמת נוסף פירסום
החתמות אפילו נערכו הק'. תמונתו עם

שליט"א הרבי של מלכותו קבלת על המוניות
תשנ"ג, שבט ביו"ד יותר, מאוחר המשיח. כמלך
הרבי את לראות נשימתו את עצר כולו העולם
כל לעיני עוז בכל מעודד המשיח מלך שליט"א

אדוננו". "יחי הקודש והכרזת קריאת את
לאחר ה'תשנ"ב, ראשון אדר ז"ך אחרי גם

מלך שליט"א הרבי אצל הבריאותי האירוע
השתבש משהו ח"ו כאילו נדמה והי'ה המשיח

השלהבת התוקף. בכל בנסיון עמדנו כאן,
וסערת המשיח מלך שליט"א הרבי שהדליק

אודות כולו העולם ואת אותנו שהקיפה האור,
ולא פסקו לא הגאולה, ונבואת ובשורת משיח
יותר והתעצמו גדלו אף הם אלא - ח"ו עממו

בנסיון ביותר הקשה השלב הגיע ואז ויותר.
תשנ"ד. תמוז ג' האחרון,

את יותר עוד להגדיל בכדי מלמעלה, וכאילו
להכריז מיהר שהתבלבל, מי אפילו הי' הנסיון,

אדוננו" "יחי של הדגל את להוריד "טעינו",
היום מסדר המשיח נושא כל את ולהסיר
את ראינו אז דווקא החב"די. ואף הציבורי

וטהרתו. תוקפו בכל ליובאוויטש של ה"עצם"
והנצחיים האמיתיים והבטחון האמונה התגלתה

הן ומעכב, מונע משום מתפעלים שאינם
הטהורה האמונה התגלתה מבחוץ. והן מבפנים
טבעי שכלי הסבר ששום העצמותי, יופי'ה בכל

אותה. לבלבל הצליח לא אנושי
בכל להכריז וממשיכה המשיכה ליובאוויטש

האמיתית המציאות את העוצמה ובכל התוקף
הרבי חיים: ותורת אמת תורת התורה, פי על

בחיים הגשמי בגופו גם וקיים חי שליט"א
את לכולנו להביא רגע בכל עומד והוא נצחיים,

אדוננו", "יחי הכרזת והשלימה. האמיתית הגאולה
התחזקה ואף התוקף בכל להישמע המשיכה
תשנ"ד. תמוז ג' אחרי ודווקא גם והתעצמה,

מעולם העלינו לא ועוד. עוד ונמשך הלך הנסיון
לפני עדיין נאחז ה'תשע"ד שבשנת דעתנו על

ובפרט והשלימה. האמיתית הגאולה
על הנמצאים כי רואים כאשר

לא ושוב שוב הפוליטי ההגה יד
שליט"א הרבי לאזהרות שומעים
ח"ו לדבר, ומנסים המשיח מלך

חלקים מסירת על תהי'ה, לא היה'
נדמה ולכאורה קדשנו, מארץ

ויותר יותר ח"ו מתרחקים כאילו
מהגאולה.

גדול שיהי'ה ככל נסיון, כל אבל
לעיני נסיון אלא אינו וקשה,

מלך שליט"א שהרבי ומכיוון בשר.
ושוב שוב אותנו מלמד המשיח

ה"בלתי בחלק ובפרט תשמ"ז, ויגש ש"פ (שיחת
ולומר העולם ממציאות להתפעל לא מוגה")

העולם וכי האמיתית המציאות את בפירוש
– לזה גם מוכן

כל של המיוחדים והשליחות התפקיד זהו
שנותר היחיד "הדבר בפרט, מאתנו ואחת אחד

צדקנו משיח פני לקבל – השליחות בעבודת
של העיקרי תפקידו גם וזהו ממש". בפועל

חוגגים שאנו - "שיחת-הגאולה" העלון
גיליון של לאור הוצאתו את עתה

שלו. האלף
לעורר אמור "שיחת-הגאולה"

לעודד הרף, ללא אותנו
תפקידנו את בכולנו ולהחדיר

ועלינו היחידה, ושליחותנו
העולם לכל אותה להעביר

ומכל פינה שמכל עד מסביב.
קריאה אותה ותבקע תפרוץ נקודה

את יקבל כולו שהעולם אדוננו". "יחי של
בנבואותיו, יאמין הוראותיו, את ימלא מלכותו,
ותיכף לגאולה, "לאלתר העיקרית הנבואה עד

בא". משיח זה הנה ממש ומיד
תפקידו את ממלא "שיחת-הגאולה" ואכן,

ובמסירות, בקביעות בנאמנות זו ושליחותו

מסדר ירד לא משיח שנושא דואג כשהוא
עם בכל מסכימים שאינם אלו אצל גם היום,

זה בעלון הניסים פרסומי בזכות שלו. הקו
ומקבלים שליט"א לרבי יהודים המון כותבים

נוסעים הקודש. באגרות מדויקות תשובות
ומפיצים בשליחותו, יוצאים שליט"א, לרבי
מתוך ודווקא והגאולה, הגואל בשורת את

למרות החיובי, הצד ובהדגשת ישראל אהבת
קשים מאבקים לנהל לפעמים שעליו

שעל אף על לוותר ולא וכואבים
המשיח. המלך של ה' במלחמות

ולטפוח להתהדר כאן הכוונה אין
לפנות אלא – השכם על לעצמנו
להיות לכולנו חיבה של בקריאה
הרבי של העלון בהפצת שותפים

את לשער אין המשיח. מלך שליט"א
בכל זאת שקורא מי של העצומה ההשפעה
עם מסכים אינו אולי בתחילה אם גם שבוע,

מילה. כל
והגואל הגאולה ונבואת בשורת תגיע כך

ללא ושרק. כחל ללא שהיא, כמות אליהם
לאט "לרדת וח"ו ריאליים" "להיות נסיונות

בראש אלא פרופיל, להוריד בלי מהעץ". לאט
קוממיות. מורם,

להצטרף מאתנו, ואחת אחד כל ועל כולנו, על
מי כל של יוזמה בכל ולהשתתף ולסייע

מ"שיחת החל זה. בכיוון פעולות שעושה
החוצה ביציאה הבכורה זכות שלו הגאולה",
בשאר וכן מתפשר. והבלתי הברור המסר עם
כמו זה, בכיוון והחיוניות הנחוצות הפעולות
המפוארת בצורה "ממש" של לאור ההוצאות
המלך", "יחי מלכות", "דבר מעלותיה, כל עם

השלטים, מלכנו", את "לראות השם", "צבאות
ועוד. ועוד הדגלים, המדבקות,

שיראו קודם שעוד ובטחון תקווה וכולנו
משיחנו מלכנו את כבר נראה אור הדברים

את לכולנו מביא כשהוא ביופיו, מלך שליט"א
ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה
ה"חדשות" את לספר יוכל ו"שיחת-הגאולה"

ההתגלות של והאקטואליות העכשוויות
בשר. כל לעיני המלאה

לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי
ועד.

ליובאוויטשה"עצם"   של ליובאוויטש של ה"עצם"

מתמיד" יותר "אתנו

גינזבורג לוי-יצחק חיים הרב

בילו יורם פרופ'

ישיבת משפיע
לציון ראשון תמימים" "תומכי

בחקר ישראל פרס חתן
והאנתרופולוגיה הסוציולוגיה

"שיחת של נאמן וקורא ותיק מנוי כלאני את למצוא ניתן ובספרייתי הגאולה",
האחרון. ועד הראשון למן העלון של הגיליונות

רואה אני ופסיכולוג, אנתרופולוג אקדמיה, כאיש
התהליכים להבנת זהב מכרה הגאולה" ב"שיחת
המשיחית ההתלהבות את המניעים והמנגנונים
נקודת האחרונות. השנים בעשרים בחסידות

המשתתפים רוב של מזו שונה שלי המבט
ולא "מבפנים" הכותבים זה, חגיגי בגיליון

נובע בחב"ד שלי המחקרי העניין "מבחוץ".
ג' של ל"מאורע הקשורות - ופליאה מהשתאות
גורלי תאריך שבאותו למרות ה'תשנ"ד". תמוז

הרי לכאורה, מעינינו נעלם מה"מ שליט"א הרבי
נחלשה לא השפעתו האחרונים העשורים שבשני

התנועה של חיוניותה גם וכך גברה, אף אלא
להסביר כיצד ובעולם. בארץ ובולטותה חב"ד
להמשיך מה"מ שליט"א הרבי של יכולתו את

ההעלם? למרות בדרכו, חב"ד את ולהצעיד

זמרוני הרב שעושה המרשימה התיעוד מלאכת
מסייעת הגאולה" "שיחת גיליונות באמצעות

"להיות החסידים ממשיכים כיצד להבין לי
אחרי רבי" ו"לחיות מה"מ" שליט"א הרבי עם
לאור לצאת שהחל העלון, ה'תשנ"ד. תמוז ג'

מדי מאז מופיע תמוז, ג' של המאורע בעקבות
קבועים. מדורים ועם מוקפד בגימור שבוע,

עכשיו", "נפלאות המדור ובמיוחד אלה, מדורים
ולא אמת בזמן – להתחקות לנו מאפשרים

נוצרים שבהם האופנים אחרי - בדיעבד!
שליט"א הרבי עם חדשים התקשרות מסלולי

הרבי את "מנכיחים" אלה אפיקים מה"מ.
לחוש לחסידים ומאפשרים מה"מ שליט"א

לראותו. ואפילו עמו להיוועץ בקרבתו,

במשרד. השולחן ליד ישב והלחץנתי מלפניו דלוק המחשב
את לסיים הבטיח הוא בשיאו.
דפדף הוא אתמול. עד הפרויקט
חבילת ניכרת. בעצבנות שנה בלוח
שותפה שם, מאי נשלפה הסיגריות
כוסות המאסיבי. ללחץ נאמנה
ומנהל בשרשרת נשתו הקפה
מיילים לשלוח הקפיד המחלקה

עגולה. שעה מידי

בדלת. דפיקה

פתח. עמדו ביישנים בחורים שני
נכנסים לא ויוסי מענדי כלל דרך
היום אבל הזה, המשרדים לבניין
החליטו והם דקות כמה להם התפנו
בבנין מישהו אולי יודע, מי לנצלם.
שרובם למרות תפילין? יניח העמוס
אינם המשרדים יושבי של ככולם

מהמחשב. ראשם את מרימים

במזכירה נתי נזף חכמה ראשית
לא "אמרתי הפנימי באינטרקום
כבר זה אחד!!!" אף אליי להכניס
להמשיך... חשק ויוסי למענדי נתן
שאולי "חשבנו המעטה. בלשון
ונהיה הלך נתי להתפנות..." תוכל
שידברו לפחות לרגע. מרגע רוח קצר
שהוא רואים לא הם ה'! למען כבר,
כבר הוא תרומה... בוודאי לחוץ?!

עיין. כהרף הדלת אל אותם יפנה

באמת. נו, תפילין???? הופתע. הוא
מהקפה נוספת לגימה לגם הוא
מצטער." מאוד, עסוק "אני הקר.
כבר אליהם, להביט בלי הפטיר
עונה, מקליד, בעבודה. חזרה שקוע

נתונים. מזין

מהוססים. עמדו עדיין הבחורים
לו הניחו לך.." שלום שבת "אז
הגאולה" "שיחת של צבעוני גיליון
"רק מהחדר. ויצאו השולחן על
לעצמו. מלמל הלכו?" הם עכשיו
יכול נוספים קפה כוסות כמה אחרי

זהו. עמוקות. להתנשם

של ופס והאדימו הלכו השמים
הוא השמיים. את צבע שקיעה
המאובק האוויר את עמוקות נשם
אל נכנס התנועה, עמוס הרחוב של

והתניע. רכבו

לו שיש החופש את בליבו מברך
זמן קצת שישי. ביום למחרת,

לנוח. זמן להתאפס,

פריאל עליו זינקו הביתה כשנכנס
מכתפו עליו נתלתה אחת , ונופר

ראשו השני. מהצד והשניה
לער דרכו פילס הוא כאב,
את בתודה מקבל הספה,

מעשה
למחשבה

קפלן ט.

היה שכנראה מעשה

בראי
האקדמיה

התוועדות
חסידית
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ידיעתי, למיטב מה"מ. שליט"א לרבי הכתיבה את ראשית, נבחן, הבה
יותר טוב מקור - לה מחוצה או חב"ד פרסומיי בתוך – בנמצא אין
השימוש התפתחות אחר שיטתי למעקב הגאולה" "שיחת מגיליונות

במחצית מה"מ. שליט"א הרבי עם ההתקשרות לצורך קודש" ב"אגרות
מוזכרת אינה זו שיטה תמוז, ג' של המאורע לאחר הראשונה השנה

הראשונה בפעם בדפוס מופיעה שהיא מהרגע אבל העלון; במדורי כלל
על סיפור נעדר שממנו גיליון כמעט אין ויגש), פרשת ,22 (בגיליון

מה"מ, שליט"א לרבי כתיבה לצורך קודש" אגרות ב"גורל השימושים
הללו הסיפורים מאות של התוכן ניתוח ברכתו. וקבלת עמו היוועצות

מיפוי לצורך כמוהו מאין עשיר חומר לחוקר מקנה
שעימם החיים ובעיות המצוקה מצבי של שיטתי

של מפורט ותיעוד מה"מ שליט"א לרבי פונים
גם לו. המיוחסות והמרפאות המיטיבות ההתערבויות

לא כפשוטם, הנסים סיפורי את לקבל שמתקשה מי
קודש, באגרות השימוש מהיקף להתפעל שלא יוכל

מה"מ שליט"א לרבי הכותבים של העזה האמונה מן
לפנות ניתן כיום השיטה. של המתמיד השכלול ומן
– בצרפתית באנגלית, בעברית, מה"מ שליט"א לרבי
אחד באמצעות לבד, זאת לעשות וניתן ברוסית; ואף

גם המשתתפים לנוחיות הקיימים האגרות, מכרכי
באחד מתווכים-מומחים בעזרת או כיס, במהדורת
גם ניתן בארץ. שונים במקומות הכתיבה ממרכזי

הפקס הטלפון, באמצעות קודש אגרות דרך מה"מ שליט"א לרבי לפנות
עם מנהלים אלא בודדת בפנייה מסתפקים שאינם גם יש והאינטרנט.
תוצאה האגרות. באמצעות ברצף דו-שיח ממש מה"מ שליט"א הרבי
הפך מה"מ שליט"א שהרבי היא קודש באגרות השימוש של מפתיעה

עד רב זמן חולף היה בתמוז ג' לפני אם בעבר. מאשר יותר לנגיש
כיום הרי לתשובה, זוכה היה אוויר בדואר מה"מ שליט"א לרבי שהמכתב
והתשובה – ועניין שאלה בכל מה"מ שליט"א לרבי לפנות יכול אחד כל

של ו"דמוקרטיזציה" גוברת נגישות של זה תהליך עין. כהרף מגיעה
אך החסידי, הממסד מן חלק של לרוחו איננו אולי מה"מ שליט"א הרבי
הרבי של השפעתו כי לטענה ניצחת עדות בכך יש המשיחיסטים עבור

גברה. רק מה"מ שליט"א

של מקרים משמונים פחות לא אספתי השנים במרוצת לראיה. ומכתיבה

הרבי של ראייתיות התגלויות על דיווחים
שהופיע זה, בחומר המיוחד מה"מ. שליט"א

הגאולה", "שיחת בגיליונות הוא גם ברובו
הרבי של בהתגלויות כאן מדובר שאין הוא

קיצוני תודעה במצב או בחלום מה"מ שליט"א
שגם למרות – קליני) מוות או הכרה אבדן (כמו

אין ידיעתי, למיטב ערות. במצבי אלא – למכביר קיימים כאלה דיווחים
והמספר בהקיץ; התגלויות של מרשים כה אוסף היהודית בהיסטוריה לנו

התופעה. של אובייקטיביים כמותיים- ניתוחים אפילו מאפשר הגדול
הרבי של ההתגלויות את לחלק ניתן כי מצאתי למשל, כך,

"לפקוח בקובץ נעשה שאכן (כפי סוגים לשני מה"מ שליט"א
כאלה הללו): מהדיווחים הרבה הכולל העיניים", את

וכאלה אחרים) חב"ד במרכזי (או 770 בעיקר- המתרחשות
ואפילו – בשדה באוטובוס, בבית, חולין, באתרי הקורות

הראשון מהסוג ההתגלויות ים. במצולות או יער בלב
שהחסידים היכן מה"מ, שליט"א הרבי של בביתו מתרחשות
עמו היום ששגרת והיכן בגוף" "נשמה חי, הוא כי מאמינים

שליט"א הרבי כי מראה כאן המקרים ניתוח כרגיל. נמשכת
שהזירה היכן הנכון", ו"בזמן הנכון" "במקום מופיע מה"מ
מצפים שהחסידים היכן ולכן לנוכחותו בסימנים גדושה
בימי הדולרים חלוקת בעת התפילות, במהלך לראותו:

מהסוג ההתגלויות וכו'. תורה בשמחת בהקפות ראשון,
מה"מ שליט"א הרבי הופעת שבהן חולין, בזירות כאמור מתרחשות השני
שהרבי קשה ממצוקה נובעת כלל, ובדרך – מצופה ואינה פתאומית היא

מחלה אוטובוס, על מחבלים התקפת ממנה: מושיע מה"מ שליט"א
של הגדול המקרים אוסף אחרות, במלים וכו'. בים טביעה חיים, מסכנת
חווייתית מבחינה שונים נתיבים שני להתוות מאפשר בהקיץ ההתגלויות

על המחקר את להעשיר כדי בו ויש – מה"מ שליט"א הרבי לראיית
מיסטיות. וחוויות רוחניות תופעות

החסידים עבור למחקר, הללו הממצאים חשיבות תהא אשר תהא
ונראה - נגיש לקרוב, מה"מ שליט"א הרבי את הופכים ההנכחה מסלולי
עבורם כי אפוא, ייפלא, לא בתמונות...). בוודאי אז בהתגלויות לא (אם

מתמיד". יותר "אתנו – וקיים חי הרבי

מהרבי שמענו מאז חלפו שנה ושתים ובשורתעשרים נבואת את שליט"א המשיח מלך
שהיא נבואה על מדובר כי הדגיש שם הגאולה,
בלבד זו לא שינוי. שום בה שייך ולא בוודאות,

סף על ממש עומדים גאולתכם", זמן ש"הגיע
כבר נמצאים אלא - בא משיח זה והנה הגאולה

מציאותו גם בגלוי כבר קיימת המשיח. בימות
דורנו נשיא כפשוטו. משיח של
כבר והוא שבדורנו משיח הוא

רואים התוקף. בכל התגלה
נלחם כבר הוא כי במוחש

כבר עניינים ובכמה ה' מלחמות
את לקבל אלא נותר מנצח.ולא

שיוכל כדי ממש בפועל פניו
הגאולה שליחותו, את למלא

והשלימה. האמיתית
הללו הביטויים את שמענו
ובכל התוועדות בכל ויותר

מלך שליט"א הרבי הזדמנות.
רצינו אם אותנו, הכניס המשיח

ולנשום לחיות המשיח, ימות לתוך לא, ואם
עוד התחדדו לשבוע משבוע משיח. של אויר

קיבלנו אכן הנפלאים. והלשונות הביטויים יותר
הלוהטת האמונה בכל ההתלהבות, במלוא זאת
אנו וכי עמו את ה' פקד אכן כי מלא ובבטחון

רגע. בכל ממש להיגאל עומדים
מלך שליט"א הרבי של בעידודו לעולם, יצאנו
מדבקות בסטיקרים, חוצות, בשלטי המשיח,

לביאת "היכונו בסיסמת הסברה ועלוני
ובמסע הטנקים בתהלוכת המשכנו המשיח".

המשיח" מלך הבא "ברוך בסיסמת נוסף פירסום
החתמות אפילו נערכו הק'. תמונתו עם

שליט"א הרבי של מלכותו קבלת על המוניות
תשנ"ג, שבט ביו"ד יותר, מאוחר המשיח. כמלך
הרבי את לראות נשימתו את עצר כולו העולם
כל לעיני עוז בכל מעודד המשיח מלך שליט"א

אדוננו". "יחי הקודש והכרזת קריאת את
לאחר ה'תשנ"ב, ראשון אדר ז"ך אחרי גם

מלך שליט"א הרבי אצל הבריאותי האירוע
השתבש משהו ח"ו כאילו נדמה והי'ה המשיח

השלהבת התוקף. בכל בנסיון עמדנו כאן,
וסערת המשיח מלך שליט"א הרבי שהדליק

אודות כולו העולם ואת אותנו שהקיפה האור,
ולא פסקו לא הגאולה, ונבואת ובשורת משיח
יותר והתעצמו גדלו אף הם אלא - ח"ו עממו

בנסיון ביותר הקשה השלב הגיע ואז ויותר.
תשנ"ד. תמוז ג' האחרון,

את יותר עוד להגדיל בכדי מלמעלה, וכאילו
להכריז מיהר שהתבלבל, מי אפילו הי' הנסיון,

אדוננו" "יחי של הדגל את להוריד "טעינו",
היום מסדר המשיח נושא כל את ולהסיר
את ראינו אז דווקא החב"די. ואף הציבורי

וטהרתו. תוקפו בכל ליובאוויטש של ה"עצם"
והנצחיים האמיתיים והבטחון האמונה התגלתה

הן ומעכב, מונע משום מתפעלים שאינם
הטהורה האמונה התגלתה מבחוץ. והן מבפנים
טבעי שכלי הסבר ששום העצמותי, יופי'ה בכל

אותה. לבלבל הצליח לא אנושי
בכל להכריז וממשיכה המשיכה ליובאוויטש

האמיתית המציאות את העוצמה ובכל התוקף
הרבי חיים: ותורת אמת תורת התורה, פי על

בחיים הגשמי בגופו גם וקיים חי שליט"א
את לכולנו להביא רגע בכל עומד והוא נצחיים,

אדוננו", "יחי הכרזת והשלימה. האמיתית הגאולה
התחזקה ואף התוקף בכל להישמע המשיכה
תשנ"ד. תמוז ג' אחרי ודווקא גם והתעצמה,

מעולם העלינו לא ועוד. עוד ונמשך הלך הנסיון
לפני עדיין נאחז ה'תשע"ד שבשנת דעתנו על

ובפרט והשלימה. האמיתית הגאולה
על הנמצאים כי רואים כאשר

לא ושוב שוב הפוליטי ההגה יד
שליט"א הרבי לאזהרות שומעים
ח"ו לדבר, ומנסים המשיח מלך

חלקים מסירת על תהי'ה, לא היה'
נדמה ולכאורה קדשנו, מארץ

ויותר יותר ח"ו מתרחקים כאילו
מהגאולה.

גדול שיהי'ה ככל נסיון, כל אבל
לעיני נסיון אלא אינו וקשה,

מלך שליט"א שהרבי ומכיוון בשר.
ושוב שוב אותנו מלמד המשיח

ה"בלתי בחלק ובפרט תשמ"ז, ויגש ש"פ (שיחת
ולומר העולם ממציאות להתפעל לא מוגה")

העולם וכי האמיתית המציאות את בפירוש
– לזה גם מוכן

כל של המיוחדים והשליחות התפקיד זהו
שנותר היחיד "הדבר בפרט, מאתנו ואחת אחד

צדקנו משיח פני לקבל – השליחות בעבודת
של העיקרי תפקידו גם וזהו ממש". בפועל

חוגגים שאנו - "שיחת-הגאולה" העלון
גיליון של לאור הוצאתו את עתה

שלו. האלף
לעורר אמור "שיחת-הגאולה"

לעודד הרף, ללא אותנו
תפקידנו את בכולנו ולהחדיר

ועלינו היחידה, ושליחותנו
העולם לכל אותה להעביר

ומכל פינה שמכל עד מסביב.
קריאה אותה ותבקע תפרוץ נקודה

את יקבל כולו שהעולם אדוננו". "יחי של
בנבואותיו, יאמין הוראותיו, את ימלא מלכותו,
ותיכף לגאולה, "לאלתר העיקרית הנבואה עד

בא". משיח זה הנה ממש ומיד
תפקידו את ממלא "שיחת-הגאולה" ואכן,

ובמסירות, בקביעות בנאמנות זו ושליחותו

מסדר ירד לא משיח שנושא דואג כשהוא
עם בכל מסכימים שאינם אלו אצל גם היום,

זה בעלון הניסים פרסומי בזכות שלו. הקו
ומקבלים שליט"א לרבי יהודים המון כותבים

נוסעים הקודש. באגרות מדויקות תשובות
ומפיצים בשליחותו, יוצאים שליט"א, לרבי
מתוך ודווקא והגאולה, הגואל בשורת את

למרות החיובי, הצד ובהדגשת ישראל אהבת
קשים מאבקים לנהל לפעמים שעליו

שעל אף על לוותר ולא וכואבים
המשיח. המלך של ה' במלחמות

ולטפוח להתהדר כאן הכוונה אין
לפנות אלא – השכם על לעצמנו
להיות לכולנו חיבה של בקריאה
הרבי של העלון בהפצת שותפים

את לשער אין המשיח. מלך שליט"א
בכל זאת שקורא מי של העצומה ההשפעה
עם מסכים אינו אולי בתחילה אם גם שבוע,

מילה. כל
והגואל הגאולה ונבואת בשורת תגיע כך

ללא ושרק. כחל ללא שהיא, כמות אליהם
לאט "לרדת וח"ו ריאליים" "להיות נסיונות

בראש אלא פרופיל, להוריד בלי מהעץ". לאט
קוממיות. מורם,

להצטרף מאתנו, ואחת אחד כל ועל כולנו, על
מי כל של יוזמה בכל ולהשתתף ולסייע

מ"שיחת החל זה. בכיוון פעולות שעושה
החוצה ביציאה הבכורה זכות שלו הגאולה",
בשאר וכן מתפשר. והבלתי הברור המסר עם
כמו זה, בכיוון והחיוניות הנחוצות הפעולות
המפוארת בצורה "ממש" של לאור ההוצאות
המלך", "יחי מלכות", "דבר מעלותיה, כל עם

השלטים, מלכנו", את "לראות השם", "צבאות
ועוד. ועוד הדגלים, המדבקות,

שיראו קודם שעוד ובטחון תקווה וכולנו
משיחנו מלכנו את כבר נראה אור הדברים

את לכולנו מביא כשהוא ביופיו, מלך שליט"א
ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה
ה"חדשות" את לספר יוכל ו"שיחת-הגאולה"

ההתגלות של והאקטואליות העכשוויות
בשר. כל לעיני המלאה

לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי
ועד.

ליובאוויטשה"עצם"   של ליובאוויטש של ה"עצם"

מתמיד" יותר "אתנו

גינזבורג לוי-יצחק חיים הרב

בילו יורם פרופ'

ישיבת משפיע
לציון ראשון תמימים" "תומכי

בחקר ישראל פרס חתן
והאנתרופולוגיה הסוציולוגיה

"שיחת של נאמן וקורא ותיק מנוי כלאני את למצוא ניתן ובספרייתי הגאולה",
האחרון. ועד הראשון למן העלון של הגיליונות

רואה אני ופסיכולוג, אנתרופולוג אקדמיה, כאיש
התהליכים להבנת זהב מכרה הגאולה" ב"שיחת
המשיחית ההתלהבות את המניעים והמנגנונים
נקודת האחרונות. השנים בעשרים בחסידות

המשתתפים רוב של מזו שונה שלי המבט
ולא "מבפנים" הכותבים זה, חגיגי בגיליון

נובע בחב"ד שלי המחקרי העניין "מבחוץ".
ג' של ל"מאורע הקשורות - ופליאה מהשתאות
גורלי תאריך שבאותו למרות ה'תשנ"ד". תמוז

הרי לכאורה, מעינינו נעלם מה"מ שליט"א הרבי
נחלשה לא השפעתו האחרונים העשורים שבשני

התנועה של חיוניותה גם וכך גברה, אף אלא
להסביר כיצד ובעולם. בארץ ובולטותה חב"ד
להמשיך מה"מ שליט"א הרבי של יכולתו את

ההעלם? למרות בדרכו, חב"ד את ולהצעיד

זמרוני הרב שעושה המרשימה התיעוד מלאכת
מסייעת הגאולה" "שיחת גיליונות באמצעות

"להיות החסידים ממשיכים כיצד להבין לי
אחרי רבי" ו"לחיות מה"מ" שליט"א הרבי עם
לאור לצאת שהחל העלון, ה'תשנ"ד. תמוז ג'

מדי מאז מופיע תמוז, ג' של המאורע בעקבות
קבועים. מדורים ועם מוקפד בגימור שבוע,

עכשיו", "נפלאות המדור ובמיוחד אלה, מדורים
ולא אמת בזמן – להתחקות לנו מאפשרים

נוצרים שבהם האופנים אחרי - בדיעבד!
שליט"א הרבי עם חדשים התקשרות מסלולי

הרבי את "מנכיחים" אלה אפיקים מה"מ.
לחוש לחסידים ומאפשרים מה"מ שליט"א

לראותו. ואפילו עמו להיוועץ בקרבתו,

במשרד. השולחן ליד ישב והלחץנתי מלפניו דלוק המחשב
את לסיים הבטיח הוא בשיאו.
דפדף הוא אתמול. עד הפרויקט
חבילת ניכרת. בעצבנות שנה בלוח
שותפה שם, מאי נשלפה הסיגריות
כוסות המאסיבי. ללחץ נאמנה
ומנהל בשרשרת נשתו הקפה
מיילים לשלוח הקפיד המחלקה

עגולה. שעה מידי

בדלת. דפיקה

פתח. עמדו ביישנים בחורים שני
נכנסים לא ויוסי מענדי כלל דרך
היום אבל הזה, המשרדים לבניין
החליטו והם דקות כמה להם התפנו
בבנין מישהו אולי יודע, מי לנצלם.
שרובם למרות תפילין? יניח העמוס
אינם המשרדים יושבי של ככולם

מהמחשב. ראשם את מרימים

במזכירה נתי נזף חכמה ראשית
לא "אמרתי הפנימי באינטרקום
כבר זה אחד!!!" אף אליי להכניס
להמשיך... חשק ויוסי למענדי נתן
שאולי "חשבנו המעטה. בלשון
ונהיה הלך נתי להתפנות..." תוכל
שידברו לפחות לרגע. מרגע רוח קצר
שהוא רואים לא הם ה'! למען כבר,
כבר הוא תרומה... בוודאי לחוץ?!

עיין. כהרף הדלת אל אותם יפנה

באמת. נו, תפילין???? הופתע. הוא
מהקפה נוספת לגימה לגם הוא
מצטער." מאוד, עסוק "אני הקר.
כבר אליהם, להביט בלי הפטיר
עונה, מקליד, בעבודה. חזרה שקוע

נתונים. מזין

מהוססים. עמדו עדיין הבחורים
לו הניחו לך.." שלום שבת "אז
הגאולה" "שיחת של צבעוני גיליון
"רק מהחדר. ויצאו השולחן על
לעצמו. מלמל הלכו?" הם עכשיו
יכול נוספים קפה כוסות כמה אחרי

זהו. עמוקות. להתנשם

של ופס והאדימו הלכו השמים
הוא השמיים. את צבע שקיעה
המאובק האוויר את עמוקות נשם
אל נכנס התנועה, עמוס הרחוב של

והתניע. רכבו

לו שיש החופש את בליבו מברך
זמן קצת שישי. ביום למחרת,

לנוח. זמן להתאפס,

פריאל עליו זינקו הביתה כשנכנס
מכתפו עליו נתלתה אחת , ונופר

ראשו השני. מהצד והשניה
לער דרכו פילס הוא כאב,
את בתודה מקבל הספה,

מעשה
למחשבה

קפלן ט.

היה שכנראה מעשה

בראי
האקדמיה

התוועדות
חסידית
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קודשבשיחות
אמר רבות

שליט"א הרבי
המשיח מלך
מליובאוויטש

דור הוא דורנו כי
שליט"א הרבי הגאולה.

נבואתו כי הדגיש אף המשיח מלך
תבוא שהגאולה הינה העיקרית
שבת (שיחת ובוודאות בקרוב

שאנו וכן תשנ"א), שופטים
המשיח בימות כבר נמצאים

ועלינו תשנ"ב), כסלו י"ט (שיחת
לימוד (ע"י העיניים את לפקוח
ובפרט המצוות, וקיום התורה
גאולה ועניני החסידות לימוד

את ולראות ומשיח)
שנמצאת הגאולה עניני

ממש ב"פשטות
(שיחת העולם" בגשמיות

תשנ"ב). ויצא שבת
מלך שליט"א הרבי
הצביע אף המשיח
רבים אירועים על

הגאולה כסימני בעולם
ביניהם – הברורים

וגלי הקומוניסטי המשטר פירוק
תשנ"א, ניסן (כ"ו לארץ העליה

של הגדולים הנסים ועוד),
כ"ה כללי (מכתב המפרץ מלחמת
של תחילתו ועוד), תשנ"א, אדר

הגרעיני, הנשק פירוק תהליך
למטרות בטחון תקציבי הפניית

של הגאולה מחזון כחלק כלכליות
(שבת לאתים..." חרבותם "וכתתו

אירועים וכן תשנ"ב), משפטים
מדויקת התגשמות שהינם נוספים

על הקדושים נביאינו דברי של
הגאולה.

בעולם הגאולה נסי
מאז שעברו השנים במשך

ע"י אלו קודש שיחות נאמרו
מליובאוויטש שליט"א הרבי

אירועים המשיכו המשיח, מלך
עשרות – להתעצם אלו ותהליכים

קרסו, ורשע דיכוי משטרי
בימת מעל נעלמו רבים רודנים

הנשק פירוק לתהליך ההיסטוריה,
מואץ תהליך גם הצטרף הגרעיני

הכימי הנשק מאגרי פירוק של
אדיר קיצוץ ונעשה והביולוגי,
רחבי בכל הבטחון בתקציבי

גם אלה, בימינו (שנמשך העולם
בישראל).

ביותר המרכזי התקשורת כלי
הנ"ל האירועים בפרסום שעסק

האמיתית משמעותם והבנת

– הקרובה לגאולה בהקשר
הרבי (כלשון עיניים" "פקיחת
שהובאה המשיח מלך שליט"א
הגאולה". "שיחת היה - לעיל)

הן לכך הבולטות הדוגמאות אחת
כאשר הערבי. בעולם המהפכות
פרשנים היו אלו, מהפכות החלו

אלו אירועים כי שסברו רבים
לגבי שליליות לתוצאות יביאו
פליטים מיליוני (נהירת ישראל
צבאית תקיפה גבולותיה, לעבר
על מצרים ו/או סוריה ע"י ח"ו
ההמונים דעת את להסיח מנת
הקשה, ממצבם אלו במדינות
וכו'). נרחבות טרור מתקפות
בגליונות הבאנו בס"ד, אולם,

מלך הרבי דעת את הגאולה שיחת
האירועים כי שליט"א המשיח
חלק הינם הללו
הגאולה מתהליך
מצרים "למכה –

לעולם כי בבכוריהם
בסופו וכי – חסדו"

תתגלה דבר של
הגדולה התועלת

עם לטובת שבהם
ישראל.

הערכת לפי ואכן,
הביאו העדכנית, המודיעין

של להיעלמותו אלו תהליכים
בו - הכוללת" ה"מלחמה תרחיש

לכיוון טנקים אלפי שועטים
התפרקותם בשל וזאת ישראל,
סוריה, צבאות של המוחלטת

הקשה והסתבכותו ועיראק, לוב
פנים בבעיות המצרי הצבא של

לכך, בנוסף ביותר. חמורות וכלכלה
חלוקתן הפסקת על רשמית הוכרז

לאוכלוסיה אב"כ מסיכות של
נסגרו, בארץ החלוקה תחנות וכל
שחל הדרמטי הצמצום בשל וזאת

ה׳ ונפלאות בחסדי זה, באיום
יתברך!

אחת. דוגמא רק זוהי אולם,
אחרי שבוע כי להדגיש חשוב

פשרות, וללא ליאות ללא שבוע,
דעתו את הגאולה" "שיחת מביא
המשיח מלך הרבי של הקדושה

העומדים העניינים בכל שליט"א
הוראותיו את מפרסם הפרק. על
מלך שליט"א הרבי של הקדושות
מעיינות הפצת עם ביחד המשיח,

בלתי מאבק חוצה, החסידות
הארץ, שלימות למען מתפשר
ישראל ואהבת שמחה מתוך

משתקפת עמוד כשמכל אמיתית,
לגאולה וההשתוקקות הציפייה
ולהתגלות והשלימה, האמיתית

בקרוב צדקנו, משיח שליט"א הרבי
לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש,

פרשת שבת ערב שישי ביום זה אחריהיה רב זמן לא האחרונה. 'וישב'
הרבי של אמותיו בד' לשהות שזכיתי

השלוחים בכינוס המשיח מלך שליט"א
מהביקור, כשהרושם .'770' ב- העולמי
של האדירה ועוצמתם מההתוועדויות

לשנה, משנה עולה שמספרם השלוחים
ידי על התבקשתי בקרבי, מפעם עוד
לעלות כלשהי רדיו תחנת של הפקה
השבוע". "איש את ולבחור לשידור

הסכמתי.
כי מתוכנן היה כן שאחרי ראשון ביום

לביקור ינחת הולנד פרנסוא צרפת נשיא
יהיה שלי השבוע שאיש החלטתי בארץ.

הולנד. אותו
שאווירת השידור, לפני דקות

באוויר, נישאת כבר קודש שבת
איכשהו חייב שאני חשתי

הרבי על השיחה במהלך לדבר
משהו על או מה"מ שליט"א

לגאולה. בציפייה שקשור
שמצפים משהו לא לחלוטין

עליו שידבר פוליטי מכתב
מהרעיון ירדתי כמעט חדשות. בתוכנית

למרות יותר. חזק היה עז רצון אותו אבל
החלטתי וכו' יקבלו הדברים שאיך החשש

הרבי את להזכיר עומד אני שאיכשהו
בשיחה. מה"מ שליט"א

מי אותי שאל המגיש לדבר. תורי הגיע
הולנדד, פרנסואה שלי. השבוע איש

תוך לבחירה הסבר ביקש המגיש אמרתי.
מעניינת בבחירה מדובר כי מציין שהוא

שגרתית. ולא
כולנו ראינו השבוע פתחתי. אסביר, אני

מעצמות וייתר שארה"ב בעוד איך
איראן של לתכתיבים נכנעות העולם

בג'נבה, להיחתם שאמור הגרעין בהסכם
ומסרבת בצורה כחומה צרפת עומדת
צרפת אבל נכנעו כבר כולם לחתום.

ממניעיה זאת עושה שהיא למרות בשלה.
באופן צרפת מגשימה בהתנהלותה שלה,

ישראל. של האינטרס את מושלם
יותר מהכיוון. התלהבות הביע המגיש

המדינה כמזכיר המשכתי, אגיד, אני מזה
שישראל השבוע אמר קרי ג'ון האמריקני
עם המתגבש ההסכם בפרטי בקיאה לא

נתניהו בנימין הממשלה ראש קפץ איראן,
מאוד בקיאה דווקא ישראל כי ואמר

לא ישראל כי וטען שב שקרי בפרטים.
נוספת פעם נתניהו לו השיב בקיאה,

פרטי בכל בקיאה מאוד ישראל כי
את עדכן מי עצמך את שאלת ההסכם.
האמריקנים, לא שאלה בהנחה נתניהו
הם הצרפתים. עניתי, כמובן, שאלתי.

הזינו ולכן כמונו בדיוק להסכם מתנגדים
שיש המידע בכל ישראל ממשלת את

ברשותה.
וואלה, התלהב. ממש המגיש הזה בשלב
ישראל לאוהב הולנד את הפכת הכריז,
זה על חשבתי לא פעם אף גדול. כזה

בשבוע בא הולנד ככה.
בישראל, לביקור הבא

בזה פניו את נקבל לכן הוספתי,
המגיש השבוע". ל"איש אותו שנכתיר
אולם פרידה דברי לומר התחיל הנלהב

להוסיף אפשר אם ושאלתי אותו קטעתי
השיב. הוא ודאי, משפטים. כמה עוד
שנה 22 לפני כך: ואמרתי רוק בלעתי
שאנחנו השבת של בעיצומה בדיוק,

בשנת 'וישב', פרשת בפתחה, עומדים
מה"מ שליט"א הרבי נשא ,1992

חסידיו בפני שיחה מליובאוויטש
כשצרפת יבוא המשיח כי ואמר בברוקלין

את תתקן כשצרפת כלומר תתברר,
הכוונה השאר כשבין דרכיה,

ליהודים. לסייע תתחיל שהיא
והמתנתי שתקתי הזה בשלב

לתגובת דרוכה בציפייה
איך מושג לי היה לא המגיש.

יתקבלו. דבריי
מוצדק בלתי היה החשש

יצא כמעט המגיש לחלוטין.
מה התלהבות. מרוב מגדרו

שליט"א שהרבי מה זה קרא, אומר?? אתה
אמרתי. כן, יאומן! לא זה אמר??. מה"מ

יאומן! לא זה שנה. 22 לפני בדיוק השבוע
עכשיו! זה את הבאת מאיפה הכריז.
אבל אמרתי, איתך, מה יודע לא אני

ולאור מה"מ שליט"א הרבי דברי לאחר
יותר הרבה אני צרפת, של ההתנהלות

המגיש. קרא אנחנו! גם השבוע. אופטימי
לשידור שעלית לך רבה תודה וואו,
שלום. שבת זה. כל את לנו וסיפרת

מחשבותיי. עם נותרתי נותקה. השיחה
הרבי על לדבר שרוצים פעם כל למה

הקרובה המשיח ביאת על מה"מ, שליט"א
יהדות ענייני על בכלל לפעמים או

מולנו העומד כאילו מחשבות לנו נכנסות
אנחנו למה הדברים? את לקלוט יכול לא

מה"מ שליט"א הרבי חמורים? כאלה
שהוא הסוד את בפנינו וחשף קבע כבר

העולם בלתה: ואין לאמיתה האמת
על לשמוע צמאים יהודים לגאולה. מוכן

ומעלותיו, יכולותיו על זהותו, על המשיח,
פעם. מאי יותר קרוב הוא כי העובדה ועל

לגמגם, להסס, ממשיכים אנחנו אבל
וכו'. יגידו ומה יתקבל זה איך לחשוב

וכל מקום שום להם שאין זרות מחשבות
במציאות. אחיזה

נשמתו, בעומק למשיח מחובר יהודי כל
זה. את יודע לא עדיין הוא אם גם

אצל הזאת הנקודה את לגלות תפקידנו
מהגליון כבר הגאולה שיחת אחד. כל

ומפרסמת בפשטות זאת עושה הראשון
מה"מ שליט"א הרבי הפשוטה: האמת את
לגאולה אותנו ומביא ומייד תיכף מתגלה

שישמע יהודי אין והשלימה. האמיתית
על רחב חיוך יעלה ולא הזה המשפט את
פורץ גם היה מתבייש היו לא אם שפתיו.

פוצח אף ואולי שמחה של גדול בצחוק
בריקוד.

של מילה מגיע: זה בחיים הערכה!!פעם
שעומד למי הערכה של מילה
חלקנו אם גם – בשבילנו שם
הפסק "בלי וחוזר שם, לא כבר
שבוע, אחרי שבוע בינתיים",
בידיים ובנחרצות, בעקשנות
קונטרס, על-גבי שחור קפוצות,
מה פעם-את ועוד פעמים אלף
להכריז אמור היה חסיד שכל

חוצות"!! כל ב"ראש

קורטוב וללא טאקט טיפת בלי
את לנו יזכיר הוא נימוס של
אמרנו בעצמנו שאנו מה

בשנות ודיברנו
הטהורות התום
עוד חיינו של
מיד שהלכנו לפני
מצבנו מה לבדוק:
ומה בסקרים?
ברחוב? הרוח הלך
טוב יצאנו ואם

בתמונה?

אמת אותה את
"מסיני" פשוטה-
שעל-אף -

עליה לחתום מיהרו שהרבנים
צריכה אינה היא - ידיים בשני
בן מאף הסכמה שום לכאורה

תמותה.

על שוכחים הויכוח בלהט כאשר
יזכיר. הוא מדובר. היה בכלל מה
הנשיא מליובאויטש הרבי כן,
הוא הוא לבית-חב"ד השביעי
בגוף וקיים שחי המשיח מלך
נצחים לנצח ממ"ש כפשוטו גשמי
הרבי של דבריו וכל ועכשיו כאן
הגאולה על המשיח מלך שליט"א
מרגע עינינו לנגד המתממשת
וקיימים נצחיים הם אף - לרגע

שינוי. שום בלי תמיד

הטייחים יגיעו כאשר וגם
דיבורי- עם למיניהם והבדחנים
ל"אהבת- בקשר בפיהם הדבש
ו"אחדות-המחנה" ישראל"
השלום" ש"בשביל ויאמרו
ולהשכיח למסמס צריך (יעני...)

בית מעמך
את -ישראל
האמת דברי
ה נ ו מ א ה ו
רבינו של
א " ט י ל ש

המשיח- מלך
הגליון הוא אזי

המתוק הגאולתי
בפרץ שם יעמוד שוב שלנו
נפש על - מלחמתנו את וילחם

וטפינו. עוללינו

מנשיא ישירות שמקבלים כח זהו
חלכאים להחיות הדור ונביא
ברגעי ונדכאים
האחרונים. הגלות
אפשר כך רק
להסביר לענ"ד
התופעה את
של המופלאה
עלוןשללאתקציב
צבא וללא מסודר
שכירי-עט, של
ושורד ממשיך
הדרך כל לאורך
הוא כאשר גם
ומכשולים רבות מהלומות חוטף

השיירה. במעלה

זמרוני הרב המסור העלון ולעורך
שזכה על ברכתנו את נשגר שיחי'
חי אמיתי וצינור שליח לשמש
הגואל בשורת להעברת – וקיים
קוראי ושרק, כחל ללא והגאולה
בכל בשבוע שבוע מידי העלון
וטפם ועולליהם תבל-הם מרחבי
האמיתי והשכר ה"יישר-כח" הם

שבוע. מידי לך שמוענק

משיחנו מלכנו וכשיתגלה
והוא ממ"ש ומי"ד תיכף שליט"א
הפעולות על ואחד אחד כל ישאל
הרי – בינתיים שעשה הטובות
להראות - תיכלם ולא תבוש לא
ונפש בלב מקושרים מושפעיך את

ועד!! לעולם המשיח למלך

מלך ורבינו מורינו אדוננו יחי
ועד!!. לעולם המשיח

הכאב סימה, לו שהגישה הקפה כוס
להשען מנסה אותו, לעזוב מאן ראש
הדרוך מהלחץ להתרפות אחורה,
מה "אבא, היום. כל תחתיו שהיה
המסמכים תיק הפרחת אגב נופר, שאלה זה?"
והמוני רעש קול נפל הנייד המחשב באוויר. שלו

המרווח. בסלון התפזרו דפים

כל את ולהוציא להתפרץ שלא שפתיים נשך הוא
השנתיים. בת הזאטוטה של ראשה על עייפותו
בערימה, כולם המסמכים את שארגן לאחר
ממש שלא צבעוני דף ובידה פריאל אליו ניגשה
מרוצה נראתה היא המסמכים. בנוף משתלב

צבע! עם דף סוף סוף מהמציאה.

זה את הביאה פשוט שהיא נתי חשב בתחילה
התענינות, להראות ניסה נופרי?" זה "מה מהגן.
הוא שלי? מהתיק לו. הסבירה שלך." מהתיק "זה
משמעותי למשהו לב שם שלא היתכן נדרך.

פריאל? של משחקה אגב שנפל

פנים הגאולה". "שיחת עלון בדף, עיין הוא
מלך שליט"א הרבי של פניו שם. ניבטו מוכרות

מליובאוויטש. המשיח

כאן?" לנו יש מה תראי "הי, לסימה, קרא הוא
מסוקרנת. הגיעה, סימה

עזבו טרם בעיר, גרו בה תקופה נזכרו שניהם
קומתי החד ביתם את בנו בו המושב לטובת שם

השלוחים... עם בקשר היו שם ירק. המוקף

במיטותיהן, היו ופריאל שנופר אחרי ערב,
את בתורו אחד כל וקראו, וסימה נתי יחד ישבו

העלון.

המשיח מלך שליט"א הרבי את להם הזכיר הוא
התגלותו על השליח, של אז הנחרצים דבריו ואת

הקרובה.

ויעשו נרות שידליקו אז החליטו כיצד נזכרו הם
ככל אך ונבנה. שהלך הצעיר בביתם קידוש

בעבודה.. והתקדמו העומס, וגדל הזמן. שחלף

היכן לעצמם? שהבטיחו המשפחתית הבת היכן
הגאולה? את לקרב רצו איתה הנרות הדלקת

להדליק ופריאל נופר התרגשו שישי יום באותו
פניה המליטה באימן להביט ולאחר בעצמן נרות
לסעודה יחד ישבו הם מכן לאחר ומתפללת...
גרם בסיומה שהוגש שוקולד מוס משפחתית.
שבת כיף "איזה עמוקה. להתפעלות לנופר
את לחפש רצה התעשתה, מכן לאחר כזאת!"
נכון? בזכותי, "הכל והבהירה הצבעוני העלון
לכם שאמר הגדול הדף את מצאנו בזכותי רק

זה..." כל את לעשות

ותועלת, 'גדול' עלון אכן- חייכו. וסימה נתי
יותר... עוד גדולה

עיניים פקיחת של גליונות 1000
הנקודה את לגלות

למחשבה מעשה
- המשך -

הדור מנשיא שמקבלים הכח

איפרגון אבישי הרב
טוכפלד מתי

ונטורה צבי הרב
סבא כפר חב"ד ישיבת ראש
מסווג) בתפקיד בצה"ל (שירת

היום" "ישראל עיתון פוליטי, פרשן

גן רמת משפיע,

בראי
העיתונות

מהפך
עולמי

מלך שליט"א הרבי
לידיו מקבל המשיח,

שהוכן תוף הק'
פני לקבלת לריקודים

"יחי הכיתוב עם משיח
ורבינו מורנו אדוננו
לעולם המשיח מלך

ועד".

ה-1000 גליון ה-1000מוסף גליון מוסף

מילת
הערכה



קודשבשיחות
אמר רבות

שליט"א הרבי
המשיח מלך
מליובאוויטש

דור הוא דורנו כי
שליט"א הרבי הגאולה.

נבואתו כי הדגיש אף המשיח מלך
תבוא שהגאולה הינה העיקרית
שבת (שיחת ובוודאות בקרוב

שאנו וכן תשנ"א), שופטים
המשיח בימות כבר נמצאים

ועלינו תשנ"ב), כסלו י"ט (שיחת
לימוד (ע"י העיניים את לפקוח
ובפרט המצוות, וקיום התורה
גאולה ועניני החסידות לימוד

את ולראות ומשיח)
שנמצאת הגאולה עניני

ממש ב"פשטות
(שיחת העולם" בגשמיות

תשנ"ב). ויצא שבת
מלך שליט"א הרבי
הצביע אף המשיח
רבים אירועים על

הגאולה כסימני בעולם
ביניהם – הברורים

וגלי הקומוניסטי המשטר פירוק
תשנ"א, ניסן (כ"ו לארץ העליה

של הגדולים הנסים ועוד),
כ"ה כללי (מכתב המפרץ מלחמת
של תחילתו ועוד), תשנ"א, אדר

הגרעיני, הנשק פירוק תהליך
למטרות בטחון תקציבי הפניית

של הגאולה מחזון כחלק כלכליות
(שבת לאתים..." חרבותם "וכתתו

אירועים וכן תשנ"ב), משפטים
מדויקת התגשמות שהינם נוספים

על הקדושים נביאינו דברי של
הגאולה.

בעולם הגאולה נסי
מאז שעברו השנים במשך

ע"י אלו קודש שיחות נאמרו
מליובאוויטש שליט"א הרבי

אירועים המשיכו המשיח, מלך
עשרות – להתעצם אלו ותהליכים

קרסו, ורשע דיכוי משטרי
בימת מעל נעלמו רבים רודנים

הנשק פירוק לתהליך ההיסטוריה,
מואץ תהליך גם הצטרף הגרעיני

הכימי הנשק מאגרי פירוק של
אדיר קיצוץ ונעשה והביולוגי,
רחבי בכל הבטחון בתקציבי

גם אלה, בימינו (שנמשך העולם
בישראל).

ביותר המרכזי התקשורת כלי
הנ"ל האירועים בפרסום שעסק

האמיתית משמעותם והבנת

– הקרובה לגאולה בהקשר
הרבי (כלשון עיניים" "פקיחת
שהובאה המשיח מלך שליט"א
הגאולה". "שיחת היה - לעיל)

הן לכך הבולטות הדוגמאות אחת
כאשר הערבי. בעולם המהפכות
פרשנים היו אלו, מהפכות החלו

אלו אירועים כי שסברו רבים
לגבי שליליות לתוצאות יביאו
פליטים מיליוני (נהירת ישראל
צבאית תקיפה גבולותיה, לעבר
על מצרים ו/או סוריה ע"י ח"ו
ההמונים דעת את להסיח מנת
הקשה, ממצבם אלו במדינות
וכו'). נרחבות טרור מתקפות
בגליונות הבאנו בס"ד, אולם,

מלך הרבי דעת את הגאולה שיחת
האירועים כי שליט"א המשיח
חלק הינם הללו
הגאולה מתהליך
מצרים "למכה –

לעולם כי בבכוריהם
בסופו וכי – חסדו"

תתגלה דבר של
הגדולה התועלת

עם לטובת שבהם
ישראל.

הערכת לפי ואכן,
הביאו העדכנית, המודיעין

של להיעלמותו אלו תהליכים
בו - הכוללת" ה"מלחמה תרחיש

לכיוון טנקים אלפי שועטים
התפרקותם בשל וזאת ישראל,
סוריה, צבאות של המוחלטת

הקשה והסתבכותו ועיראק, לוב
פנים בבעיות המצרי הצבא של

לכך, בנוסף ביותר. חמורות וכלכלה
חלוקתן הפסקת על רשמית הוכרז

לאוכלוסיה אב"כ מסיכות של
נסגרו, בארץ החלוקה תחנות וכל
שחל הדרמטי הצמצום בשל וזאת

ה׳ ונפלאות בחסדי זה, באיום
יתברך!

אחת. דוגמא רק זוהי אולם,
אחרי שבוע כי להדגיש חשוב

פשרות, וללא ליאות ללא שבוע,
דעתו את הגאולה" "שיחת מביא
המשיח מלך הרבי של הקדושה

העומדים העניינים בכל שליט"א
הוראותיו את מפרסם הפרק. על
מלך שליט"א הרבי של הקדושות
מעיינות הפצת עם ביחד המשיח,

בלתי מאבק חוצה, החסידות
הארץ, שלימות למען מתפשר
ישראל ואהבת שמחה מתוך

משתקפת עמוד כשמכל אמיתית,
לגאולה וההשתוקקות הציפייה
ולהתגלות והשלימה, האמיתית

בקרוב צדקנו, משיח שליט"א הרבי
לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש,

פרשת שבת ערב שישי ביום זה אחריהיה רב זמן לא האחרונה. 'וישב'
הרבי של אמותיו בד' לשהות שזכיתי

השלוחים בכינוס המשיח מלך שליט"א
מהביקור, כשהרושם .'770' ב- העולמי
של האדירה ועוצמתם מההתוועדויות

לשנה, משנה עולה שמספרם השלוחים
ידי על התבקשתי בקרבי, מפעם עוד
לעלות כלשהי רדיו תחנת של הפקה
השבוע". "איש את ולבחור לשידור

הסכמתי.
כי מתוכנן היה כן שאחרי ראשון ביום

לביקור ינחת הולנד פרנסוא צרפת נשיא
יהיה שלי השבוע שאיש החלטתי בארץ.

הולנד. אותו
שאווירת השידור, לפני דקות

באוויר, נישאת כבר קודש שבת
איכשהו חייב שאני חשתי

הרבי על השיחה במהלך לדבר
משהו על או מה"מ שליט"א

לגאולה. בציפייה שקשור
שמצפים משהו לא לחלוטין

עליו שידבר פוליטי מכתב
מהרעיון ירדתי כמעט חדשות. בתוכנית

למרות יותר. חזק היה עז רצון אותו אבל
החלטתי וכו' יקבלו הדברים שאיך החשש

הרבי את להזכיר עומד אני שאיכשהו
בשיחה. מה"מ שליט"א

מי אותי שאל המגיש לדבר. תורי הגיע
הולנדד, פרנסואה שלי. השבוע איש

תוך לבחירה הסבר ביקש המגיש אמרתי.
מעניינת בבחירה מדובר כי מציין שהוא

שגרתית. ולא
כולנו ראינו השבוע פתחתי. אסביר, אני

מעצמות וייתר שארה"ב בעוד איך
איראן של לתכתיבים נכנעות העולם

בג'נבה, להיחתם שאמור הגרעין בהסכם
ומסרבת בצורה כחומה צרפת עומדת
צרפת אבל נכנעו כבר כולם לחתום.

ממניעיה זאת עושה שהיא למרות בשלה.
באופן צרפת מגשימה בהתנהלותה שלה,

ישראל. של האינטרס את מושלם
יותר מהכיוון. התלהבות הביע המגיש

המדינה כמזכיר המשכתי, אגיד, אני מזה
שישראל השבוע אמר קרי ג'ון האמריקני
עם המתגבש ההסכם בפרטי בקיאה לא

נתניהו בנימין הממשלה ראש קפץ איראן,
מאוד בקיאה דווקא ישראל כי ואמר

לא ישראל כי וטען שב שקרי בפרטים.
נוספת פעם נתניהו לו השיב בקיאה,

פרטי בכל בקיאה מאוד ישראל כי
את עדכן מי עצמך את שאלת ההסכם.
האמריקנים, לא שאלה בהנחה נתניהו
הם הצרפתים. עניתי, כמובן, שאלתי.

הזינו ולכן כמונו בדיוק להסכם מתנגדים
שיש המידע בכל ישראל ממשלת את

ברשותה.
וואלה, התלהב. ממש המגיש הזה בשלב
ישראל לאוהב הולנד את הפכת הכריז,
זה על חשבתי לא פעם אף גדול. כזה

בשבוע בא הולנד ככה.
בישראל, לביקור הבא

בזה פניו את נקבל לכן הוספתי,
המגיש השבוע". ל"איש אותו שנכתיר
אולם פרידה דברי לומר התחיל הנלהב

להוסיף אפשר אם ושאלתי אותו קטעתי
השיב. הוא ודאי, משפטים. כמה עוד
שנה 22 לפני כך: ואמרתי רוק בלעתי
שאנחנו השבת של בעיצומה בדיוק,

בשנת 'וישב', פרשת בפתחה, עומדים
מה"מ שליט"א הרבי נשא ,1992

חסידיו בפני שיחה מליובאוויטש
כשצרפת יבוא המשיח כי ואמר בברוקלין

את תתקן כשצרפת כלומר תתברר,
הכוונה השאר כשבין דרכיה,

ליהודים. לסייע תתחיל שהיא
והמתנתי שתקתי הזה בשלב

לתגובת דרוכה בציפייה
איך מושג לי היה לא המגיש.

יתקבלו. דבריי
מוצדק בלתי היה החשש

יצא כמעט המגיש לחלוטין.
מה התלהבות. מרוב מגדרו

שליט"א שהרבי מה זה קרא, אומר?? אתה
אמרתי. כן, יאומן! לא זה אמר??. מה"מ

יאומן! לא זה שנה. 22 לפני בדיוק השבוע
עכשיו! זה את הבאת מאיפה הכריז.
אבל אמרתי, איתך, מה יודע לא אני

ולאור מה"מ שליט"א הרבי דברי לאחר
יותר הרבה אני צרפת, של ההתנהלות

המגיש. קרא אנחנו! גם השבוע. אופטימי
לשידור שעלית לך רבה תודה וואו,
שלום. שבת זה. כל את לנו וסיפרת

מחשבותיי. עם נותרתי נותקה. השיחה
הרבי על לדבר שרוצים פעם כל למה

הקרובה המשיח ביאת על מה"מ, שליט"א
יהדות ענייני על בכלל לפעמים או

מולנו העומד כאילו מחשבות לנו נכנסות
אנחנו למה הדברים? את לקלוט יכול לא

מה"מ שליט"א הרבי חמורים? כאלה
שהוא הסוד את בפנינו וחשף קבע כבר

העולם בלתה: ואין לאמיתה האמת
על לשמוע צמאים יהודים לגאולה. מוכן

ומעלותיו, יכולותיו על זהותו, על המשיח,
פעם. מאי יותר קרוב הוא כי העובדה ועל

לגמגם, להסס, ממשיכים אנחנו אבל
וכו'. יגידו ומה יתקבל זה איך לחשוב

וכל מקום שום להם שאין זרות מחשבות
במציאות. אחיזה

נשמתו, בעומק למשיח מחובר יהודי כל
זה. את יודע לא עדיין הוא אם גם

אצל הזאת הנקודה את לגלות תפקידנו
מהגליון כבר הגאולה שיחת אחד. כל

ומפרסמת בפשטות זאת עושה הראשון
מה"מ שליט"א הרבי הפשוטה: האמת את
לגאולה אותנו ומביא ומייד תיכף מתגלה

שישמע יהודי אין והשלימה. האמיתית
על רחב חיוך יעלה ולא הזה המשפט את
פורץ גם היה מתבייש היו לא אם שפתיו.

פוצח אף ואולי שמחה של גדול בצחוק
בריקוד.

של מילה מגיע: זה בחיים הערכה!!פעם
שעומד למי הערכה של מילה
חלקנו אם גם – בשבילנו שם
הפסק "בלי וחוזר שם, לא כבר
שבוע, אחרי שבוע בינתיים",
בידיים ובנחרצות, בעקשנות
קונטרס, על-גבי שחור קפוצות,
מה פעם-את ועוד פעמים אלף
להכריז אמור היה חסיד שכל

חוצות"!! כל ב"ראש

קורטוב וללא טאקט טיפת בלי
את לנו יזכיר הוא נימוס של
אמרנו בעצמנו שאנו מה

בשנות ודיברנו
הטהורות התום
עוד חיינו של
מיד שהלכנו לפני
מצבנו מה לבדוק:
ומה בסקרים?
ברחוב? הרוח הלך
טוב יצאנו ואם

בתמונה?

אמת אותה את
"מסיני" פשוטה-
שעל-אף -

עליה לחתום מיהרו שהרבנים
צריכה אינה היא - ידיים בשני
בן מאף הסכמה שום לכאורה

תמותה.

על שוכחים הויכוח בלהט כאשר
יזכיר. הוא מדובר. היה בכלל מה
הנשיא מליובאויטש הרבי כן,
הוא הוא לבית-חב"ד השביעי
בגוף וקיים שחי המשיח מלך
נצחים לנצח ממ"ש כפשוטו גשמי
הרבי של דבריו וכל ועכשיו כאן
הגאולה על המשיח מלך שליט"א
מרגע עינינו לנגד המתממשת
וקיימים נצחיים הם אף - לרגע

שינוי. שום בלי תמיד

הטייחים יגיעו כאשר וגם
דיבורי- עם למיניהם והבדחנים
ל"אהבת- בקשר בפיהם הדבש
ו"אחדות-המחנה" ישראל"
השלום" ש"בשביל ויאמרו
ולהשכיח למסמס צריך (יעני...)

בית מעמך
את -ישראל
האמת דברי
ה נ ו מ א ה ו
רבינו של
א " ט י ל ש

המשיח- מלך
הגליון הוא אזי

המתוק הגאולתי
בפרץ שם יעמוד שוב שלנו
נפש על - מלחמתנו את וילחם

וטפינו. עוללינו

מנשיא ישירות שמקבלים כח זהו
חלכאים להחיות הדור ונביא
ברגעי ונדכאים
האחרונים. הגלות
אפשר כך רק
להסביר לענ"ד
התופעה את
של המופלאה
עלוןשללאתקציב
צבא וללא מסודר
שכירי-עט, של
ושורד ממשיך
הדרך כל לאורך
הוא כאשר גם
ומכשולים רבות מהלומות חוטף

השיירה. במעלה

זמרוני הרב המסור העלון ולעורך
שזכה על ברכתנו את נשגר שיחי'
חי אמיתי וצינור שליח לשמש
הגואל בשורת להעברת – וקיים
קוראי ושרק, כחל ללא והגאולה
בכל בשבוע שבוע מידי העלון
וטפם ועולליהם תבל-הם מרחבי
האמיתי והשכר ה"יישר-כח" הם

שבוע. מידי לך שמוענק

משיחנו מלכנו וכשיתגלה
והוא ממ"ש ומי"ד תיכף שליט"א
הפעולות על ואחד אחד כל ישאל
הרי – בינתיים שעשה הטובות
להראות - תיכלם ולא תבוש לא
ונפש בלב מקושרים מושפעיך את

ועד!! לעולם המשיח למלך

מלך ורבינו מורינו אדוננו יחי
ועד!!. לעולם המשיח

הכאב סימה, לו שהגישה הקפה כוס
להשען מנסה אותו, לעזוב מאן ראש
הדרוך מהלחץ להתרפות אחורה,
מה "אבא, היום. כל תחתיו שהיה
המסמכים תיק הפרחת אגב נופר, שאלה זה?"
והמוני רעש קול נפל הנייד המחשב באוויר. שלו

המרווח. בסלון התפזרו דפים

כל את ולהוציא להתפרץ שלא שפתיים נשך הוא
השנתיים. בת הזאטוטה של ראשה על עייפותו
בערימה, כולם המסמכים את שארגן לאחר
ממש שלא צבעוני דף ובידה פריאל אליו ניגשה
מרוצה נראתה היא המסמכים. בנוף משתלב

צבע! עם דף סוף סוף מהמציאה.

זה את הביאה פשוט שהיא נתי חשב בתחילה
התענינות, להראות ניסה נופרי?" זה "מה מהגן.
הוא שלי? מהתיק לו. הסבירה שלך." מהתיק "זה
משמעותי למשהו לב שם שלא היתכן נדרך.

פריאל? של משחקה אגב שנפל

פנים הגאולה". "שיחת עלון בדף, עיין הוא
מלך שליט"א הרבי של פניו שם. ניבטו מוכרות

מליובאוויטש. המשיח

כאן?" לנו יש מה תראי "הי, לסימה, קרא הוא
מסוקרנת. הגיעה, סימה

עזבו טרם בעיר, גרו בה תקופה נזכרו שניהם
קומתי החד ביתם את בנו בו המושב לטובת שם

השלוחים... עם בקשר היו שם ירק. המוקף

במיטותיהן, היו ופריאל שנופר אחרי ערב,
את בתורו אחד כל וקראו, וסימה נתי יחד ישבו

העלון.

המשיח מלך שליט"א הרבי את להם הזכיר הוא
התגלותו על השליח, של אז הנחרצים דבריו ואת

הקרובה.

ויעשו נרות שידליקו אז החליטו כיצד נזכרו הם
ככל אך ונבנה. שהלך הצעיר בביתם קידוש

בעבודה.. והתקדמו העומס, וגדל הזמן. שחלף

היכן לעצמם? שהבטיחו המשפחתית הבת היכן
הגאולה? את לקרב רצו איתה הנרות הדלקת

להדליק ופריאל נופר התרגשו שישי יום באותו
פניה המליטה באימן להביט ולאחר בעצמן נרות
לסעודה יחד ישבו הם מכן לאחר ומתפללת...
גרם בסיומה שהוגש שוקולד מוס משפחתית.
שבת כיף "איזה עמוקה. להתפעלות לנופר
את לחפש רצה התעשתה, מכן לאחר כזאת!"
נכון? בזכותי, "הכל והבהירה הצבעוני העלון
לכם שאמר הגדול הדף את מצאנו בזכותי רק

זה..." כל את לעשות

ותועלת, 'גדול' עלון אכן- חייכו. וסימה נתי
יותר... עוד גדולה

עיניים פקיחת של גליונות 1000
הנקודה את לגלות

למחשבה מעשה
- המשך -

הדור מנשיא שמקבלים הכח

איפרגון אבישי הרב
טוכפלד מתי

ונטורה צבי הרב
סבא כפר חב"ד ישיבת ראש
מסווג) בתפקיד בצה"ל (שירת

היום" "ישראל עיתון פוליטי, פרשן

גן רמת משפיע,

בראי
העיתונות

מהפך
עולמי

מלך שליט"א הרבי
לידיו מקבל המשיח,

שהוכן תוף הק'
פני לקבלת לריקודים

"יחי הכיתוב עם משיח
ורבינו מורנו אדוננו
לעולם המשיח מלך

ועד".

ה-1000 גליון ה-1000מוסף גליון מוסף

מילת
הערכה



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

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

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

תניא תהלים חומש

של במוסד תומך יהודי "כאשר
המשיח, מלך שליט"א הרבי

מספר בפניו, פתוחים השערים
ראיתי חב"ד, מכפר זיס נתנאל הרב

עבודתי במהלך במוחש זה את
ליובאוויטש" חינוך "בית במסגרת

חב"ד. בכפר
במסיבה פגשתי כשנה, לפני
מקרובי אחד את משפחתית

היה ניכר פניו שממראה משפחתנו,
אותו. מטריד מאוד קשה שמשהו

מזה כי לספר, ניאות לשאלתי
ואינו להשתדך מנסה הוא שנים

מצליח.
לו המליץ טוב חבר
בכף לקריאה ללכת
לך יש כבר "מה יד.

פסק להפסיד…
בנחרצות החבר

ברחמנות. מהולה
את דן מצא לבסוף
בדוכן ניצב עצמו

תשלום לאחר כזה.
ידו את הושיט כהוגן

רוח בקוצר וחיכה
"לאיבחון".

עצבים מורטות דקות מספר לאחר
בבעיה "אתה הדין': 'פסק נשמע
החיים קו הידיים בשני רצינית,

גם הגורל, קו שמאלה, נוטה שלך
מצטער אני משהו. לא נראה הוא

רבים קשיים לך יהיו לך, לומר
הזיווג". במציאת

האמין לא דן מחבריו, בשונה
אבל וכירולוגיה, במזלות כל-כך

הגבירה גורלו מר אודות הפסקנות
הייאוש. את בתוכו

את למצוא הרף ללא ניסה הוא
לא בתוכו אך המיוחל, זיווגו

הטורדנית המחשבה לקנן הפסיקה
המעכבים ידו בכף הקווים אודות

זיווגו… את
"מי לו, אמרתי לעצתי" "שמע

שלומדים לילדים צדקה שנותן
בדוק. זה – בטוח מרויח תורה,

פיהם בהבל אלא קיים העולם אין
רבן".. בית של תינוקות של

העביר הוא לנסות. החליט דן
כשאני מכובד, צדקה סכום אלינו
עבורו שאבקש התחייבתי מצידי
מלובביץ' שליט"א מהרבי ברכה
קודש". ב"אגרות המשיח המלך

ברצונו תחום באיזה כששאלתי
צריך "אני לי: ענה ברכה, לבקש

את האיר תקווה וזיק שידוך"
ברכה עבורו ביקשתי ואכן עיניו.

המשיח, מלך שליט"א מהרבי
והנה קודש, האגרות באמצעות

(כרך לפניכם המדהימה התשובה
ב׳תתמח): אגרת ט,

נבהלתי הנה מכתבו.. על ״במענה
יהודי דעת חוות ששמע בו לקרות

שע״פ לו שאמר היד בחכמת המבין
טרחתו הנה ידו בשרטוטי שראה
דעתי חוות ושואל כו׳ בשידוכין

בזה.
ולתמי׳ה ולפלא

בזה שאלתו גדולה
פסק היפך שזהו כיוו

הקדושה תורתנו
ותורת חיים תורת
על רק אשר עולם

עניני כל יושק פי׳ה
ובפרט בכלל העולם

ואחד אחד שכל והוא
לישא להשתדל צריך
בש״ס וכמבואר אשה

ראשונים ופוסקים
בפשיטות ואחרונים
האמור מכל לגמרי דעתו ויסיח

כי ערוך השולחן היפך ואומר
המציאות על אפילו שולטת התורה

ובפרט
וכל המתאים במרץ בזה ויעשה
ע״י נעשה (שזהו לטהר הרוצה
לו מסייעין התורה) ע״פ הנהגה

מלמעלה הן רבים לשון ומסייעין
והן מהטבע למעלה הן מלמטה והן

טוב לבשר יצליחו והשי״ת בטבע
שמחה״. מתוך בזה

הבין הוא מהתשובה. נדהם דן
טעות, היה יד בכף האבחון שכל
זאת בעקבות שבאו והמחשבות
במציאת אותו שתקעו אלה הם

את ליישם החליט הוא זיווגו.
מלך שליט"א הרבי הוראות

וכעבור במכתב המופיעות המשיח
זיווגו את מצא חודשים... מספר
ובשמחה, באושר חיים הם וכיום

ב"ה.
בעבודה חלק ליטול למעוניינים

חינוך "בית של החינוכית
נייד: ליובאוויטש"!

.052-397-7054

הגאולה שיחת עורך - ציק זמרוני הרב עם

גאולה של מגילות אלף
ממצרים, ישראל את לגאול ית' ברצונו משעלה
ה' בציוי להודיעו לפרעה רבינו משה את שלח
פרעה, תגובת במדבר". לי ויחוגו עמי את "שלח
"חופשות" על לדבר מה אין לבוא. אחרה לא
הפרך... עבודת תנאי יורעו ומעתה ו"חגיגות",

רק להתמודד ישראל בני נאלצו כה עד אם
לפרעה, מבצר ערי לבניית הלבנים, עשיית עם
הרי המצרים, סיפקו הבניה חומרי את ואילו
להשיג שיצטרכו אלו הם ישראל, בני שמעתה,
הלבנים מכסת ו.. הבניה חומרי את גם בעצמם

בעינה. נותרת היומית

שאתם ברעיון להשתעשע כד עודף, זמן לכם שיש נראה ממשיך, ופרעה
האנשים על העבודה תכבד .." כי: להודיעכם עלי ולכן ממצרים. יוצאים
תשכחו כך רק העבודה, הכבדת שקר". בדבר ישעו ואל בה ויעשו

ממצרים. הגאולה מרעיון

החדשה. הגזירה שמאחורי הרעה כוונתו את חשף לא ועדיין אמר
על העבודה "תכבד ואכזריותו: רשעותו את המגלה הוא המדרש,
משבת בהן משתעשעין שהיו מגילות בידן שהיו מלמד וכו' האנשים

פ"ה-יח). רבה (שמות גואלן". שהקב"ה לומר לשבת

השנים עשרות ישראל. עם בקרב מתרחש טבעי על שמשהו פרעה חש
הם ועדיין העם, של רוחו את לשבור הצליחו לא פרך!!, עבודת של
ובטחון, תקוה בהם הנוסך הגורם מיהו היתכן?? גאולה. על מדברים

העובדות? כל כנגד

היא ה"שבת" כי העיד שזרם המידע התופעה. את לחקור פרעה החליט
רבינו משה השב פרעה, בבית גדל עת שנים, לפני שלו. הצרות מקור
ימים שבעה הפרך עבודת כי מצרים, מלך פרעה של לבו תשומת את
אחד מנוחה יום להם "תן ישראל. בני את ושוחקת "גומרת" בשבוע,
את שמע פרעה הפרך. עבודת להמשך כח להם שיהא ותראה בשבוע"

"קבלתי!!! ופסק: הבהרות ביקש הדברים,

לפתוח יכולים ישראל בני בו היחיד היום הינו זה, יום כי לו נודע כעת
שהיו מגילות, בידן שהיו "מלמד מגילות: גם אלא ספר, רק ולא ספר.
נחין שהיו לפי גואלן, שהקב"ה לומר לשבת, משבת בהם משתעשעין

בשבת".

הגאולה שיחת עם רמה, ביד יוצאים
ומהם במצרים. ישראל בני של בידיהם היו גאולה, של שבועיות מגילות
הרשע. פרעה חיפש אותו "המסתורי" הגורם היו הם כוח. שואבים היו
להם יוותר ולא העבודה תכבד שקר, בדברי ישעו ואל העבודה "תכבד

חיים. בהם המפיחות גאולה של מגילות באותם להשתעשע זמן

נותרו, הגאולה מגילות וואילו נעלמה מצרים יודעים. הכל הסוף את
גאולה מגילות גלי!. בריש רמה, ביד איתם יוצאים ישראל כשבני
משלושת יותר לאחר שפעל מודע התת הגורם את כנראה היוו אלו,
"הגאולה", לעיתון כהמשך להקים ההחלטה על והשפיע שנה, אלפי
כעת שזוכה הגאולה", "שיחת - המשיח ימות של השבועי העלון את

בגליון-1000.

לנו מאפשרים וגאולה, משיח בענייני הגדושים אלו שבועיים דפים
שליט"א הרבי של הגאולה בשורת את לחיות המשיח, ימות את לחיות

ממש. עכשיו לגאלנו, עתיד שהוא הבטחה ואת המשיח מלך

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
שכנים הל'

ה פרק

ו. פרק

ז. פרק

. ח פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

ה-ז. פרקים המקדש. ביאת הלכות

א. פרק מזבח. איסורי הלכות ח-ט. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

א-ג. פרקים הקרבנות. מעשה הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

טו

טז

יז

יח

יט

כ

כא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

שהצליח השידוך

למסור שאי-אפשר ויאמרו בתוקף יתייצבו
בסכנה מעמידים על-ידי-זה כי ושומרון, מיהודה שעל אף
חב"ד בני-ברק...וכפר בירושלים, הנמצאים יהודים בפועל
תשל"ח) ה' כסלו (ט' עלי'. הדרים ישראל ארץ וכל וכו'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ברק לבני סכנה מיו"ש שעל מסירת

החיידר ילדי

העלון: צוות לכל

שי', רווה מנחם ר' שי', פרישמן בנצי ר' שי', רחימי יצחק ר'

תחי'. עמית רבקה מרת שי', ציק חיים ר' שי', דרור איתמר ר'

שליט"א ציק זמרוני הרב העורך:

והברכה התודה
ה1000 גליון לרגל המערכת לחברי

     

   
      
    

    
   
    
    

    
    
   

  

דברת כאשר א-דני כח נא יגדל עתה
יז) יד, (שלח לאמר

לאמר? דברת כאשר - מהו
ישראל ארץ את הקב"ה שהבטיח אלא,
הבריאה. בראשית כבר ישראל, לעם
הראשון לפסוק ברש"י שמבואר כפי
צריך היה לא יצחק, רבי "אמר בתורה:
מהחודש אלא התורה את להתחיל
בבראשית? פתח טעם ומה לכם... הזה
הגיד מעשיו "כח קיא): (תהילים משום
וברצונו גויים"... נחלת להם לתת לעמו

לנו". ונתנה מהם נטלה
ע"ה, רבינו משה טענת הייתה וזאת
התורה שפתחה זה מטעם אשר
הבטחת היתה שכבר הרי ב'בראשית',
הגיד מעשיו ו"כח לישראל, הארץ
הוא כעת שנותר מה ובמילא לעמו",

א-דני כח נא יגדל "עתה - לבקש
בראשית אימתי? לאמור", דברת כאשר
שלמה) (משבצת העולם. בריאת

ארץ את ויתורו אנשים לך שלח
ישראל לבני נותן אני אשר כנען

ב) יג, (שלח

לברר כדי היה המרגלים משלוח
חטא בה. והיושבים הארץ טיב את
שליחותם על שהוסיפו היה, המרגלים
חוסר בדבר האישית, מסקנתם את
באומרם: הארץ, את לכבוש היכולת
הוא חזק כי העם אל לעלות נוכל "לא

ממנו"!
ליהודי כשנותנים לדורות. וההוראה
הכוחות את גם לו נותנים - שליחות
רק ועליו זו. שליחות למילוי הדרושים

שליחותו. למלא כיצד להתבונן
תשמ"ג) (התוועדויות

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:28 7:10 ירושלים
8:31 7:25 תל-אביב
8:32 7:18 חיפה
8:29 7:26 באר-שבע
9:19 8:10 ניו-יורק

מפנינו הארץ - יהושע וישלח 
א-כד) ב, (יהושע

התנועה שליח או משה שליח

אנו למרגלים, בנוגע בפרשתנו רש"י בפירוש
שילוחם: בעת למצבם בנוגע סתירות מוצאים

אנשים", "כולם הפסוק על הפרשה בתחלת
אבל היו", כשרים שעה "ואותה רש"י מפרש

נון בן להושע משה "ויקרא בפסוק בהמשכה,
מעצת יושיעך י-ה עליו "התפלל פירש יהושע"

משה הרגיש אז שכבר מובן, שמזה מרגלים",
לאחר ברש"י מפורש וכן המרגלים, של רשעתם
"מה - משה" אל ויבואו "וילכו הפסוק על מכן

רעה". בעצה הליכתן אף רעה בעצה ביאתן

לרגל לא לתור,
מתוארת כולה הפרשה בכל הענין: ביאור

"ויתורו - "תור" בלשון המרגלים שליחות
וכיוצא "תרים" הארץ", "תור כנען", ארץ את

לשון בפרשתנו אחת פעם אף נזכרה ולא בזה,
זו. לשליחות בקשר "מרגלים"

לומר: יש הדבר ובטעם
"לרגל" או "לתור" - הלשונות בין החילוק

פעולת רק (בעיקר) מתאר "לתור" הוא:
הארץ ראיית - ובעניננו בלבד, והראיה החיפוש

על מורה "ריגול" לשון כן שאין מה ויושביה.
בריגול כמו נסתרה, כוונה לשם וחיפוש חקירה

ענין כלל ובדרך האויב, ארץ לכיבוש המסייע
יסוד שעל המרגל, חכמת עם קשור הריגול

איך עצה לטכס אפשר וחיפושיו חקירותיו
האויב, ארץ (כיבוש מסויימת משימה למלא

ועוד).
"לתור לשון רק נאמרה שבפרשתנו הטעם וזהו
(בכוונת השליחות ענין כל כי כנען", ארץ את
הארץ את שיראו המעשה, על רק היה משה)
(וכן שראו מה ישראל לבני ויספרו ויושביה

מטוב לישראל להראות כדי הארץ מפרי להביא
להכניס הארץ", את "לרגל לא אבל הארץ),
בשביל ותחבולות "עצות" בחיפוש עצמם

וכיו"ב. הארץ כיבוש

מהמטרה לשנות לא
יושיעך "י-ה משה תפלת של תוכנה יובן ובזה

מרגלים": מעצת
שמטרת שבחר, לאנשים הדגיש שמשה אף

הרי כנען", ארץ את "לתור רק היא השליחות
שהנם הרגיש אצלו בהתאספם ומיד תיכף

אלא) בלבד, כ"תרים" (לא עצמם את רואים
את לראות הליכתם שמלבד והיינו, כ"מרגלים",

מסקנות ולהסיק עצות לטכס עליהם הארץ,
וכו'. הארץ לכיבוש הנוגעות הריגול) יסוד (על

מעצת יושיעך "י-ה משה התפלל זה ועל
שום בעצתם היה לא שעדיין אף מרגלים":

וכל היו", כשרים שעה ב"אותה כי חטא,
איך טובות עצות לטכס רק היתה כוונתם
מכל - וכו' הארץ לכיבוש בריגולם לסייע

חלק ליהושע יהיה שלא משה התפלל מקום,
למטרת נאמן ישאר אלא מרגלים", ב"עצת
ארץ את "לתור ורק אך שהיתה השליחות

עצות" "נתינת של ענין בזה לערב מבלי כנען",
עלולה (מרגלים)" "עצת של הנהגה כי וכו',

נפילה. לידי להביא
מספיק טעם בזה היה שלא מובן, לאידך אבל

עצמם שראו זה כי שליחותם, את לבטל
היו") "כשרים (כשעדיין שעה" ב"אותה

בלתי לתוצאות להביא מכריח אינו כ"מרגלים"
כו'. חשש אלא ואינו רצויות,

למשה להתבטל
בחז"ל, המבואר פי על הענין להמתיק ויש

"ואמת — האמת מדת היא משה של שמידתו
משה של שלוחו להיות כדי ולכן, משה". זה
דהמשלח "כמותו כמותו, אדם של שלוחו -

שום השליח אצל שתהיה אפשר אי - ממש"
האמת. ממדת נטיה

את "לתור רק היתה משה של ששליחותו וזהו
עיקרי בענין כי - אותה" "לרגל ולא הארץ"

צריך היה לארץ, לכניסה בשייכות שליחות זה,
גלוי. באופן משה) של (כוחו המשלח כח להיות
נזכה שבדור' ל'משה אחד כל של הביטול וע"י
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה

תשמ״ה) שלח ש״פ שיחת (עפ״י

מלך דבר

שלח פרשת
ב פרק אבות: פרקי

שלח

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

נשמת לזכרון
ע"ה ניסים ב"ר לריסה מרת

ישראילוב
ה'תשע"ד סיון ה' נלב"ע

והיא ממש, ומיד תיכף עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

והשלימה האמיתית בגאולה

רחל בן צבי מרדכי ר' הרב

רחל בן משיח רפאל משה חיים ר'

וקרובה שלמה לרפואה

שלמה רפואה
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ועד לעולם משיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

הגאולה לזירוז הצמחים תלמוד

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

בשמחה לצדקה להתחייב
איש שכאשר אדמו"ר, מו"ח כ"ק פתגם ידוע ...והרי

נדיבה, ביד לצדקה מבטיח הישראלי
אם הרי מיכולתך, למעלה שהוא לו שנדמה אומרת זאת

הוא, כן באמת גם
בכדי הפרנסה צנור מלמעלה פותחים שעה באותה הנה

זו, הבטחתו למלאות שיוכל
נותן מר כיוןשאוְ אשר הרב, דברי על להוסיף ויש

בשמחה ה' את עבדו המצוה. ומצוה התורה
שפותחים לבד שלא ברור הרי המצות, בעניני ובפרט

של באופן הפרנסה שתתרבה גם אלא סתם צנורות
בשמחה, זכאין....להרבות ליומין זכות ומגלגליו שמחה,
ו׳צא) (מאגרת השי"ת. בברכות ג"כ ירבה שזה

לפני חודשיים תפילין להניח
שני תפלין להניח התחיל לא שי, שבנו גדול לפלא

מצוה הבר קודם חדשים
אשר אדמו"ר מו"ח מכ"ק היא מפורשת הוראה והרי

תרגום = שלו (במקומו דיליי באתרי נמצאים כולנו
חופשי)

פנים כל על זה מיום מתחיל תפלין הנחת חיוב וחל
נהג (במקומו כמותי', נהוג דבאתרי דין פסק מצד

חופשי) תרגום = כמותו
(למד באתרי ואוקי מיני, דדון לומר תמצא אם ובפרט

מצד גם חיוב זה הרי - חופשי) תרגום = בענינך מכך
ואכ"מ. תפלין. מצות

ו׳פב) (מאגרת

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

(13.6.14) (5774) ה'תשע"ד סיון ט"ו שלח פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1000

מרמת דהאן אברהם ר' בזה עסק רבות שנים
ישראל ארץ בשבילי סייר משני. כעיסוק ישי,

השינוי להנאתו. למאכל בר צמחי וליקט
שלו ה"קליק" שנוצר לאחר חל המשמעותי

המשיח. מלך שליט"א והרבי חב"ד עם
אהבתו את להפוך כשהחליט מסויים בשלב
תורת שכל גילה העיקרי, לעיסוקו הבוטנית

זרים ממקורות ניזונת וכו' המרפאה צמחי
בנושא? היהודי המידע היכן מזה. למטה ואף

נמצא שהמידע הייתה, שקיבל התשובה תהא.
'ארון חלקי בכל המפוזרים מידע רסיסי באלפי
מהתנ"ך, אותם ללקט וצריך היהודי', הספרים

ועוד. החסידות הקבלה התלמוד, המשנה,
הולך שהוא החלטתו גם כמו ברור, היה האתגר
הידועה להכרזתו שנחשף לאחר בפרט זה, על

כל "עשו המשיח מלך שליט"א הרבי של
היה מעתה הגאולה. להבאת ביכולתכם" אשר
הארץ המרפא צמחי את מחברים כיצד טרוד,
החסידות תורת ישראל, תורת עם ישראלים

והשלימה. האמיתית הגאולה עם ובעיקר
את לקבל שזכה לאחר שנים, כשלוש לפני

לדרך יצא המשיח, מלך שליט"א הרבי ברכת
בתוך שאיגד מסוגו ראשון בוטני מחקר עם

לה וקרא כרכים חמישה בעלת אנציקלופדיה
הצמחים'. 'תלמוד בשם

היהודית הצמחים רפואת
סייר יזרעאל, עמק כתושב שלי המחקר "מטרת

המרפא צמחי חוקר למאכל, בר צמחי ולקט
את להנגיש הייתה ישראל, ארץ של והיער

היעד הציבור. לכלל היהודית' הצמחים 'רפואת
עצי מרפא צמחי תבלינים, וחיפוש איתור היה
ללמוד כדי זאת, ישראל. במקורות ובושם פרי

חז"ל, בהם שעשו התועלת שימושי אודות

הבריאה. התזונה לשגרת תרומתם את ולהבין
מתכונים לגלות מאד הופתעתי המחקר, כדי תוך

בארון "החבויים" יומין עתיקי ומרשמים
היהודי". הספרים

באקדמיה גם
אברהם ר' חשף שלו, המחקר שנות במשך

בקרב עניין ומעוררי מרשימים ממצאים
ומכוני בוטניים גנים ואקדמיה, לימוד מוסדות

מרצה הוא עליהם ממצאים חקלאי. מחקר
במוסדות יהודית", צמחים "רפואת בקורסי

והשתלמויות. בחוגים גם כמו שונים, אקדמאים
המרפאה צמחי על מעשיות וסדנאות הרצאות

שבסביבתנו. והתבלין
צמחי בשדות 'במסע' עצמי את "מצאתי

יהודי רפואי עבר אל מסע והתבלין, המרפא
הנשמה. ב'מפת הנפש כוחות אל וממנו מפואר

ואל המקורות אל בוטני מסע בתוך פסעתי
ר' הרופא, אסף של עתיקים רפואיים כתבים
רבי הקדוש, האר"י הרמב"ם, דונולו, שבתאי

ועוד. הסופר עזרא הרופא, טוביה ויטאל, חיים

הצמחים שבין הקשר את להפתעתי גיליתי
שהם כפי הנשמה כוחות ומפת הבוטנים

חב"ד. חסידות בתורת עצום בעושר מובאים
ושימושים השפעות ישנם שלתבלינים גיליתי

תכונותיהן את כשמבינים נפלאים, רפואיים
הגוף בריאות על השפעתם ואת הרפואיות

אותם. משבץ לכשאני והנפש.
הייתה, המחקר במהלך שנתקלתי הבעיות אחת
המחקר חומר של מבוטלות לא כמויות השפה.
בהקשרים נכתבו ולעיתים בעברית נכתבו לא

ליקוט עבודת תוך אט אט אולם עקיפים.
המידע רסיסי וצפו עלו מחקר, שיטת ופיתוח
ערכי מקוריים. בוטנים ערכים לכדי והתגבשו

'רפואת סיפור את לנו מספרים האנציקלופדיה
מהות ואת השנים, אלפי בת היהודית', הצמחים
נפש 'גוף, של סינרגיה שהיא היהודית הרפואה

ואלוקות'.

והיום אז הגאולה מפתח
לסקירה מעבר המצוי, האזוב זוכה למשל כך

גם במקורות, מופעיו וסקירת הבוטנית,
רעיונית להתייחסות

למרכזיותו בהקשר
בני כאשר מצרים, ביציאת

לשחוט נדרשים ישראל
ו"..ולקחתם פסח קרבן את
בדם וטבלתם אזוב אגדת
שתי ואל המשקוף אל ..
ברור: והמסר המזוזת".
לגאולה משעבוד לפרוץ

אחדות - אגודה א. צריכים לחרות מעבדות
ותשובה. ענווה צניעות – אזוב ב. כוחות,
אישית - וצניעות ענווה אמיתית, אחדות

והיום. אז הגאולה מפתח הם וחברתית

דהאן אברהם ר׳
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