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אור ואש הינם מהמאפיינים הבולטים של ל"ג בעומר, יום 
ביום הסתלקותו, כאשר  ההילולא של רשב"י. כך היה זה
שעות בהם  אש ירדה משמים וסבבה את הבית באותם

לתלמידיו המובהקים מהסודות העמוקים שבתורה.  גילה
אור ואש, מהווים גם ביטוי מאפיין לרובד הסוד שבתורה, 
ומגלה את פנימיות נשמתו של האדם, ועד לגילוי  המאיר

האלוקות בעולם כולו.
מאות בשנים לאחר הסת לקותו של רשב"י, עדיין נותרה 
תורת הסוד, נחלת יחידים ממש. השינוי הגדול מתרחש 

ע"י האריז"ל, לפני כארבע מאות שנה, אשר מצהיר כי 
הזמן לגילוי  הגיע כבר

תורת הסוד לרבים: "דווקא 
בדורות אלו האחרונים 

מותר ומצווה לגלות זאת 
החכמה".

לימוד תורת הסוד 
מתפשט, א"כ עדיין בקרב 

קבוצות עילית ואישים 
רוחניים. הציבור הרחב 

עדיין לא זכה לטעום 
מפנימיות התורה. רק עם 
התגלות תורת החסידות 

ע"י הבעש"ט ובעיקר 
בתורת חסידות חב"ד 
שמימשה את ההוראה 

"יפוצו מעינותיך חוצה", 
זוכים סודות התורה 

להתקבל בחלקים רחבים 
החסידות. יותר בעם ישראל, כרעיונות מתורת

השלב החדש בהפצת המעיינות
עלייתו לנשיאות של הרבי שליט"א מלך המשיח, פתחה 

דף חדש בהפצת פנימיות התורה. הפצה עצומה של 
חסידות בשפות השונות, מאמרים, שיחות-קודש, ספרי
שיעורים והתוועדויות. האור והאש שהיו תחילה נחלת 

רשב"י וחביריו, מתחילים להאיר גם את החוצה שבחוצה. 
תפנית משמעותית 

ביותר בנושא זה, חלה 
בשנת תש"מ. בשנה זו 

פנה הרבי שליט"א מלך 
המשיח וביקש לראשונה, 

לקיים תהלוכות לציון יום ל"ג בעומר ותורתו של בעל 
תהלוכות, בהם יצעדו ילדי ישראל חיילי  ההילולא.

צבאות השם בכל מקום ומקום כשהם נושאים בגאון 
שלטים בנושאי תורה ומצוות, המזרזים ומביאים בפועל 

את גאולת עם ישראל.
הפרסום שמסביב לתהלוכות אלו, הרכבים המקושטים, 

הכרזות המאירות עינים ולבבות, השירים והפסוקים 
אותם זועקים הילדים, הצעידה המשותפת ברחובה של 
עיר, מהווים גורם משיכה לצופים, אשר לרבים מהם זו 

הזדמנות כמעט יחידה, למפגש חווייתי שכזה עם רשב"י 
ותורתו.

כולנו בתהלוכה 
אחד הסימנים המובהקים

לדבר חי, זו העובדה 
שהוא אינו נותר על 

עומדו, אלא הולך 
ומתקדם, הולך ומתפתח. 

מבחינה זו מהווה ל"ג 
בעומר דוגמא מאלפת, 
כאשר מידי שנה נוסף 

הלומדים והעוסקים  מספר
בפנימיות התורה. כך גם 
הולך וגדל מספרם של 

בארץ וברחבי  התהלוכות
תבל, כאשר הרבי שליט"א 

מלך המשיח ממשיך 
לעודד ולהאיץ את קיומם: 

"בודאי ינצלו ה"יום 
סגולה" דל"ג בעומר, יום שמחתו של רשב"י להוסיף 

בכל פעולות הנ"ל, כולל ובמיוחד ע"י עריכת תהלוכות 
- "אחים גם יחד", יחד כל ילדי ישראל  של ילדי ישראל
- בכל קצוי תבל, "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה" 
באופן של פעולה נמשכת על הימים שלאח"ז, ומוסיף
והולך, "ילכו מחיל אל חיל", כמודגש גם בקיומן של 

"תהלוכות" שכל אחד ואחד מישראל צריך להיות מהלך 
בתנועה של הליכה". תמיד

חשיבות מיוחדת יש לתהלוכות אלו, בשנה זו, שנת 
ַהְקֵהל, המהווה עת רצון מיוחד לקיום היעוד "וקבצתים 
קהל גדול ישובו הנה", בתהלוכה הגדולה ארץ.. מירכתי
בהשתתפות עם ישראל כולו, אנשים, נשים וטף, ע"י 

הרבי שליט"א מלך המשיח שיבוא ויגאלנו תיכף ומיד ממש.

ל״ג בעומר תהלוכות
שליט"א מלך    על פי הוראת הרבי
מאות יצעדו המשיח, ביום ל"ג בעומר,

אלפי ילדי ישראל, בתהלוכות וכנסי 
גאולה, לכבוד ל"ג  של אחדות, באוירה
ההילולא של רבי שמעון  - יום בעומר
שנת "הקהל" יתקיימו  יוחאי. לרגל בר

מיוחדות. בעולם, תוכניות במוקדי חב"ד

הרצאה מיוחדת
ט"ז אייר, תתקיים ביום ראשון,
הרב משה של מרתקת הרצאה אי"ה
המכפלה.  למערת יעקב, על ירידתו

ההרצאה המלווה בצילומים ושיקופיות 
רח'  בבית הכנסת לעולי לוב, תתקיים
ד', ת"א. יפו 1 גבעת התמרים, חיננית

חדשה לשירים מהדורה
חדשה לדיסק "שרים  מהדורה   י"ל
שירי גאולה למלך". בדיסק הפופולארי
ומשיח קצביים ו"מקפיצים" שעובדו 

מרכז  להזמנות: מקצועית גבוהה. ברמה
- ממש: 077-5123-770. ההפצה

׳הקסם שביהדות׳ שבת
סוף  יקיים משיח בירושלים,   מרכז

היהדות, להכרות עם עולם שבוע חוויתי
סיור  ורזי תורת החסידות. בתכנית:

בירושלים וסדנאות מיוחדות. האירוע 
פרשת בהר-בחוקותי,  יתקיים בשבת

לרישום: 054-660-2770. העיר. במרכז

״וקבצתים מירכתי ארץ..  לקיום היעוד רצון מיוחד ַהְקֵהל, המהווה עת זו, שנת חשיבות מיוחדת יש לתהלוכות בשנה
עכשיו ממש הרבי שליט״א מלך המשיח ע״י כולו, עם ישראל הגדולה בהשתתפות גדול ישובו הנה״, בתהלוכה קהל

חדשות טובות
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ה'תשס"ט (8.5.09) "פסח שני" פרשת אמור, י"ד אייר                                ערב שבת קודש

כולנו לתהלוכות ל"ג בעומר!
פרטים במוקדי חב"ד

ב"ה

לקראת התהלוכה 
! הגדולה מכולם

746 שנת "ַהְקֵהל"

הר בטיולים. השבוע הוא על מרוסיה, מפרסם משיח גם רווה, יהודי ליאוניד
דגל משיח בידו. עם... מטר מעל לפני הים. בגובה 5,500 האוורסט, מהרי

משיח בהרי האוורסט
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אליהם ואמרת הכהנים .. אל אמור
א) (ויקרא כא,
תוכנה. את  מתבטא הפרשה  של  שמה

העת. לא די  כל מתמדת אמירה - אמור
ומדוע? כיוון  במחשבה, יש צורך באמירה.
שאין אדם יודע מה בליבו של חברו, אנו 
ומחשבותינו  מצווים לגלות את רעיונותינו

הטובים בדיבור.
- תשמ״ב) (התוועדויות

למאור זית זך... שמן אליך ויקחו
ב) (ויקרא כד, נר תמיד להעלות
נר "להעלות  בזכות חנין: רבי אמר 
נרו  פני  להקביל זוכים  אתם  תמיד", 
שנאמר  טעם?  מה  המשיח.  המלך  של 
קרן  אצמיח  "שם  יז): (קלב, בתהילים
"שמחתי  א)  קכב, (שם  ואומר לדוד", 

נלך". ה' באומרים לי בית
רבה)  (ויקרא

לשני כללות התורה ומצוות מתחלקים
ל"ג  מרע.  ו-סור  טוב עשה תחומים: 
שני תחומים  את בתוכו בעומר מאחד

אלה.
הוא יום ההילולא  בעומר טוב: ל"ג עשה
רבי שמעון בר יוחאי,  התנא האלוקי של
עפ"י בקשתו הרי שזכות גדולה  כאשר
ביום שמחתו זה. היא לכולנו להשתתף

"תורתו אומנותו",  כי לגבי רשב"י נאמר
לאחר צאתו מהמערה  זהו כל עיסוקו.
חיפש  שנה, עשרה  שלוש  ישב שם 
ואכן  ולתקן לסייע רשב"י מה ביכולתו
העיר  את טיהר כיצד  מספרים  חז"ל 

טבריה.
המגפה  פסקה  בעומר בל"ג מרע:  סור
פסקה המגפה עקיבא. רבי  מתלמידי 
השתנתה  תלמידיו  הנהגת  שגם משום 

כולם. חי) ולכן שמחו (מעיין

מוצש"ק הדלק"נ שעון קיץ  לפי

8:05  6:49 ירושלים
8:07  7:04 תל-אביב 
8:08 6:56 חיפה 
8:06  7:05 באר-שבע 
8:46  7:41 ניו-יורק 
- לא יאכלו  ‰ËÙ¯‰: והכהנים הלוים

(‡Ï - ÂË ,„Ó Ï‡˜ÊÁÈ) הכהנים

מעל הקרקע רגליים שני עם

בשנה השנית "פסח שני", התחולל של סיפורו
שבני ישראל נצטוו  ליציאת מצרים. לאחר

הפסח במועדו עוד בהיותם במדבר,  את לעשות
התברר כי אנשים מסויימים היו "טמאים 

ביום  יכלו לעשות את הפסח לנפש אדם ולא
"למה  למשה וטענו: ההוא". אנשים אלה באו

בתוך  ה' במועדו נגרע לבלתי הקריב את קורבן
אותם אנשים  ישראל". בטענה זו פעלו בני

שני, להקריב  נתן את הציווי של פסח שהקב"ה
- י"ד באייר. חודש מאוחר את קורבן פסח

נגרע?! למה
לציין:  לשני ניתן ראשון שבין פסח בהבחנה

שפסח ראשון היה באופן של "אתערותא  בעוד
מלמעלה,  מלכתחילה שניתן ציווי דלעילא",

עניין של "אתערותא  שני, היה הרי שפסח
פעלו  "למה נגרע", בטענת - כאשר דלתתא"
עבור  "פסח שני" של ישראל את מתן הציווי

סוף כל הדורות. עד כלל ישראל,
"למה נגרע?" מעוררת לכאורה  של זו טענה

"אשר היו טמאים  אנשים תמיהה: הרי אותם
מדוע  הטעם וההסבר את אדם" ידעו לנפש

להקריב את קורבן פסח במועדו  אינם יכולים
"למה  - אם כן מה טעם בשאלתם-טענתם

נגרע?"

מכאן אנו למדים  דווקא והביאור בדבר, שאכן
ובכל  לתבוע נמנעו לא הם שלמרות ידיעתם זו,

קרבן  התוקף, שלמרות כל זה רצונם להקריב
שאי- פסח ולא הסתפקו בזה שמסבירים להם

אפשר להקריב קורבן פסח בטומאה.
- אין ליהודי להסתפק  ההוראה עבורנו

עליו לשאוף  בהווה, תמיד ומצבו במעמדו
- כהוראת התורה  יותר נעלית לדרגא להגיע

בקודש". הוראה זו אומנם נלמדת  "מעלים
מובן שהוראה  אך - מסיבת ציווי פסח שני
ענייני התורה ומצוותיה, אלא  זו שייכת לכל

בפסח שני. שענין זה הוא בהדגשה

להסתפק בהליכה לא
מעצם העניין של פסח נלמדת נוספת הוראה

שני.
- על שם  כללות העניין של "פסח" הוא
"דרך דילוג  רש"י: ה' ..", וכלשון ש"ופסח

 - האדם וההוראה מזה בעבודת וקפיצה".
"אני נבראתי לשמש את  של שכללות העבודה
וקפיצה,  דילוג של באופן להיות צריכה קוני",

למעלה ממדידה והגבלה.

האדם צריכה להיות באופן של  עבודת אומנם,
העבודה היא  מהקל אל הכבד, היינו שהתחלת
(ולא דילוג וקפיצה), הליכה  באופן של הליכה

בניו  את יצווה ה', כנאמר "למען אשר בדרך
והרי "דרך"  ה'", ביתו אחריו ושמרו דרך ואת

מיועדת להליכה.
והגבלה"  שעבודה זו עדיין היא "במדידה אלא
יותר  נעלית לאחר מכן נדרשת שלימות כאשר

וקפיצה. וכמובן  דילוג של באופן עבודה -
מעלת העבודה באופן של דילוג בפשטות

- כי  לגבי העבודה באופן של הליכה וקפיצה
רגלו נמצאת  הליכה ככל שתהיה מהירה הרי

 - תמיד על הארץ מה שאין-כן בקפיצה
בשני רגליו. שמתרומם לגמרי מן הארץ

הדילוג שאחרי הדילוג
מכללות העניין של "פסח"  והנה הוראה זו היא

לגבי  שפסח שני מוסיף כאשר בהכרח לומר
(מכיוון שבא לאחריו) בהתאם  פסח ראשון

התורה- "מעלין בקודש". לציווי
מכאן הוראה ברורה: כללות העבודה בענייני 

התורה ומצוותיה צריכה להיות באופן של 
(פסח  וקפיצה, ולא להסתפק בדילוג אחד דילוג

צריך להיות  זה דילוג לאחרי גם ראשון), אלא
שני. דילוג  אחר, דילוג פסח דילוג דילוג נוסף,

והשלימה. המביא לגאולה האמיתית
ה׳תשמ״ג) אייר י״ד פסח שני, שיחת פי (על

דבר מלך

פרשת אמור
ד אבות: פרקי

אמור

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק מנהל אדמיניסטרטיבי:
פרישמן רכז המערכת: בנצי
רווה משלוחים: מנחם

ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

רומני ש. צילום בחזית: מלך המשיח שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

השבת לוח

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח

בבקשת ברכה, עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות: 050-8080-770
www.hageula.com באתר הגאולה או

רפאל שיחיו קורקוס למשפחת ר'
אילת חב"ד בישיבת משפיע

ה' החייל בצבאות להולדת בנם
משפחת הרב חנניה קורקוס שיחיו ולזקניהם,

-ברק בני ה' חב"ד, שיכון בית ומנהל שליח
הרחבה מתוך טובים, ומעשים לתורה חופה לגדלו יזכו

והשלימה הגאולה האמיתית זמן של

וחני שיחיו זלמן שניאור למשפחת ר'
ציק

ה' החייל בצבאות להולדת בנם
מענדל שיחי' מנחם

הרחבה מתוך טובים, ומעשים לתורה חופה לגדלו יזכו
והשלימה הגאולה האמיתית זמן של

טוב מזל טובברכת מזל ברכת הוראת מלך המשיח שהצילה אלפים:
החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

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

תניא תהלים חומש

נשמת לעילוי
בת יהודה ע"ה רות
ה'תשס"ט ניסן י' נלב"ע

והשלמה האמיתית בתוכם, בגאולה והיא עפר" שוכני ורננו "הקיצו

בעומר ל"ג



התשובה, מהרבי   לעתים, מקבל
עומד  שליט"א מלך המשיח,

ראייתו הנבואית, גם  על ומשתומם,
הלב. כך גם בסיפור  לחדרי וצפונות
יוסי דבוש, מישיבת  הת' אותו מספר

חב"ד בבאר-שבע:
מרחשון, התקיימה  "בראש חודש

ר'  התוועדות יום הולדת בביתו של
מנהל הישיבה. ירמיהו קאליפא,
לזכותו של שלום הרמנו לחיים

הישיבה, לקראת  קרויטורו, מידידי
בפעם הראשונה, הצפוייה, נסיעתו

לביקור בן כשלשה  יורק, ל-770 בניו
חודשים, להתמדה ושקידה בתורה
מיודענו שלום, שהה  ובחסידות.

תקופה מסויימת בחייו ממש, באותו 
ידע,  מחוסר רחוב של 770 אך,

שהגדיל את  מה לא הגיע למקום.
תשוקתו לנסיעה.
העסק  ניהול את

שברשותו השאיר 
לאשתו שלמרות 

הקשיים, הביעה את 
הסכמתה.

הנסיעה,  לקראת
קבענו להפגש 

בישיבה, על מנת 
לנסיעה,  להתכונן

"בית  בלימוד קונטרס
בבואו  רבינו שבבבל".

לרבי שליט"א  לכתוב לישיבה ביקש
ברכה לנסיעה. לקבלת מלך המשיח,
"אגב, הוא אמר, לא מצאתי מחליף 

מוסר בבית  לשיעור תורה, שאני
הכנסת בשכונתי. שיעור המביא 
הרבי שליט"א מלך  של שיחות

'סעודה  בזמן מידי שבת המשיח
שלישית'".

לרבי שליט"א דרך  הכנסנו בקשה
'אגרות.קום' והתקבל המענה  אתר

אשר  "...נודעתי ה', בעמוד רמ: בכרך
לפועל,  בידם להביא בדעתם, ויש עלה

בלימוד דא"ח ברבים  קבוע לקבוע שיעור
יצליחו אשר ספק ובלי הכנסת.. בבית
בזה..." ושם מוסיף עוד ברכות על

השיעור.
הרבי שליט"א מלך  כי מהמענה הבנו

המשיח, מייחס חשיבות עליונה 
ואינו מרוצה מביטול  לשיעור,
לתקופה של שלושה  השיעור

חודשים.
צריך לדחות את  שוב, האם שאלנו

מועד הטיסה עד שימצא מחליף 

לקצר  בתשלום או אולי אפילו
בניו יורק. והפעם  השהות את זמן

עמוד  כ, נפתחה לנו התשובה בכרך
טז:

שלא  "...לכתבו שישתדל ככל האפשרי
משמע בהקעמפ, לא כזה להשאר יצטרך

אפילו באם נשיאינו רבותינו מהוראות
והרי  בזה, להשתדלות צריכים היו לא

הזכות  הישראלי לאיש ניתן שאם פשוט
זה הרי ב... הקדש טהרת דחינוך על
יאמר ומי טפי, זהיר בה דהוה מצוה
להשתתף?! שלא בזה להשתדל עוד
ועוסק, מסייע שימצא את"ל ואפילו

הרי העבודה - שנה העברה - בערך נוסף
לשער מראש וקשה ומתרחבת גדולה
בזה חדש איש ויסתגל יתרגל כמה עד

עליו,  חדש בתפקידו שיוטל פנים כל על
שאינו  בספק בענין להכנס כלל כדאי ואין
ותוצאותיו יש בשנה, אחת אלא פעם
וק"ל..." השנה כל במשך השפעה להן

למרות הקושי, החליט
בשלב  לוותר שלום,

הנסיעה,  על זה,
ולהשאר, על מנת 
להמשיך בשיעור.

ובני  שבוע, חלף לא
מניו יורק,  משפחתו,
עליו לחצים,  הפעילו

לביקור,  שיגיע
שמחה  במיוחד לרגל

משפחתית.
כרטיס, אך זמן קצר  הזמין שלום

ברכה  לפני הטיסה ביקש שוב,
רצו,  עמ' י' בכרך לנסיעה. התשובה

אותו: הממה
שמחפש  - לכאן נסיעתו "...בשאלת

רואה אינני וכו'. האמצעים מקום ללוות
והיפכו בהעדר בזה, כל כך תועלת

גדול אופן, בכל במקומו עתה, העבודה
וזהו  תועלת הרבים שזהו ובפרט יותר.

היחיד..  תועלת
זוגתו דהסכם גם הענין הוא זה נוסף על

הסכם זה יהי' תסכים אף אם אשר תחי',
למחצה.." עכ"פ בע"כ

הנסיעה,  שלילת ושם מאריך, בעניין
במיוחד לאור אי הסכמתה המלאה 
בת-הזוג. בעקבות המענה, פנה  של
אכן, כפי כי שלום לאשתו, והתברר
הרבי שליט"א מלך המשיח,  דברי
רוצה שיסע, רק שבגלל  היא אינה

- לא גילתה  רצתה להרוס לו שלא
ירדה  והנסיעה לבנתיים לו על כך.

הפרק. מעל

מאת: הרב אבישי אפרגון, ראש ישיבת חב"ד כפר סבא
 (הכותב שירת בעבר בצה"ל בתפקיד מסווג)

נפלאות הגאולהנפלאות הגאולה
(צ"ד.) אומרת: "ביקש הקב"ה  סנהדרין הגמרא במסכת
הקב"ה..  מידת הדין לפני משיח.. אמרה לעשות חזקי'
מסנחריב  (שניצל הללו הניסים כל  לו  חזקי' שעשית 
שירה לפניך תעשהו  - רש"י) ולא אמר ונתרפא מחוליו
לומד הרבי מליובאוויטש מלך המשיח  משיח?". מכאן
על  לה'  השבח ונתינת  וההודאה ש"ההכרה  שליט"א 
עיקרית"  "הוראה וזו  המשיח,  לביאת נוגעת הניסים"
הניסים שהקב"ה עושה עמנו. כך נוהג  לעסוק בפרסום
נסי מלחמת המפרץ, קריסת  על מרבה להצביע תוך שהוא גם בעצמו,
כניסים  לארץ,  המונית  לעלייה  דאז  בריה"מ  שערי ופתיחת  הקומוניזם

ממש. בקרוב המלמדים על כך שהגאולה עומדת לבוא
לכלל  משופעת בניסים רבים וחסדים גלויים ואכן, התקופה האחרונה
חמור  מזון  משבר  כולו העולם  על  איים  למשל,  בשנה שעברה  ולפרט. 
שטחי  צמצום (בשל והתירס במאות אחוזים האורז מחירי עליית בשל
אף  ואיימו להגיע לחבית ל- 150 דולר שהגיעו ומחירי הדלק חקלאות),
רוסיה-  מלחמת הסף, תוך כדי על ר"ל עמדה 200. גם מלחמת עולם ל-
כי הכריזה  ונאט"ו. ארה"ב  בשל עמדתן התקיפה של ארה"ב  גיאורגיה,
אותן  תעצור כי הכריזה ורוסיה  גיאורגיה,  לנמלי סיוע ספינות  תשלח
הגלויים,  ונסיו ה׳ התממשו, ובחסדי לא בכח. לפועל, התחזיות השחורות

התייצבו. המזון כנו, ומחירי על השלום העולמי נותר
הזה")  בזמן  הניסים..  בחנוכה-"על  (שהתחיל  יצוקה" "עופרת  מבצע
ופצמ"רים  מרקטות  הצלה  נסי  של  רבות  עשרות  לעצמו.  ברכה  קובע 
שספג פגיעה  בית האבות בק"ש דיירי (ביניהם אזרחים נרגשים סופרו ע"י
ומוכנים מראש,  מטווחים 600 רקטות ופצמ"רים, ניצלו). ישירה אך כולם
היה קטן  מס' האבידות אך שוגרו על אוכלוסיה שברובה נעדרה מיגון,
אך  ר"ל  חיילים  200 יהרגו בלחימה  כי  העריכו  צה"ל מפקדי  ביותר.  
עולם מלא). עשרות  הינו יהודי  שכל  שברור (אף 10 רק  נהרגו  בפועל 
מנהרות  מלכודים,  ממטענים,  הצלה  ניסי  על סיפרו חיילים של רבות
האוויר,  להם על כל צעד ושעל. גם מזג שארבו תופת, טילי נ"ט וצלפים
הרמטכ״ל  האוויר. שמים בפרט לחיל כמתת התגלה העננים והגשם, דל

ה׳״. כאן יד אמר:״יש עצמו
בחסדיו  התאוששות,  סימני  מראה  העולמי,  הכלכלי המשבר  אפילו 

הוא". -"ונהפוך ה' יתברך, והבורסות עולות מאז פורים הנפלאים של
מטענים לקניון  עמוסת כחודשיים הוחדרה מכונית - לפני נסים נוספים
פסק התהליך והרוב  גלוי, החלו להתפוצץ, אולם, בנס חיפאי וחומרי הנפץ
המחבלים לגרום לקריסת  מזימת התפוצץ! לא הגדול של חומרי הנפץ
מס' שבועות פורסם  ה'. לפני הקניון ולמגה פיגוע, לא התממשה, בחסדי
ללא  הים,  חיל  לאונית  סמוך פוצצה  ממולכדת פלסטינית  ספינה  כי 

ב"ה.  אירע מוקדם מדי, משום שהפיצוץ נפגעים,
כתוצאה מכך  טרור שתכננה לפגוע במצרים. בערב פסח נחשפה רשת
תפסה 12 מחבלים  החלה מצרים במצוד אחר מחבלי חיזבאללה וחמאס,
ח"ו, וחסמה את  שרצו לפגוע באלפי הנופשים הישראלים בסיני בפסח
- כשהגוים נלחמים  מצרים בבכוריהם״ ״למכה (ממש מנהרות ההברחה
שבכל  ה׳, בכך חסדי לגבי "שפעת החזירים" ניכרים גם עבור היהודים).
אף עובר ללא כל טיפול  המדינות, הנגיף בדרך כלל אינו קטלני, ולעיתים

משתפר). וגם שם המצב - (למעט מקסיקו
ע"י הכתיבה ובפרט – רבים אחרים ונפלאות אלו, ועוד ספק כי נסים אין
קרובה  הגאולה קודש", מלמדים כי מלך המשיח ב"אגרות לרבי שליט"א
לה' עליהם, ולהוסיף בתורה  ולשבח ביותר. עלינו להכיר בנסים, להודות
המקדש, שאז  מתוך בטחון גמור בהתגלותו השלימה ובנין בית ומצוות

ומיד ממ"ש! לשלימות הניסים והנפלאות, תיכף נזכה

עכשיו נפלאות ישראל הארץ ובטחון עם שלימות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי אייר  פרק ליום
יד פרק אבל, הל'

ומלחמותיהם,  מלכים הל'
א פרק
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מגלה צפונות הלב

ניסים! - ורואים כותבים למלך המשיח

ולקבל  המשיח, מלך שליט"א לרבי לכתוב ניתן
ה"אגרות קודש"  באמצעות והדרכה, עצה ברכה,

שעה! מקום, בכל מכל - ליין און
www.igrot.com :כנסו לאתר

/ רוסית אנגלית / שפות: עברית במגוון לכתוב ניתן

התוועדות בישיבת חב״ד בבאר שבע

כל  שלפי דעת שקרה במלחמת לבנון, וכפי
והן הן דבני ישראל - המומחים בעניני צבא

לשם על מנת  נכנסים היו - אם יהודים דאינם (ועוד יותר)
ימים במשך לסיימו היה אפשר ומיד, תיכף לסיים המבצע

אחדים.
(משיחת פורים תשמ"ה)

צפת 6132 ת.ד.  | והארץ העם להצלת המטה

לסיים! יכולים היו

חסדו""הודו לה' כי טוב - כי לעולם חסדו" לעולם כי - לה' כי טוב "הודו



לדלוק מבקש שבך הניצוץ

ההתקשרות בנקודת לנגוע לא
- כנראה "הגבהה" וכו' מנהגי אודות שכותב במה

איזה פעמים,  הכנסת הנהיגו זה בבית ממכתבו כבר
ובטענה שכן נוהגים בבית הכנסת בו התפלל כ"ק 
(=הריי"ץ), זי"ע נבג"מ מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה

כבוד  צדקו טעמי שלכתחלה אולי אף והנה -
נהגו תורתם לשלילת שינוי המנהג, ובפרט שכן

ת"ו. אבל  לאה"ק אנ"ש בדורות שקדמו בבואם זקני
ההתקשרות  האם יש לנגוע בנקודת - הבעיה עתה

שהוא לרבותינו נשיאינו, אפילו באם  מי של
המדה. על ביותר מתבטאת היא

סוף ע"ב)  לב (סוכה חז"ל סיפור גם לקשר לזה ויש
אף שבודאי  - כו' הואיל דנפיק מפומיה מהדר

הידר שיהיה  לא כהנא, רב עצמו, הפסק דין בעל
מפומיה, ולכן על  אלא רק דנפק דוקא תרי וחד,

לדבריו, שזה מתבלטת  מתאים לנהוג תלמידו להדר
שבפועל. ועוד,  השייכות, וכל שכן בנדון דידן, ענין
הטעם ויקבל  לשאול - השינוי יעורר אותו הרואה
כו', וכמאמר  אבותינו נשיאינו שזהו מנהג המענה,
הוא,  עיקר הנקודה בהאמור וכנ"ל רז"ל עד חברון.

הרי זה מחליש  לכמו שהיה המנהג להחזיר עתה
להשתדל להתנהג במנהגי בית  שצריך העמדה

מו"ח אדמו"ר. (מאגרת ז׳רפב)הכנסת של כ"ק

גיל שלש לפני לא - תספורת
איזה ע"פ מה ששמענו - כותב אודות התספורת,

מנהגנו לא  נשיא ישראל, מו"ח אדמו"ר פעמים מכ"ק
מלאת להילד שלש שנים. (אגרת ז׳רפז) לספר לפני

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

אלפי עותקי  ממכבש הדפוס, יצאו בשבוע שעבר
- "הניצוץ שבך".  המהדורה החדשה של החוברת

מרכזיים בתורת החסידות,  בחוברת, רעיונות
מותאמת גם לאותם  בשפה קלה מנוסחים

ואף לכאלה העושים  למדו חסידות לא שמעולם
את צעדיהם הראשונים בעולם היהדות בכלל. 
כחצי  המהדורה הראשונית שראתה אור לפני

אלפי  חסרת תקדים. ב"ה, להצלחה שנה זכתה
החוברות התקבלו בהתלהבות וחוללו מהפכה 

לאחר  החסידי. כעת, של ממש בתחום ההפצה
אור, כאמור,  המהדורה מהשוק, ראתה שאזלה

ומתוקנת. מהדורה חדשה

חסידי אייג׳ ניו
המאלפים  הרעיונות במבוא לחוברת מוסבר אחד
חומר העולם  הפיכת החסידות: שחידשה תורת

לכלי להמשכת השכינה בעולם. 
כיום תשובה מוחצת לקוטביות  מהווה זה רעיון
מחד,  האנושית: החברה מצויה בה המחשבתית
המערבית המשעבדת את תמצית  רווחת הגישה
ומאידך, גישה המזוהה  החיים לעבודה ולהנאה.

עם המזרח הרחוק, הדוגלת בניתוק מוחלט 
ל"רוח".  מעולם החומר והתמסרות מוחלטת

שמחפשים  רבים, אנשים קונפליקט זה מטלטל
עצמם בין שני הניגודים. את

ומביאה את זו החוברת עוסקת בשאלה מרכזית
תורת החסידות, המדגישה כי אין  של חידושה

והפיכתו  בתוכו לעבוד – אלא להתנתק מהעולם
ה'. רצון את המשרת לכלי

מספר  הפקת החוברת, על הרעיון שמאחורי
שלוש  "לפני בער קרומבי: העורך הרב שלום

ולעסוק שם  בהודו לצאת לשליחות זכיתי שנים
רבים  נתקלתי שם בצעירים בהפצת המעיינות.

המחפשים תשובה ליעודם בחיים.  מבולבלים

במטרה להתנתק  במזרח לטיול הם יוצאים
הסוחפת, מהריקנות שחוו עד  מהשטחיות

באמת  אינם מצליחים אז, אבל בסופו של דבר
ולהיבדל מהעולם. להינתק

התנתקות  של זו בשלב זה, כשמתברר כי גישה
אינה עומדת במבחן המציאות, הם  מהעולם,

המדגישה  הסוד שביהדות את מתחילים לחפש
מתוך  הרוח בעולם החומר ולא חיי שילוב את
לבב,  שמחה וטוב כפיה מלאכותית אלא מתוך

החסידות. בתורת את זה הם מוצאים

צורך מהשטח
רבים בהודו, שבמהלך  מטיילים עם "המפגש

גרם לי  שלהם הגיעו ליהדות, העצמי החיפוש
החסידות  להבין כי חייבים לגלות את אוצר

שיעורים והרצאות, כך  בצורות נוספות מלבד
הדברים.  אל בעצמו יוכל להתחבר שכל אחד

חב"ד וביקשו  פעמים רבות, אנשים נכנסו לבית
כאלה שמלכתחילה  גם לקריאה. היו חומר

בשיעורים, אך  בנוח להשתתף הרגישו פחות
להרחיב את ידיעותיהם בדרכים  ביקשו במקביל

להיעשות עבודה רצינית  אחרות. הבנתי שחייבת
שמעניקה  לאנשים את התשובות כדי להעניק

לסוד החיים".  החסידות

המשיח - ימות התכלית
ההסבר חותמים את הפרקים שבסוף החוברת

תקופתנו ומסבירים מהי תכלית  למשמעות
השלישי של  בריאת העולם. במסגרת החלק
– נחשף הקורא  ה' בעולם" "אור – החוברת

ימות המשיח. לתכלית העולם הזה:
כמו כל דבר  שהמטרה של חוברת זו, "ברור

קבלת פני משיח,  הקשור לעבודת השליחות, היא
הרבי שליט"א מלך המשיח"  כפי שהורה לנו

לאור  ברור שאם מוציאים קרומבי. "לכן אומר
כל- חוברת שהושקעו בה מאמצים כבירים

חייבת לכלול  כך היא
במקום מכובד גם את 

נושא הגאולה. אמנם לא 
להכניס את  היה פשוט
- שמצריך  הנושא הזה
לכשעצמו  מעמיק עיון

- בחוברת שבמילא כבר 
רבים ומגוונים, אבל הוחלט לא הכילה נושאים
ואכן הצלחנו לשזור  חשוב זה, לוותר על נושא

- התגלות  אלו, במסגרת הנושא הכללי נושאים
. ה' בעולם ותכלית הבריאה. אור

וגאולה, הוא  לאחר כתיבת החומר בנושא משיח
הועבר לעיבוד מקצועי והותאם ברמתו לגם למי 
אלו, ובפרט לנוכח הוראת  מצוי בנושאים שאינו
- להסביר נושאים  הרבי שליט"א מלך המשיח

אצל כל אחד ואחד".  אלו "באופן המתקבל
טלפון: 077-2400-770 - להזמנת החוברת

 קדמי ביטוחים
דירה  ביטוח :: מקיף - ג - צד - חובה ביטוח רכב
חשמל  - מוצרי :: ביטוח תכולה  - משכנתא -
חיים ביטוח :: העסקים כל ענפי - ביטוח :: לבית

ופנסיה :: ביטוח - אובדן כושר עבודה

״הניצוץ שבך״ שער החוברת

יש לכם:

בר מצווה? חתונה? ברית מילה?
שמחה משפחתית?

אתה שליח או פעיל ויש לך
אירוע תורני? או פעילות?

יצחק ברוךיצחק ברוך
להנציח את הרגעים המיוחדים בחיים

צלצלו כעת:
052-623-7708

שלוחים, פעיליםשלוחים, פעילים
צלצלו עכשיוצלצלו עכשיו 

שלהזמנות:להזמנות: מ שמ מ מ
מרכז ההפצה בארה"קמרכז ההפצה בארה"ק

077-5123-770077-5123-770

הביטוח ענפי כל

טלפון רב קווי 03-5017702

ש " צחי קדמי מאנ ת  הל שבהנ " מאנ קדמי צחי ת הל נ בה

עם הצעירים בהודו


