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מהיר ונעשה הולך לאחרונה שנחשפו ה"פרשיות" קצב
אינן החדשות שמהדורות נראה שלעיתים עד יותר,

הכותרת אפילו האירועים. קצב את להדביק מספיקות
היא התחושה ודהויה. שבלונאית נעשתה כבר "חשיפה!"
משהו נותר ואם "סוד", יותר שאין ונחשף, הולך שהכל
לגילויו, עד קצר זמן של שאלה רק שזו הרי "מכוסה",

ממש. כפשוטו הכל, את לחשוף החליטו מלמעלה כאילו
מסימני זה שגם הרי, שבעניין הטוב הצד את לחפש אם

לשון גאולה הנסתר, כל בגילוי כך כל המאופיינת הגאולה
מתגלה. הכל גילוי,

הבריאה, של ראשיתה מאז
הקב"ה, ע"י טבעה הוגדר
על ומסתירה כמעלימה
וכלשון האלוקי מקורה
א-ל אתה "אכן הנביא
הפער עצם מסתתר".

סופיותו אין בין המהותי
של למוגבלותו הבורא של
היעלמות את דרש הנברא,

האלוקי הגילוי ית'. אורו
בודדים לאישים רק נותר

"נס". אצלנו שקרוי למה או

לנו לגלות עתיד
לעולמו, הבורא של זה יחס

בנתינת גם ביטוי קיבל
ישראל לעם התורה

ביחס העם. לכלל ניתן הגלוי הרובד רק סיני. הר במעמד
מתורת לטעום שזכו הם סגולה יחידי רק הנסתר, לרובד

"כבוד היה המנחה העיקרון שבתורה. פנימיות הסוד,
כיסוי. אלא גילוי לא דבר". הסתר אלוקים

כיון נצחי, לא זמני במפורש אבל אומנם מנחה עיקרון
נותן הבטיחנו כבר שהרי הגילוי, שלב גם להגיע שעתיד
סוד את לנו לגלות עתיד הוא כי אהבתו, ברוב התורה

מנשיקות "ישקני לפסוק רש"י וכפירוש תורתו פנימיות
לבאר עליהם עוד להופיע מאתו "מובטחים פיהו":

ומסתר טעמיה סוד להם
צפונותיה..".

לאחר מיד ראשון ביום
עם יציין הנוכחית, השבת

שלב אותו של תחילתו את העולם, רחבי בכל ישראל
שלב החל עימה האדירה האישיות ואת המובטח הגילוי

ספר מחבר יוחאי, בר שמעון רבי האלוקי התנא - זה
והקבלה. הסוד תורת הזוהר

הגיע הזוהר, בספר מסופר כך התורה, סודות גילוי לשיא
ירדה כאשר בעומר, ל"ג ביום הסתלקותו, ביום רשב"י

שהיה העת כל הבית סביבות מלחכת והייתה משמים אש
עליון. רזי להם ומגלה תלמידיו עם מדבר

עד רבות שנים נדרשו ועדיין התחלה רק זו הייתה
ש"מותר האריז"ל להודעת

זאת לגלות ומצווה
אז גם כאשר החכמה",
בקרב ספון העניין נותר

ח"ן ויודעי מקובלים
נסתרת). (חכמה

בעומר בל״ג
החסידות תורת גילוי
ובעיקר הבעש"ט ע"י

השלב היו חב"ד, בחסידות
מאמרי אלפי החדש.
ע"י שנאמרו חסידות

והופצו נשיאנו, רבותינו
הכינו תבל, קצווי בכל

והעולם ישראל עם את
של המושלם לגילוי כולו
שבתורה הנסתר הרובד

משיח שליט"א הרבי ע"י משיח של בתורתו שיתגלה כפי
צדקנו.

ילדים אפילו משיח של בדורו כי נכתב, הזוהר בספר
הרבי מבקש לחינם לא התורה. בסודות ויבינו ידעו

בעל- לדעת ישראל ילדי מכל המשיח, מלך שליט"א
מפנימיות ציטוטים גם המכילים הפסוקים י"ב את פה

בכל לומר נוהגים אותם הפסוקים י"ב הם אלה התורה.
בכל בעומר ל"ג ביום שיתקיימו הילדים ותהלוכת כינוסי

בכינוסים להשתתף והחובה הזכות לכולנו תבל. רחבי
לשלב יביאו שבוודאי ה', צבאות ילדי של אלה ותהלוכות
בקרוב אשר המשיח, מלך שליט"א הרבי התגלות הנכסף,
מאתי חדשה "תורה אותה את ממנו לשמוע נזכה ממש

ממש. ומיד תיכף משיח של תורתו תצא"

בעומר ל״ג לתהלוכות כולנו
ראשון ביום גאולה. של בעומר ל"ג
ישראל, ילדי אלפי מאות יצעדו הקרוב,
בעומר, ל"ג בתהלוכות ה', צבאות חיילי
יוחאי בר שמעון רבי התנא של לכבודו

המשיח. מלך שליט"א הרבי וכהוראת
כינוסי יתקיימו לתהלוכות במקביל
לגאולה הדרישה תעלה בהם ילדים,

ממש. ומיד תיכף - והשלימה האמיתית
מקום. בכל חב"ד במוקדי פרטים

הרמב״ם ללימוד שיעור מורה
הגאולה למען האגודה ביוזמת

בימים לאור, יוצא והשלימה האמיתית
לשנת החדש, הרמב"ם לוח אלו

הרבי הוראת כפי הנערך הכ"ט, המחזור
לאור יוצא הלוח המשיח. מלך שליט"א
נוספים: לפרטים חב"ד. במוקדי ומופץ

.03-658-4633

לנש״ק חדשה מהדורה
לאור יצאה הקיץ, פעילות לקראת

שבת נרות לעלוני נוספת מהדורה
ויציאת כניסת זמני בעלון: קודש.

על הסברים המרכזיות, בערים השבת
למתחילות מיוחדת וברכה המצווה

קופסאות מחדש הודפסו בנוסף במצווה.
שבת. נרות לחלוקת המיועדות הנש"ק
לפרטים נרות. בלי או עם להשיג ניתן

בארץ-הקודש ההפצה מרכז - והזמנות
.077-5123-770 ממש: -

שליט״א הרבי מבקש לחינם לא התורה. בסודות ויבינו ידעו ילדים אפילו משיח של בדורו כי נכתב, הזוהר בספר
התורה מפנימיות ציטוטים גם המכילים הפסוקים י״ב את בעל-פה לדעת ישראל ילדי מכל המשיח, מלך

טובות חדשות
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הגאולה באתר משיח חדשות
www.hageula.com

ב"ה

בגילוי שיאים
התורה פנימיות

795

במהלך ומשיח. גאולה עניני ללימוד מיוחד יום שבע, בבאר נערך שעבר, בשבוע
הארץ רחבי מכל רבנים במקום דברים נשאו היום

וגאולה משיח שכולו יום



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 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
ואסתר שלמה ר' בן אברהם ראובן ר'

סטריא
ה'תש"ע ניסן כ' פסח, של שביעי ערב נלב"ע

בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ממש ומיד ותיכף

דבורהייס שחיו וציפורה יעקב נחמן לר'
הבכור נכדם הולדת לרגל

שיחי' הכהן מנחם יאיר ה' בצבאות החייל
כהן שיחיו מושקא וחיה הכהן יצחק ר' בן

ולמדן ירא-שמים לחסיד יגדל
המשיח מלך שליט"א הרבי רוח לנחת

נשמת טובלעילוי מזל ברכת

   
   

   
   

   
   
     
   
    

   
    

  

ג) כג, (ויקרא שבתון שבת השביעי וביום

ימי מהווים שבשבוע המלאכה ימי ששת
ומנוחה. שבת יום השביעי", ל"יום הכנה

- השנים אלפי ששת את מקבילים חז"ל
השבוע. ימי לששת - העולם מבריאת
ע"י הכנה, המהווים שנה אלפי ששת
השביעי, לאלף והמצוות, התורה קיום
"יום בחז"ל: הנקראת בגאולה, השיא זמן

העולמים". לחיי ומנוחה שבת שכולו
בשבת, קיימות קדושה של רמות שתי
הלשון: כפל משמעות בעצם וזוהי,
לשביתה מכוונת "שבת" שבתון". "שבת
לעומת ה"שבתון", בפועל. המלאכה מן
יותר. ונעלית נוספת קדושה מבטא זאת,
מימד לשבת מעניקה ה"שבתון" קדושת
המנוחה מאשר יותר פנימית, מנוחה של
תפילת ובלשון גרידא מלאכה מעשית
נתת". לעמך וקדושה מנוחה "יום השבת:

בזכות דווקא באה זו עליונה דרגה גם
היהודי של הטובים ומעשיו "מלאכתו"

השבוע. ימי בששת
מהווים השנים אלפי ששת בגאולה: גם
לתקופה רק לא והכנה עבודה שנות
כשתבוא - המשיח בימות הראשונה
אלא - ינצח והטוב הרע יכנע בה ה"שבת"
- המשיח שבימות שבתון" ל"שבת גם
הטומאה רוח תתבטל בה השביעי האלף

לגמרי. העולם מן ותחלוף
גאולה) (פניני

כט) כב, (ויקרא לה׳ תודה זבח תזבחו וכי

וקרבן בטלין הקרבנות כל לבא לעתיד
ההודיות כל לעולם; בטלה אינה תודה
לעולם בטלה אינה תודה והודיות בטלין
וקול ששון "קול לג) (ירמיה שכתוב הוא
אומרים קול כלה וקול חתן קול שמחה

טוב". כי צבאות ה' את הודו
רבה) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:58 6:43 ירושלים
8:01 6:58 תל-אביב
8:01 6:50 חיפה
8:00 7:00 באר-שבע
8:36 7:32 ניו-יורק

     
מד) (יחזקאל 

רשב"י של כוחו עם לפעול

משום היא בעומר, בל"ג השמחה שסיבת ידוע
רשב"י-רבי של הסתלקותו היתה זה שביום
נכללת ההסתלקות ובשעת יוחאי בר שמעון

עמל שהאדם והעמל העבודה כל למעלה ועולה
חייו. ימי כל ומצוות בתורה

בעילוי כשנתעלה רשב"י, של הסתלקותו בשעת
עם נצחית בהתקשרות התקשר הוא ביותר, גדול
הפסוק את אז כשאמר ולכן החיים, חיי הקב"ה
קדישא בוצינא סיים "לא וגו'", ה' צוה שם "כי

רשב"י) של לגדלותו ביטוי הקדוש" (="הנר
"חיים" המילה את לומר סיים (לא חיים" למימר

הוא העולם") עד "חיים הפסוק של מהמשכו
"חיים". בחינת עם נצחי בייחוד התאחד

"נזכרים ההסתלקות יום של העליה שעניני וכיון
זה, ביום שנה בכל ונשנית חוזרת היא - ונעשים"

שמחה. יום הוא בעומר ל"ג יום שנה בכל לכן

למטה מלמעלה יורד
שונות ואמרות סיפורים חז"ל, בדברי אנו מוצאים

העצומה, מעלתו את המגלים ומשמו, רשב"י על
לרדת הצליח שרשב"י בכך, בעיקר המתבטאת

של הנחותים למצבים עד ביותר הגבוהה מדרגתו
ולהעלותם. לתקנם הזה, בעולם האנשים

אמרתו את אנו שמוצאים כך, כדי ועד
כולו העולם את לפטור אני "יכול המפורסמת
הדין את ולסלק זכות ללמד שיכל הדין", מן

בחירה עוונותיהם. על יענשו שלא ישראל מכלל
המגיעה מלמעלה, בציווי שלא שלו, מיוזמתו

עליה מ"בני הינו שהוא נאמר עליו צדיק מאותו
גם ולסנגר לרדת בוחר זאת ובכל מועטין" והם

עוונות. בהם שיש אלו על

החוצה המעין מן
סיפורי (ככל רשב"י הנהגת על חז"ל סיפורי
הדורות לכל כוח ונתינת הוראה הם התורה)

לגילוי שזכו האחרונים לדורות ובפרט שלאחריו,
רשב"י: של תורתו - התורה פנימיות של

שני קישור - חוצה" מעינותיו ב"יפוצו צורך יש
רק ולא מהנהר רק לא לקחת צריכים הקצוות:
עד ולהפיצו עצמו, מהמעין אלא המעיין, ממי

(כלומר חוצה בודאי שהיא ל"חוצה" עד ל"חוצה",
שיהיה). איזה ל"פנים" ביחס הימנו, חוצה שאין

קרובה הכנה הוא חוצה" מעינותיך ו"יפוצו
תהיה אצלו שגם צדקנו, משיח ביאת מר", ל"אתי
שילמד זה עם יחד הקצוות: ב' מיזוג של ההנהגה

עם גם יעסוק רבינו, ומשה לאבות ואפילו תורה
עד דלים", בצדק "ושפט שנאמר: כמו "דלים",

והנהגתו. ה"צפעוני" על גם שיפעול
דור, להכין צריך עתה: בעבודתינו תלוי זה וכל

שאמר כמו התורה, פנימיות ילמדו הילדים שגם
בדורו שהיה כפי יהיה המשיח של שדורו רשב"י
ובין בשנים ילדים (בין (=קטנים) "רביא" שגם

התורה. פנימיות ילמדו בדעת) ילדים

כהנים כולם
רבי הוא "כדאי הרי רשב"י, של תורתו ידי ועל

שמבואר כפי הדחק", בשעת עליו לסמוך שמעון
(של והדוחק המיצר שבשעת בספרים, הפירוש

עצמו על שנטל רשב"י על לסמוך צריכים הגלות)
כל את לפטור עמו) השילוני אחיה יצטרף (אם

חיבורא "בהאי המשיח, ימות עד הדין, מן העולם
ידי (=על ברחמי" גלותא מן ביה יפקון כו' דילך

ישראל בני יצאו התורה, פנימיות הזוהר, ספר
של ענינו נמשך יהיה שבעולם ברחמים), מהגלות

כנ"ל. וגלות מחורבן למעלה שהיה רשב"י,
במקום ואפילו כולו, העולם בכל יומשך וזה

- טומאה שם שישנה למקום עד תיקון, הדורש
וגם הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "ואת יהיה

לישראלים רק לא דירה, מקום יהיה זה מקום
בדרגת שהם כמו יהודים לכהנים, גם אלא ולויים,

ממלכת לי תהיו - מכם אחד כל - "ואתם
ישראל שארץ - הוא" כהן ו"אלקיכם כהנים"

יהיה כולו העולם כל כולו, העולם בכל תתפשט
יתברך. לו דירה ותהיה ישראל, ארץ

תשכ״ב) בעומר ל״ג שיחות (עפ״י

מלך דבר

אמור פרשת
ד אבות: פרקי

אמור

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
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3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
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"מרכז מנהל אורן, דורון הרב מספר
בירושלים: וגאולה" משיח

פורסם שכבר הסיפור, של תחילתו
על הוא הגאולה" ב"שיחת בעבר

מובנות (שמסיבות ש. הבחורה
המלא), שמה את לחשוף לא אעדיף

בבחור מלווה הגיעה, הימים שבאחד
וגאולה" משיח ל"מרכז י. בשם

מלך שליט"א לרבי לכתוב מנת על
קודש". ה"אגרות באמצעות המשיח
דיברה י"ז בכרך שנתקבלה התשובה

והגיע דרכו את שאיבד אדם על
שזה שם ומוסבר היער; לאמצע

אלא לשם, הגיע הוא שפתאום לא
נאבד. וכך ליער להגיע החליט הוא
הריי"צ. הרבי של בדבריו וכמבואר

מבית אישה עבור מיועד המכתב
הישרה הדרך מן ש"ירדה" חסידי,

ואמורה רח"ל, גוי עם קשר וקשרה
ולהתחתן לאמריקה איתו לנסוע

ח"ו. איתו
לקרוא סיימנו כאשר

התפרצה התשובה, את
חסר בבכי הבחורה לפתע

מעצורים.
במעט שנרגעה לאחר

מושג לכם "אין סיפרה:
מדוייק. המכתב כמה עד

חסידי מבית אני אכן,
התורה מדרך שהתרחקתי
גוי בחור הכרתי והמצוות,
בחזרה לטוס עומדת ואני

לטוס ואח"כ לצרפת
(היל"ת)". איתו להתחתן לאמריקה

היא שקיבלה המכתב בעקבות
הגוי, עם הקשר את לנתק החליטה

היה שעשתה הראשון כשהדבר
יחד לארה"ב. טיסה כרטיס לקנות

שם ל-770, הגיעו הן אימה עם
שליט"א לרבי שוב כתבה היא כמובן

חזרה מכן ולאחר המשיח, מלך
אותו עם להתחתן והחליטה לארץ
לביקור בזמנו אותה שהביא בחור

. וגאולה משיח במרכז
* * *

אחד, עסקים לאיש נודע זה, סיפור
בו והדליק הוא, אף צרפתי ממוצא

תקווה. של ניצוץ
מודאגים וזוגתו שהוא רב זמן כבר

בחר האהוב שבנם מכך מאד
גויה. עם להתחתן

קבעו ארצה, הקרובה בנסיעתם
כדי איתי, מועד מבעוד פגישה

המשיח מלך הרבי ברכת את לקבל
מבחינתם מצפים כשהם שליט"א,

הגויה. של המיידי לסילוקה לברכה

ולאחר נפגשנו, שתיאמנו, כפי אכן,
את לכתוב ניגשו הם קצר הסבר

העניין.
מלך שליט"א הרבי תשובת ברם,
בעיניהם. חן" מצאה "לא המשיח

הרבי כי למדנו בתשובה מעיון
כי דורש לא המשיח מלך שליט"א

עליהם ואדרבא, להיפרד, עליהם
מגורם באזור חסידי לרב לגשת

בעניין. ההלכות פרטי את ולברר
על כנראה שבפשטות, להם הוסבר

את לסלול ובכך להתגייר האישה
להתנתק בלי ביתם, לבנין הדרך
הצרופה. היהדות מדרך חלילה
עצור, בכעס עזב המאוכזב הזוג

באי- פניהם על להבחין כשניתן
רצונם... שביעות

קשר, יצרו לא הם כשנה למשך
הם אלי, התקשרו הם כשסוף-סוף

עברה השנה, כל שבמשך סיפרו
ההורים רשמי. גיור תהליך האישה

הרבי צדק אכן כי גילו
וביקשו המשיח מלך שליט"א

הגדול. הנס על להודות
* * *

חודשים מספר עוד חלפו
את לשפץ החליט והזוג

כל הכנת לאחר ביתו.
את לקבל ניגשו התוכניות

פריז. עיריית אישור
הועדה סירבה לתדהמתם,

את לאשר המתכננת,
ישנה שהשיפוץ בטענה השיפוץ
כל מתאים. ואינו הרחוב פני את
גם הועיל. ללא היו הפצרותיהם

עזרה לא בעייריה הקשרים הפעלת
מאומה.

אמרה ייאוש סף על שהיו לאחר
חב"ד אנשי "רק לבעלה: האישה
איתנו יצרו ושוב לעזור". יוכלו

הברכה. את בעבורם שנבקש קשר,
השלוחים, לאחד שנשלחה התשובה

בעבודה", ה"סדר בנושא עסקה
טוב לסדר עליהם כי להם הוסבר

כשליחים לנהוג המסמכים, את יותר
יהיה שהשיפוץ במחשבתם ולכוון

מצוות בקיום שליחותם לצורך
את אישר הזוג אורחים. הכנסת

הדברים.
בהתרגשות התקשרו הם למחרת
הוא להאמין, אפשר "אי עצומה:

אחד מצד היו הוועדה אנשי אמר,
הקודמות, כבפעמים אנשים אותם
לגמרי, אחרת נראים היו הפעם אך
והשיפוץ פעולה ומשתפי נחמדים

אושר!". nכמובן

(תרגום ה'תש"נ בעומר ל"ג המשיח, מלך שליט"א הרבי קודש, שיחת מתמצית חלק
ה'תש"נ) התוועדויות בספר שנדפסה כפי מאנגלית

ומשתתף המשיח מלך שליט"א הרבי יוצא זו) (כבשנה ראשון ביום חל בעומר, ל"ג כאשר
לפני מיוחדת קודש שיחת ונושא 770 בחזית המתקיים הענק הכינוס - ב"פאראד"

והמשתתפים. הילדים אלפי עשרות

גיווןאחדות בתוך גיוון  בתוך אחדות
בני אחינו חוגגים בו אשר שמחה, יום הוא בעומר ל"ג
יחדיו. יהודים ילדים בהקהילם אחדותם, את ישראל
התנא של פטירתו יום הוא זה שיום הוא, משמעותו
על מרימה תורתו אשר יוחאי בר שמעון ר' האלוקי
אל הלב תשומת את בהסיבה האחדות מושג את נס
יחד". גם אחים שבת נעים ומה טוב מה "הנה הפסוק:

לאחים בדומה משותפים, משרשים נובעת אחדות
באותו ביניהם" "מתחלקים שהם מכיון יחד, הקשורים
חיים אורח ולפעמים, - שלו חייו את אחד, כל הם, מנהלים אם גם אב.

כשהיתה. נשארת המשותפת היסודית זהותם הרי - לחלוטין שונה
דוקא באה אמיתית אחדות אדרבא, פירוד. להוביל חייב אינו ...השוני
אנו מנוגדים. ואפילו שונים בכיוונים המושכים כתות של מהתכללות
בעבודת שונות גישות שלש ייצגו ויעקב, יצחק אברהם שהאבות, רואים
היתה יצחק של מדתו ה'; אהבת היתה אברהם את שציינה המדה ה'.
שלשתם אלו. מנוגדות מדות שתי של מיזוג היתה יעקב של וזו ; ה' יראת
אחדות עמנו. של והמיוחדת האחת הרוחנית, המורשת את העמידו יחד
יהודים - האנושות כל את וכוללת ביותר רחב היקף בעלת היא זו
האנושי לתחום מעבר אף מתרחבת היא אכן, כאחד. יהודים ושאינם

הקב"ה. של ברואיו הננו שכולנו כיוון כולו, היקום את וכוללת
ועם אדם בני עם יחסינו על משפיעה זו יסודית באחדות ההכרה
הדבר מפני הצדה נדחקים אדם בני בין השונים ההבדלים בכללו. העולם
ההבדל כגלל "מאוים" להרגיש צריך אינו אדם כך, משום לכולנו. המשותף
לעזור ולהתאמץ באהבה ידו לו להושיט עליו אדרבא, הזולת. לבין בינו
כלפיו ירגיש ולא ידחהו, לא רצויה, בלתי מדה ברעהו רואה הוא אם לו.
לו לעזור ולהתאמץ רחמים כלפיו לחוש עליו להיפך, שליליים. רגשות

ביניהם. גמורה אחדות יאפשר וכך זו, מדה לתקן
נכונה "התנהגות המציינת "צדקה" המלה של המשמעויות אחת זו
הצעת אלא לעני, נדיבה תרומה נתינת רק פירושה אין צדקה וראויה"
את מסירים ובכך ברוחניות, ואם בגשמיות אם הדרוש, ככל עזרה

עמים. בין או יחידים בין האהדות את לערער העלולים הגורמים

התהלוכהמשמעותה של התהלוכה של משמעותה
שאדם לגאווה ביטוי משמשת שהיא הוא, תהלוכה של העיקרי ההיבט
גאוותו את להפגין הזדמנות לו ומספקת וערכיו, אמונתו על מתגאה
ובכך אחד, במקום עומדים אין בתהלוכה כן, על יתר אחרים. בפני זו
בפעולות ועוד, עוד כהתמדה להתקדם אחד כל של הצורך על מרמזים
את המשקפים ילדים, הם זו בתהלוכה העיקריים המשתתפים חיוביות.
כל מבוגרים. מאשר לעין בולט יותר באופן והצמיחה ההתקדמות מושג
צריכה הזו, הגופנית ההתפתחות גדל. גופם שנה, תקופת כל ואפילו שנה,
להשתקף חייבת מצדה היא אשר רוחנית, בהתפתחות גם מלווה להיות

טובים. מעשים ובריבוי התנהגות כשינויי
בכך, ומצביעים והממשלה המדינה העיר, נציגי מצטרפים זו לתהלוכה
יותר עוד מודגש זה דבר ושלום. אחוה אהבה בהפצת חלק נוטלים הם כי
המוסיקה כי - שלהם התזמורות הבאת - השתתפותם אופן ידי על
התדברות להשיג וניתן ושלום. התדברות ומעודדת שמחה להפיץ עוזרת
שבע שמירת קידום ידי על ובמיוחד החינוך, את מטפחים אם ושלום

מקום. ככל וחסד "צדקה" מעשי הנהגת ידי ועל נח בני מצוות

עכשיו נפלאות מלכות יין
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פריז ועד מירושלים ניסים

בתהלוכות! השנה - חדש

יעמדו שהפעם יהודים לרמות שרוצים ומה
אי הגויים את אך - יתקפלו ולא בדיבורם

של ההצהרות מכל מתפעלים לא והגויים לרמות, אפשר
יחזרו - ילחצו הם מחר שאם יודעים הם כי השרים כל
תשל"ט) כסלו (י"ט מדיבורם... בהם

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

האמת את יודעים הגויים

בעומר ל״ג בכינוס

אורן דורון הרב

משיח" "אפודות
מסרי עם (ניילון)

והגאולה התהלוכה
להזמנות:

077-5123-770 ממש ההפצה מרכז



נידח..." ממנו ידח לא "כי

חול מלימודי - חופש
הבא- בקיץ החופש זמן קביעות אודות כותבים

שהיה הסדר לשינוי טעמים שכמה עלינו-לטובה,
עתה. עד

ניתנו תמיד שלא אף בזה, הכלליות הנקודות ...אחת
הרי- בקדש מלימוד בחופש שממעטים שכל לגלות,

פשוט. וגם כמובן משובח, זה
התלמיד אז מסוגל חול, לימודי שאין בעת ב)

קדש, הלימודי ובעומק ברוחב בטוב יותר לקלוט
אחר. בשטח עסוקים שאין כיון

המחונך, בעניני מדגיש גם שזה בזה, נקודה עוד ג)
לימוד שזהו לחשך, אור בין לחול קדש בין ההבדלה
הרי העיקרי לימוד מה-שאין-כן מסוימים, בעתים

וכו'. עליו נוסף
כללית, נקודה בתור בא הרי-זה לעיל כאמור

מוכרח הנ"ל, עם להתחשב שיש אף לפועל ובהנוגע
האמורים. תנאים בחשבון להביא

ז׳רסז) (מאגרת

התספורת את להקדים לא
ששמענו מה פי על - התספורת, אודות שכותב מה

אדמו"ר מורי-וחמי קדושת מכבוד פעמים איזה
להילד מלאת לפני לספר לא מנהגנו ישראל, נשיא

שנים. שלש
שלש למלאת תספורת לעשות שהתירו להעיר ויש

המועד... בחול שנים
ז׳רפז) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

מצב אין כי מלמד השבוע, שחל שני, פסח
בפתגם יום" "היום בספר הנכתב וכפי "אבוד".

"אבוד": דבר אין שני: פסח של "ענינו זה: ליום
שהיה מי אפילו ולהשלים, לתקן אפשר תמיד

"לכם" - ואפילו רחוקה, בדרך שהיה מי טמא,
לתקן". אפשר על-אף-הכל ברצון, היה שהדבר

שלא מי בעבור להשלים זה, יום של תפקידו כמו
עם כל עם יחד להקריב הפסח, חג במועד יכל

תמיד יכול יהודי כל כך הפסח, קרבן את ישראל
שהחסיר. מה כל את ולהשלים לתקן

יכול כיצד מלמד נחום, משה ר' של סיפורו
כאשר במיוחד ולהשלים, לתקן תמיד האדם,
הפרטית" ב"השגחה ומתבונן עיניו את פוקח

העת. כל מלמעלה אותו המלווה

מהארץ ההתנתקות
הרגשתי ימים באותם שנים, כשלש לפני זה "היה

עצום ריחוק ומצוות. תורה חיי מכל רחוק
לנצל מוסבר בלתי לדחף אותי שהביא שכזה,

מהארץ לרדת שברשותי, האמריקאי הדרכון את
שם טקסס. למדינת הברית לארצות ולהגר

או יהודי עבר ללא חדשים חיים להתחיל קויתי
מאחורי. "ישראלי"

ומצוות, תורה מחיי הריחוק כ"כ לי שבער לא
זה פשוט "אנטי" הייתי לא ימים באותם כאמור,

פרק לפתוח בנדודי, קויתי אך אותי; עניין לא
מוגבלות"... הבלתי האפשרויות ב"ארץ חדש,

מהארץ. "ההתנתקות" תהליך - אז לזה קראתי
משאיר כשאני בניכר, ביליתי ארוכה, תקופה

כשעם וחברי, ידידי כל את בארץ, מאחורי
היתה ביניהם טלפוני. קשר על שומר אני חלקם
מציע אני התקופה, כל לאורך קרין, בשם אחת,

דוחה והיא בטקסס ולחיות לארה"ב להגר לה
התברר יותר מאוחר שונות. מסיבות הדבר את

ביתנו לבנין הוביל איתה ששמרתי הקשר כי
והמצוות. התורה יסודי על המשותף,

מפתיע טלפון
מחפשים כשאנו חבר עם ישבתי הלילות באחד
להכנס החלטנו הזמן. את איתו להעביר משהו
קטע איזה "ישראלי" משהו ולחפש לאינטרנט

"בית". של הרגשה קצת לנו שיתן בידורי,
את אך מצאנו, לא אמנם שחיפשנו הקטע את

הרבנים מאחד מרתק, וידאו סרט צד עינינו
תורה לשמירת ומשכנע המסביר הקודש, בארץ

צופים כשאנו ישבנו, ארוכה שעה במשך ומצוות.
להפסיק. יכולת מבלי אלו בסרטים

אותי. לשנות מסוגל זה כמה עד שיערתי לא
פתח מצאה היהודית" "הנקודה כי התברר

"רצים" שהסרטים ימים כמה ולאחר בו, להתלות
הקרוב חב"ד לבית טלפון הרמתי בראש, לי

ליל לסעודת להגיע אוכל כיצד הדרכה וביקשתי
בקשתי את שמע מרינובסקי הרב השליח שבת.

ולפעילויות לשבת אותי הזמין פנים ובמאור
יותר. להשתתף הזמן עם התחלתי בהם נוספות,

בהצעה השליח אותי הפתיע הימים באחד
שליט"א, המשיח מלך לרבי נוסעים "אנחנו
לפספס". לך חבל אלינו, הצטרף בא ל-770.

שהיה לנסיעה, הדרוש הסכום את לי נתן חבר
בעודי הפתעה: הגיעה כאן אז. בדיוק לי חסר

קרין היתה הקו על הטלפון. צלצל ב-770, נמצא
קודש" אגרות ב"מרכז נמצאת שהיא לי המספרת

את שאלה היא ברחובות. בורוכוב משפחת של
בינינו חתונה לגבי המשיח מלך שליט"א הרבי

הקודש. לארץ החתן הגעת על בתשובה ונענתה
פרטית". מ"ההשגחה תדהמתי את לתאר קשה

מעגל סגירת
ארצה נסעתי מהתשובה, להתעלם יכולתי לא

כשלאחר חסידית, בישיבה ללמוד ונכנסתי
כברכות ביתנו את להקים זכינו חודשים שלשה

המשיח. מלך שליט"א הרבי
עצמנו, את מצאנו ואנו חודשים מספר חלפו

של לביתם לילה באישון מגיעים ביחד, הפעם
ביקשנו לראותינו. שהופתעו ברוכוב, משפחת

של לזרע המשיח מלך שליט"א הרבי ברכת את
חודשים, כמה לפני שהתמלאה ברכה קיימא.

בדיוק שהתגשמה ברכה תחי' אודל בתנו בהולדת
קודש". ב"אגרות נכתב עליו תאריך באותו

עם בשיחה לאחרונה לי ציפתה הגדולה ההפתעה
שנה, 25 לפני שלי, לידתי גם כי התברר, הורי.
מלך שליט"א הרבי של בברכתו מלווה הייתה
הלידה כשבחדר לילה, באותו זה היה המשיח.

בלתי סיבוכים נתגלו אימי, שהתה שם בברוקלין,
ל-770, מייד לנסוע לאבי המליץ מכר צפויים.
השמות את שיכניס מהמזכיר, ביקש הוא שם

והברכה המשיח מלך שליט"א הרבי אצל לברכה
הק' ברכתו בזכות בתי של לידתה נתקבלה.

המשיח". "ימות של מעגל סגירת מן היוותה

נחום משה ר׳


