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ברגעים אלה על סף גילוי ממש, נמצא בתחתית 
בהר הבית בירושלים, אחד מפלאי המקדש 

הגדולים ביותר - ארון הקודש כשהוא ממתין 
ומצפה לרגע הנכסף בו יתגלה משמים מקדש 

העתיד כשהוא בנוי ומשוכלל, ואזי יגיע גם הוא 
ארון הקודש, למקום יעודו בקודש הקודשים.

בארון זה ותואם לדרגתו האלוקית, נמצא עניין פלאי 
נוסף - לוחות הברית! אותם שנתן הקב"ה למשה 

רבינו בהר סיני. "כתובים משני עבריהם", שהיו 
האותיות חקוקים בהם 

מצד אל צד ונקראים 
משני עבריהם.

המפליא הוא שלצד 
אותם לוחות שהיו 

מעשה אלוקי טהור, 
היה גם ספר תורה 
"רגיל", כזה שנכתב 
בדיו על קלף גשמי.

אותיות החקיקה
בספרו "לקוטי תורה" 
מפרש אדמו"ר הזקן 

רבי שניאור זלמן בעל 
התניא והשולחן ערוך, 

את פתיחת פרשתנו 
"אם בחוקותי תלכו" 

'חוקותי' לשון  -
חקיקה, כשכוונתו לציין את ההבחנה שבין הכתב

האלוקי שבלוחות שהיו אותיות חקוקות, לבין 
אותיות הכתיבה בספר התורה הנכתבות בדיו על 

שני  של הינן חיבור הכתיבה בעוד שאותיות הקלף.
דברים שונים, הדיו והקלף, ומכאן גם האפשרות 
שיחול בהם סדק או גם נתק של האות מהקלף, 

הרי שאותיות החקיקה אינן יכולות להנתק, היות 
והן מהות אחת עם הלוחות בהם נחקקו.

שני סוגי אותיות אלו מבטאים למעשה שני 
רובדים בתורה 

ה'נגלה'  עצמה, רובד
שבה והרובד הפנימי 

והנסתר שבתורה.

הבחנה זו בין שני סוגי האותיות, אומר אדמו"ר 
הזקן, נמצאת למעשה לא רק בתורה, אלא גם בכל 
יהודי, שהרי "ישראל ואורייתא וקוב"ה כולא חד" 

ומאחדות זו, קיימים בכל יהודי שתי רמות של 
התקשרות בה' אלוקיו, גלויה ונסתרת. 

ברמה האחת הגלויה יותר, כל יהודי הוא בחינת 
אות בספר התורה. הגדרה המצביעה אומנם על 

אך עדיין כחיבור של שני  קדושת שורש נשמתנו,
דברים שונים, חיבור חיצוני ומוגבל. ברמה השנית 
לעומת זאת, כפי שעצם 

נשמתו של כל יהודי 
קשורה ומאוחדת אתו 

ית', כאן כל יהודי 
מאוחד אתו ית' באופן 

שלא ניתן לנתק או 
להפריד. כאותיות 
החקיקה בלוחות 

הברית.

כוחות נעלמים
בערב שבת קודש חל

יום ההילולא של התנא 
האלוקי רבי שמעון 

בר יוחאי, מחבר ספר 
הזוהר תחילת הגילוי 
של פנימיות התורה. 
בשיחותיו הקדושות 

מלך המשיח כי בלימוד רובד  מסביר הרבי שליט"א
הנגלה שבתורה, אנו מעוררים במקביל את כוחות 

הנפש הגלויים שביהודי ואלו בלימוד פנימיות 
התורה זו תורת החסידות, אנו מעוררים את עצם 

הנשמה, את כוחות הנפש הנעלמים.
ברגעים אחרונים אלו, ממש לפני ההתגלות, אנו 

נדרשים לגלות כוחות אמונה והתמסרות עצמיים, 
כדי לפרוץ את מחסום ה"דמה" ולעורר בכל יהודי 
את עצם נשמתו החקוקה בו ית' למילוי שליחותו 

כך עלינו להרבות בלימוד  הבאת הגאולה. לשם
תורת החסידות זו פנימיות התורה, ללמוד וללמד 
ובמיוחד בתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח 

שיבוא ויגאלנו תיכף ומיד ממש.

בקריות קבלה תערוכת
   בימי ספירת העומר, מתקיימת

תערוכת "היכל הקבלה" בעזרת הנשים
כנסת חב"ד המרכזי בקרית  של בית

ניתן  שמואל. לתאום מפגש בתערוכה
לפנות למארגנים בטלפון: 04-8372684

ב׳התקשרות׳ מיוחד מבצע
– חוויה    ארגון "התקשרות

חודש מיוחד: בכל במבצע יהודית" יוצא
תיערך הגרלה בין השלוחים שיצטרפו 

למאגר המפיצים. הפרס: מתנה למקורב 
בפנסיון  ב'סמינרי התקשרות', חדר זוגי
התנאים. בנוסף כל יהודי  כל עם מלא
יזכה  שירשם לסמינר בזכות השליח,

נוסף להגרלה. ההגרלה  בכרטיס אותו
לסמינר הקרוב בחג  - הראשונה

להצטרפות: 054-6795-770 השבועות.

יוסף״ ספר ״ברכת
ספרו החדש של הרב  יצא לאור

פיזם שי' מנהל ת"ת אברהם יוסף
חיפה והקריות, - חב"ד צבאות מנחם

בקריות.  ומשפיע  בישיבת תומכי תמימים
הספר עוסק במגוון נושאים, בהסברה 

הש"ס  בסוגיות ברורה בתורת הגאולה,
עמ').  200) ועוד ומנהג בהלכה וברמב"ם,

טל': 077-7068770. להזמנות

בית על כל דגל
   מבצע מיוחד בכל הארץ. הזמינו

054-841-7858 משיח לביתכם: דגל

לפרוץ את  כדי עצמיים, אמונה והתמסרות כוחות לגלות נדרשים אנו ההתגלות, לפני אלו ממש ברגעים
הגאולה. הבאת - שליחותנו ית׳, למילוי בו נשמתו החקוקה עצם בכל יהודי את ולעורר ה״דמה״ מחסום
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חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

ב"ה

ארון הקודש על
ממש סף גילוי

בעומר. ל״ג בתהלוכת המשיח שליט״א מלך הרבי
ישראל״. ילדי ״יחד כל בסיסמא העולם בכל שכאלו נערכות תהלוכות

משיח מתאחדים לקבלת פני
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ה) (בחוקותי כו, בארצכם לבטח וישבתם

אלא עכשיו,  עושה שהיא  כדרך  לא 
הראשון. ומנין  בימי אדם שעושה כדרך
ועושה  נזרעת  להיות  עתידה  שהארץ 
(תהילים  לומר תלמוד יומה. בן פירות
וכן הוא  לנפלאותיו". "זכר עשה ד) קיא,
יא) "תדשא הארץ דשא  א, (בראשית אומר
שהייתה נזרעת,  שבו ביום עשב", מלמד

עושה פירות. בו ביום
כהנים) (תורת

יב) (בחוקותי כו, בתוככם  והתהלכתי

כאן "והתהלכתי בתוככם" ונאמר נאמר
האלקים  "את  ט)  ו, (בראשית נח אצל 
צדיק  נח הקב"ה: בני, נח". אמר התהלך
עמו, אף  בידו ומטייל והייתי תופס היה

(ישעיה  אתם שנקראים צדיקים, שנאמר
כולם צדיקים וגו', לעתיד  כא) ועמך ס,
עתיד להיות מטייל עמכם,  לבוא אף אני

שנאמר "והתהלכתי בתוככם".
שלמה) (תורה

יב) (בחוקותי כו, בתוככם  והתהלכתי

בכמה רבי שמעון בר יוחאי, ראה אמר
 . . לישראל הקב"ה חיבבן לשונות
אלוקיכם  לה' אתם בנים  זו,  בפרשה
(שם  לה' קדוש אתה עם כי א), יד, (דברים

ו). (שם ז, אלוקיך ה' ובך בחר ב),
בעולם- לישראל,  הקב"ה להם אמר 

עליכם.  שמי  ויחדתי בכם  בחרתי  הזה 
מתהלך  בכבודי  אני לעתיד-לבוא 

גו'". ביניכם, "והתהלכתי בתוכיכם
ילמדנו) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ קיץ  לפי שעון

8:16 7:00 ירושלים 
8:19  7:15 תל אביב 
8:20  7:17 חיפה
8:16 7:15 באר שבע 
9:04  7:56 יורק ניו

‰˙‡ È˙ÏÈ‰˙ ÈÎ - 'Â‚ ÈÊÂÚ '‰ :‰¯ËÙ‰
יד) יז, - יט (ירמיה טז,

ד. אבות: פרק פרקי

אמיתית? מהי הליכה

בחוקותי  על הפסוק הנאמר בתחילת פרשת
החסידות  בתורת מוסבר בחוקותי תלכו", "אם

כללי נחלקים המצוות לשלושה  באופן כי
סוגים:

וההגיון האנושי  משפטים - מצוות שגם השכל
גזל, צניעות וכדומה. מחייבים לשמור, כגון

כשלעצמו  שהשכל אותם המצוות, עדות - אלו
לאחר שנאמרו הרי אך אומנם לא היה מחייבם,
מצות סוכה, פסח וכדו'.  שהוא מקבלם, כגון:

לאחר שנצטוינו עליהם,  חוקים - המצוות שגם
מקיימים  אינם ניתנים להבנה שכלית ואנו הם

מלך. אותם רק מכח ה"קבלת עול", כגזירת

הבסיס זהו קבלת-עול
בחוקותי תלכו" הכוללת הוראת התורה "אם

סוגי המצוות, מלמדת שגישת ה"קבלת  כל את
עול" צריכה להיות הבסיס לקיום כל שלושת 

תהיו בדרגת  ובזה - "תלכו", סוגי המצוות,
ה'. ו"מתקדמים" בעבודת "מהלכים"

נובע מ"קבלת  ה"חוקים" קביעה זו, שקיום
קיום מצוות  עול" מעוררת תמיהה, כיצד

יביא ל"הילוך"? ה"הליכה"  הנובע מקבלת עול
ובהם  דרגות שייכת בעניינים שיש בהם חילוקי

האדם מדרגה לדרגה. לדוגמה - במדות  הולך
שהוא הולך ועולה מדרגה לדרגה  לומר, שייך

כך גם  - מ"אהבה זוטא" ל"אהבה רבה":
אבל מה מקום יש  גדול. קטן, שכל בשכל: שכל

קבלת עול? להליכה בחוקים,
שהביטוי  ב"לקוטי תורה", הזקן מבאר אדמו"ר

העבודה של  רומז לנתינת שכר: שכר "תלכו"
"תלכו", והליכה אמיתית  - "בחוקותי" הוא

גבול. היא - בלי

השכל מן - למעלה אמונה
ב"לקוטי תורה" מבואר בקשר למושג האמונה,

במדרגות של אלקות  עיקר האמונה הוא כי
להשיגן. שכן באותן דרגות  השכל יכול שאין
חייבת להיות גם הבנה.  יכול להשיגן שהשכל

יכול  שאין השכל רק באותן דרגות גבוהות
מקום האמונה. להשיגן, שם הוא

לגבי אמונת  ישראל זהו הרי החידוש באמונת
להבדיל. אצל אומות העולם  אומות העולם,

אמונתם היא באותן דרגות שההגיון מחייב. לכן 
עלמין",  כל "ממלא היא רק בדרגת אמונתם

שאין  מה בשכל. דרגת האלקות המושגת
האמונה היא בדרגת "סובב כל  כן בישראל,

השכל - מזה מובן,  מהשגת עלמין", הנעלית
שמאחר שבשכל יש עליות מדרגה לדרגה 

שנים יודיעו חכמה",  כנאמר "ימים ידברו ורוב
כך גם האמונה  הרי ככל שההשגה נעלית יותר,
היא בבחינות גבוהות יותר: העניינים שעליהם 
אצלו  נקלטו לאמונה, כבר זקוק היה בתחילה

עתה היא בדרגות נעלות  והאמונה שלו בהשגה,
יותר באלקות.

בחוקים.  גם מזה, שהמושג הליכה שייך מובן
כך החוקים  ככל שהשגתו במצוות נעלית יותר,
אצלו תחילה בבחינת  נעלים אצלו. מה שהיה

אינו "חוקים", שהרי הם כבר  חוקים, שוב
מושגים בשכלו.

הקב"ה:  לו במשה רבינו, שאמר כדרך שמצינו
שוב לא  פרה" הרי מאז "לך אני מגלה טעם

היה עניין פרה אדומה אצל משה רבינו בבחינת
שהיה חסר  אפשר לומר אי "חוקה". מאידך
אצל משה רבינו ח"ו עניין החוקים - אלא 

יותר. נעלית שאצלו היה עניין החוקים בדרגה

מאתמול היום יותר
תלכו - שתהיו עמלים  זהו פירוש בחוקותי

תמיד בתורה.  חובה להתייגע יש בתורה.
הנפש אין  מיצוי עד שהיתה אתמול של היגיעה

השגה  היום צריכה להיות אצלו היום. בה די
נעלית יותר, ובמילא - חוקים נעלים יותר:

לגבי  "בחוקותי תלכו" - הוא בחינת "מהלך"
לזה הוא - "ונתתי גשמיכם  חוקים. השכר
קוממיות",  "ואולך אתכם עד בעתם וגו'"

תהיה ההליכה בלי גבול,  העתידה, שבה בגאולה
שהוא  "ילכו מחיל אל חיל", עד שיזכו לגילוי
נעלה מהליכה - "ליום שכולו שבת ומנוחה 

לחיי העולמים". 
תשכ״ב) בחוקותי (משיחת ש״פ

דבר מלך

השבת ח ו ל
בחוקותי פרשת

בעומר ל"ג

בחוקותי

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

- בדיקת המזוזות והתפילין
בי"ב חודש האחרונים נבדקו לא באם

תניא תהלים חומש

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק ניהול 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 שליט"א מלך המשיח הרבי תמונת
sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

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

Â˜ÈÒ¯Ù ורעייתו ÌÈÈÁ למשפחת הרב
המשיח שליט"א מלך הרבי שליח

אונו קרית

הבן הת' ˘Ï‡ÂÓ לגיל מצוות להגיע

וÏמדן שמים Èרא לÁסיד יגדל

מזל טוב ברכת
Ï‚Ò ורעייתו ÈÂÏ‰ ÊÚÂ· 'לר

שיחי' ˜ÁˆÈ ÛÒÂÈ 'הבן הת לבוא
הנישואין עב"ג בקשרי

ÈÁ˙˘ ‰‡Ï ‰ÈÓ' שארף
- בית חב"ד יבנו ביתם

הגאולה של זמן מתוך הרחבה

מזל טוב ברכת



החסידות   אחד מיסודות תורת
ענין  שגילה הבעש"ט הוא

ה"השגחה פרטית" - להבין שכל 
דבר שקורה בעולם, אפילו תנועתו 
ב'השגחה  הינו ברוח, של עלה נידף

בכוונה  פרטית' ומכוון מלמעלה
תחילה.

אלפי  בענין זה נוכחים מאות
יום, בחייהם  יהודים, מידי

לרבי  כך גם כל הפונים הפרטיים.
מלך המשיח כיום, ונענים  שליט"א
ה'אגרות קודש' רואים  באמצעות
ח"ו, אלא הכל  שאין כאן מקריות
תחילה. לא באקראי  מכוון בכוונה

נבחר הכרך הנכון, ולא במקרה 
מוכנס המכתב לעמוד בו מופיעה 

התשובה.
גב'  מספר שבועות, היה זה לפני

מראש פינה, הגיעה  ברננסון, ענת
גידי שרון,  לביקור בבית אחיה, הרב

קרית טבעון. חב"ד תושב חסיד
ממנו,  לפני צאתה, היא ביקשה

להשיג בעבורה ספר "אגרות 
קודש".

אצלי בבית  לך, "כידוע
ב"ה את הספרים  יש כבר
הפעם אני  אך המיוחדים,
מבקשת, שתשיג לי את 

מהכרכים בעבור  אחד
שלי, הגרה  ידידה טובה

ומעוניינת  בשכנותי,
בביתה ספר כזה. להניח

האחרון, היא נוכחה  במהלך הזמן
הנפלאות המתגלגלות  את לראות

בתשובות שמתקבלות מהרבי 
מלך המשיח, ועל כן,  שליט"א
ביקשה ממני להשיג את אחד 

מהכרכים עבורה".
השיב הרב גידי, גשי  בעיה, אין

הספרים, ובחרי ספר אחד  לארון
בעבורה.

והחליטה  ענת ניגשה לארון,
שהיא  תוך כדי כרך ח"י. את ליטול
הספרים,  מארון מוציאה את הספר
כדאי לפתוח  "אולי מחשבה נופלת

ולקרוא תשובה כעת?"
מיוחדת תחילה,  כוונה ללא וכך,
בעמודים היא פתחה את הספר

שב-שג.
התפעלות נשמעה מפיה:  קריאה
ידידה,  אותה "אני לא מאמינה.
מספר פעמים שהרבי  לי סיפרה

מלך  שליט"א
המשיח כתב לאביה 

מכתב מיוחד, 
אינה  רק שהיא

מצליחה לאתרו. 
איך שפתחתי  והנה,

בעבורה, אני  את הכרך שבחרתי
מוצאת את המכתב".

מעניין להביא כאן חלק מהמכתב 
שהיה  מי אורי, בן מ. שנכתב למר
דתית בארץ  מנכ"ל המכון לאמנות
דעתו מציור  הלה לא נחה הקודש.
ה"שיחות  הלוחות המופיע בשער

בעוד  העננים. לנוער" בשיפוע מעל
לצייר את  שלדעתו על הצייר היה

ישרה. בזוית הלוחות
מלך  הרבי שליט"א לו וכך עונה

המשיח:
 ‰Ó ÏÚ ,ÔÂ˘‡¯ ÔÂ˘‡¯ ÏÚ ‰¯Ú‰·Â"

:Â·˙ÎÓ· ¯ÈÚ‰˘

 ˙‡ ¯Â‡Ï ‡ÈˆÂ‰Ï ËÏÁÂ‰˘Î (‡
- ‰˙È‰ ˙ÈÓÈÙ ‰ÂÂÎ‰˘ Ô·ÂÓ ,ÔÂÁ¯È‰
 ¯ÚÂ‰ ·ÏÏ ‰˙¯„Á‰Â ˙Â„‰È‰ ˙˜ÊÁ‰

 ,ÌÈ¯˘Ù‡‰ ÌÈÎ¯„‰ ÏÎ·
 ,·Â˙Î‰ ˙‡È¯˜ ˜¯ ‡Ï ‰Ê·˘
 ¯Ú˘· ‰Â˘‡¯ 'È‡¯ Ì‚ ‡Ï‡
,˙Â„Â˜ È˙˘ ‰Ê·˘ ,ÔÂÁ¯È‰

 ‰'ÈÂËÈ·Â ˙Â„‰È‰ ¯˘‡
 ‰¯Â˙‰ ˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê ÏÚÂÙ·
 ÈÎ‰ ÌÈÈÚ Ì‰ ,‰ÂˆÓ‰Â

 ÌÈÏÚ ÈÎ‰Â ÌÈ·‚˘
 ¯˘Ù‡ È‡˘ ,È˘‰ ‰ˆ˜·Â .‰‡È¯··
 ÈÏ·Ó ,ÌÏÂÚ· ˙Â‡ÈˆÓÂ ÔÈÚ ‰ÊÈ‡Ï
,‰ÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰ ÏÚ „ÒÂÈÓ ‰'È‰È˘

 Ï˘ - ‰ÏÂ„‚ ÈÎ‰ ˙Â¯È‰·· - ÏÓÒ‰Â
 È˘ ,Ô·ÂÓÎ ,‡Â‰ ,‰ÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰
 ÂÏ‡Ï Ì‚ ÚÂ„È ‰Ê˘ ,˙È¯·‰ ˙ÂÁÂÏ
 ‰ÊÈ‡ ,È„Â‰È ÍÂÈÁ ÏÎ ÂÏ·˜ ‡Ï˘

.ÔÂÁ¯È‰ ‰ÙÂÓ Ì‰Ï Ì‚˘ - ‰'È‰È˘

 ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Â‰Ê˘ ¯ÂÈˆ· ˘‚„Â‰Â
 ÌÏÓÒÏ ‰˘˜ ¯˘‡ ,ÌÈÓ˘Ï ÏÚÓ Ì‚Â

 ,ÌÈÚ È"Ú ‡Ï Ì‡ ,̄ È‰· ÔÙÂ‡·
 ÏÚÓÓ ‡Â‰ ,˙ÂÁÂÏ‰ È˘ ÌÂ˜Ó ÔÎÏÂ
 ‡¯Â·‰ ˜¯ ‡Â‰ Ì‰Ï ÏÚÓÓÂ ,ÌÈÚÏ
 ˙ÂÈ˙Â‡‰· ÊÓÂ¯Ó ¯Ú˘‰ ¯ÂÈˆ·˘ ,'˙È

 ,ı¯‡‰ ¯Â„Î - Ì‰Ï ‰ËÓÓÂ .‰"·
 ,ÈÈÒ ¯‰· ‰'È‰ È¯‰ ‰¯Â˙ Ô˙Ó˘ ÔÂÈÎÂ

 ¯˘È Â˜ ¯˘‡ ÔÙÂ‡· ¯Â„Î‰ ¯ÈÂˆÓ
 ˙ÂÁÂÏ È˘ Í¯„ ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈ˙Â‡‰Ó
"...‡Â‰‰ ÁË˘· ,Ú"ÙÏ ,ÚÈ‚È ,˙È¯·‰

זהו רק חלק מהמכתב  כאמור,
מוסברים עוד פרטים. כשבהמשך

שאומות העולם נותנים לא זו בלבד
הדרוש, אלא יתירה  העזר והסיוע את

באים  הם כי צורך לבקש זאת מהם... כל מזו: אין
כספם וזהבם לארץ ישראל.  את מעצמם לתת
תשרי תשמ"ג)  (ליל י"ג

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ להצלת המטה

ם ני ם מבי י י הגו
חדשות בשבילכם יש לנו

באתר הגאולה: כעת
מהארץ והעולם חדשות ודיווחים

העולם משיח וגאולה מרחבי ידיעות
שונים בנושאים מדור וידאו

www.hageula.comwww.hageula.com

המשיח מלך הרבי שליט"א קודש משיחות
בעומר ל"ג על תהלוכות

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

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

המשותפת נשארת כשהיתה. זהותם היסודית
המנורה  ובו  הנביא זכרי' שראה  בחזיון  האחדות משתקף  רעיון
היא סמל  הקנים ישראל. המנורה בעלת שבעת עם את המסמלת
זאת, היתה המנורה עשוי' "מקשה  עם ה'. בעבודת דרכים לשבעה
שבני עמנו נשארים תמיד גוף מאוחד  זהב טהור" כדי להראות אחת

הנבדלות. אחד, למרות תכונותיהם
באה  אמיתית  אחדות אדרבא, פירוד,  להוביל  חייב אינו  השוני
ואפילו  שונים  בכיוונים  המושכים  כחות  של מהתכללות דוקא
שלש  ייצגו  ויעקב,  יצחק אברהם  שהאבות,  רואים אנו, מנוגדים. 

ה'. גישות שונות בעבודת
היתה  ה'; מדתו של יצחק היתה אהבת אברהם את המדה שציינה
אלו.  יעקב היתה מיזוג של שתי מדות מנוגדות של ה'; וזו יראת
והמיוחדת  האחת  הרוחנית, המורשת את  העמידו  יחד  שלשתם
רחב ביותר וכוללת את כל  של עמנו. אחדות זו היא בעלת היקף
היא מתרחבת אף  יהודים כאחד. אכן, האנושות - יהודים ושאינם
הננו  האנושי וכוללת את היקום כולו, כיוון שכולנו לתחום מעבר

ברואיו של הקב"ה.

הנבראים בין מושלמת התאמה
אדם ועם משפיעה על יחסינו עם בני זו ההכרה באחדות יסודית
מפני הצידה בני אדם נדחקים ההבדלים השונים בין בכללו. העולם
"מאוים"  אינו צריך להרגיש כך, אדם לכולנו. משום הדבר המשותף
להושיט לו ידו באהבה  אדרבה, עליו לבין הזולת. בגלל ההבדל בינו
מידה בלתי רצויה, לא  ברעהו הוא רואה אם ולהתאמץ לעזור לו.
לחוש כלפיו  ולא ירגיש כלפיו רגשות שליליים. להיפך, עליו ידחהו,
יתאפשר אחדות  וכך  זו, מידה  לו לתקן לעזור  ולהתאמץ  רחמים 

גמורה בינהם.
"התנהגות  המציינת  "צדקה"  המילה  של  המשמעויות  אחת זו 
לעני,  נדיבה תרומה נתינת רק נכונה וראויה". צדקה, אין פירושה
ובך  ואם ברוחניות, בכל הדרוש, אם בגשמיות  אלא הצעת עזרה
יחידים  בין  האחדות את  לערער  העלולים  הגורמים את מסירים

עמים. או בין
היא המפתח לשלום ואחדות בעולם כולו. הקב"ה ברא  זו גישה
בלי  עד  בברכות  אותו  ומילא וברחמים" בחסד ב"חן  עולמו  את 
בכך  במידותיו, לו  להדמות  בדרישה  אדם בני  אל  פונה  הוא  די. 
מלמעלה,  הברכות שניתנו להם בכל אותן שיתחלקו עם הנזקקים

בגשמיות וברוחניות. לזולת ויעזרו
מאנגלית) תרגום ה׳תש״נ. ה״פאראד״) (בעת בעומר ל״ג שיחת (מתוך

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי אייר  פרק ליום
שאר ו.            הלכות פרק
הטומאות                 אבות

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

הל' סנהדרין י-יב. פרק

פרק יג-טו.

פרק טז-יח.

פרק יט-כא.

פרק כב-כד.

א. עדות פרק פרק כה-כו.  הל'

פרק ב-ד.

יח

יט

כ

כא

כב

כג

כד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הכל ב"השגחה פרטית"

גידי שרון הרב



ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
אודות הסגולות הטמונות בסנדקאות 

ובמיוחד סגולת העשירות

כעת ביכולתך לזכות בסגולה זו!
וגם ליטול חסות בעריכת ברית מילה לאחד 

מתוך עשרות האלפים הנימולים על ידנו

"...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

050-377-0775
קורס מיוחד

מעונין בלימוד אומנות המילה?
פנה היום לברית יוסף יצחק

לפרטים נוספים: 050-377-0775

ל"ג שנה בל"ג בעומר במירון

7

משפיעה - אחרים ההשפעה על
במענה למכתבו, בו כותב:

[אבל]  בחור שלמרות המצאו בקבוץ דתי ..ישנו
אהבה דתיים, לא ניכר בו הרגש אינו מסתגל לחיים

תורה ומצותי'ה וכו'. לעניני
חז"ל דברים היוצאים מן הלב נכנסים  שאמרו כיון

שהדבור עם הבחור באופן של קירוב  בודאי אל הלב,
הצעת דברים, בודאי  אם כי ולא באופן של ויכוח,

ויש מי  האדם שוה, כל תשפיע עליו, אלא שלא
אליו כמה פעמים עד שתהי'ה ניכרת  שצריך לדבר

ובהנוגע למעשה אבל בודאי  הפעולה גם לעיני בשר
הפעילות בהאמור הוא  שסוף סוף תצליח. ומהעצות

בעניני דת  בשנים) (לקטנים ממנו העשותו מנהיג
מצותי'ה, שהאחריות שמרגיש  ולימוד התורה וקיום

בדבר ועד  בזה תניעו ותביאו להתעמקות יותר
לאלו שנמסרו להנהלתו, אלא שמובן  כדי להסבירו

יטעה בפירוש  שצריכה להיות השגחה בזה שלא
הדברים וכו'.

ז׳תרמה) מאגרת המשיח, שליט״א מלך אדמו״ר כ״ק קודש (אגרות

לבת שם קריאת
למזל טוב. בת במענה על הודעתו אשר נולדה להם

...קריאת שם לבת - מנהגנו בעת קריאת התורה הכי 
כמאן דמהילא בלידתה) (תיכף והרי איתתא קרובה.
(ע' שצו)  המנהגים בספר טעמי שכתוב דמיא. ומה

ימים - אין אנו אחראים  ה' (5) לחכות שמועה
לשמועות וכו'.

בברכת מזל טוב.
(מאגרת ז׳תרמ)

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

ביום ל"ג  מאות אלפי יהודים עולים בכל שנה
למירון, על מקום ציונו של רבי שמעון בר  בעומר
ביקש רשב"י לחגוג בשמחה  יוחאי. טרם פטירתו

שלו, ואכן, בקשתו  גדולה את יום ההילולא
מדליקים  ישראל כאשר בכל קהילות מתקיימת,
ביום  לעלות מדורות בשמחה, ורבים מבקשים

זה למירון.
היום כולו, החל  במשך נמשכת במקום השמחה

יממה  במשך לאחר תפילת ערבית, מההדלקה
שעות  כל במשך כאשר מסביב לשעון, שלימה.

אלפי  המערה ברחבת הלילה והיום רוקדים
ומרקידה  אנשים כשתזמורת מיוחדת מנעימה

הקהל. את
מקום קבוע, המלחין  בין כלי התזמורת תופס

יעקב, העומד  דוד צבי ויינקרנץ, מזכרון ר' והנגן
מציין,  כשאקורדיון בידיו. דוד צבי על משמרתו
בל"ג  (33) בו הוא מנגן הל"ג כי השנה זו השנה

בעומר במירון, כל זאת כמובן ללא תמורה 
כספית.

משפחתית מסורת
שנים ארוכות הוא מופיע ומנגן באירועים במשך

חב"ד רבים, שלוחים  מוכר בבתי שונים. הוא
בכל עת  מכירים את כתובתו ופעילים רבים, כבר

האוקרדיון, שיופיע וינגן  בה הם זקוקים לאמן
אצלם.

הוא מוסיף בחיוך: "פעמים רבות, בסיום 
ניגש אלי החב"דניק ושואל כמה  ההופעה,

שספר  משיב לו, לי. לא פעם אני עליו לשלם
מתמורתו  הרבה יותר ישמח אותי חסידות

מלאה ב"ה בספרים  הכספית". בדרך זו ספרייתו
הרבי  כשבראשם ספרי החסידות, מתורת רבים

"כך גם, באופן אישי, בכל  מלך המשיח. שליט"א
מספר התניא. יום אני מקפיד ללמוד

הנגינה לכבוד ל"ג בעומר  - מציין - הוא למעשה
אצלינו. סבי מצד  ארוכה הינה מסורת משפחתית
ערך את ההילולא  הורביץ, דוד לייב הלוי ר' אימי,

קברו  על בעומר של הרמ"א בכל שנה בל"ג
שבקרקוב.

לשעון מסביב ריקודים
אני גם משתתף מהנגינה ברחבת המערה, חוץ
שתהלוכת השמחה היוצאת במסורת מיוחדת,

2 לפנות  בשעה מידי שנה בליל ל"ג בעומר,
התנא רבי יוחנן הסנדלר, שם  בוקר, לציוני

נץ החמה,  הקהל בריקודים ותפילות עד ממשיך
להמשיך בנגינה  בבוקר אני חוזר 9 כשבשעה

היום. אצל רשב"י עד למוצאי
אדר, יום הולדת ופטירת משה  ז' בתאריך גם כך
אלפי (שמקום קבורתו לא נודע) אז נוהגים רבינו
למירון. גם אז אני מופיע במקום,  לעלות יהודים
אותה  מסורת ה'תשל"ה (75'), משנת בקביעות

צדק". ה' עד ביאת גואל ובעזרת אמשיך בלי-נדר

ר' דוד צבי בנגינה  במירון, מתמיד לבד מהנגינה
חיילי  עם רבים כ"סדרי פסח" באירועים ושירה

הצבא, בשירות בתי הסוהר וב"מרכזי קליטה" 
משתף פעולה עם שלוחי  כשבכל פעם הוא

הפזורים בכל מקום,  המשיח מלך הרבי שליט"א
בחגי  אותם מקומות לשמח ומגיעים אף הם לכל

ישראל.
משתף פעולה באופן קבוע עם  "כך גם אני

השונות, בבתי חב"ד בפעולותיהם חסידי
בפני  הרפואה ומרכזי הבריאות, בבתי שיקום,
שנפצעו, ובפני משפחות נפגעי הטרור,  חיילים

השונות". בשמחותיהם

הגאולה שמחת
ידיו ההלחנה לבד מתחום הנגינה, גם בתחום
בפרס  (70') זכה ה'תש"ל בשנת רב לו, כאשר

לחנו  עם הזמר החסידי הראשון בפסטיבל
שזכה לתהילה רבה  ה' מציון" "יברכך המפורסם

בעולם היהודי.
אפשר לסיים  אי

כתבה זו, בלי
להביא את הסיפור 

אותו  המפורסם
הרבי שליט"א  סיפר
בקשר  המשיח מלך

לחשיבות השמחה
צדיק  פעולתו של אותו דרך על בדורנו,

קפץ וברך  אביו, שבידי בתפוח חפץ שבקטנותו
העץ" ולא נותרה לאביו  בורא פרי .. "ברוך

הפרי. את לו להביא ברירה, אלא
מלך המשיח,  הרבי שליט"א אנו, אומר גם כך

שאנו כבר עתה שמחים "כשנראה להקב"ה
כביכול,  בשמחת הגאולה, לא תהיה לו ברירה,

והשלימה. לנו את הגאולה האמיתית והוא יביא

במירון צבי ויינקרנץ מנגן דוד ר׳

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ברית יוסף יצחק
בריתות מילה חינם לתינוקות, ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם

הביטוחים בארץ חברות כל את מייצגים
נאים ומחירים אטרקטיביים ביותר ביותרבת ומחירים אטרקטיביים נאים בת

R חיים R עסקים דירה R הביטוח:כל ענפי הביטוח: R רכב כל ענפי

מתקשרים ומרוויחים מתקשרים ומרוויחים 03-5017702

סוכנות ביטוח המובילהסוכנות ביטוח המובילה
לציבור שומרי התורה בישראל

קדמי קדמי 
ביטוחיםביטוחים
בהנהלת צחי קדמיבהנהלת צחי קדמי

שירות בכל הארץ

חוגגים אירוע?
יצחק ברוךיצחק ברוך
צילום אירועים
ותהיו מרוצים!

(גם מהשירות, גם מהמחיר)

052-623-7708

לבנון ממלחמת חייל פצוע עם


