
בעדינו ערבים בנינו
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על
אחד כל ולהביא להשתדל יש המשיח,
עשרת - התורה קריאת לשמיעת ואחת
מיוחד דגש השבועות. בחג הדברות,
הקטנים ואפילו הילדים הבאת על
הינו זה ומעמד מאחר בעריסותיהם,
לנו ניתנה שם סיני בהר המעמד כעין
עורבים "בנינו הילדים בזכות התורה

חב"ד. במוקדי פרטים אותנו".

בשבועות וגאולה תורה
את השלימו ממש, ההפצה במרכז
לקראת לאור ההוצאה מערך הכנת
חב"ד. במוקדי השבועות חג פעילות
עלוני השנה, יפיצו והפעילים השלוחים
תורני עלון לצד לילדים, מהודרים חג
לקריאת ומנשרים כובעים הכנסת, לבתי
המיועדים ודפים הדברות עשרת
בממש ועוד. התורה קריאת לשמיעת
פרסים גם להשיג ניתן כי מציינים
קודש ספרי ובראשם לילדים לחלוקה
צלצלו: להזמנות מופת. סיפורי וספרוני

.077-5123-770

שמחה מתוך נשים כנסי
לחג הסמוכים הימים לקראת
בשמחה התורה "קבלת תורה מתן
שירה, קרן האמנית יוצאת ובפנימיות",
הכנה ההתועדויות מופעי על במבצע
בלבד), (לנשים וריקודים שמחה מתוך
קוני". את לשמש נבראתי "אני בסימן

.050-761-7177 והזמנות: לפרטים

טובות חדשות

בחג מגיעים הילדים כל
הכנסת לבית השבועות

הדברות עשרת את לשמוע

המהר"ש, הרבי אל פעם שהגיע יהודי, על מספרים
שאינם בבית-הכנסת המתפללים על באוזניו וקבל
הרבי: לו השיב עלי". דורכים "הם בכבודו: נזהרים
בית-הכנסת, כל על להתפשט ממך ביקש "מי

עליך..." דורכים - שדורכים מקום שבכל

קודם לעולם נקרא השבת, הנפתח במדבר ספר
בפסוק כבר מופיע בניהם הקשר תורה. מתן חג
התורה: נתינת למקום ישראל בני הגעת על המספר
סיון) חודש (בראש הזה ביום . . השלישי "בחודש
פסוק על מביא שהמדרש וכפי סיני". מדבר באו

"הרי הקב"ה: דברי את זה
את להם שאתן השעה
שהגעתם ללמדך, תורתי".
למקום, ישראל בני של
של למצב יותר, מדויק או
הפותחת היא "מדבר",
את לקבל האפשרות את
קוראים ולכן התורה,
פרשת את שנה מידי אנו
זו. בשבת דווקא במדבר

מדבר להיות
החסידות תורת מבארת
בו המקום מעלת את
מדבר - התורה ניתנה
בניגוד הפקר. מקום -

פרטית בעלות יש עליהם מיושבים, למקומות
לבעלות, טוען אין המדבר שעל הרי ציבורית, או
התורה, את לתת המתאים המקום זה שבמילא
מצב יווצר שלא ויטול", יבוא הרוצה "כל בבחינת
לגורם השייך במקום ניתנה שהתורה יהודי יחוש בו
עם ספיציפי במקום התורה בנתינת ממנו. אחר
למציאת יהודי לכל הוראה בה יש המדויק, המסר

התורה. נתינת של התכלית

כי חז"ל לנו מגלים ושקטה" יראה "ארץ הפסוק על
עד שנים, אלפי במשך ומזדעזע חרד היה העולם
הסיבה התורה. לנתינת
שהתנה התנאי היא לכך
בעת עולמו עם הקב"ה
ישראל "אם בריאתו:

- לאו ואם מתקיימין, אתם - התורה מקבלים
מגלים ובהמשך ובוהו". לתוהו אתכם מחזיר אני
העולם בריאת בין הקיים ההדוק הקשר את אנו
בשביל - זו בריאה ותכלית מטרת לבין "בראשית"
התורה את שיקבלו ישראל עם ובשביל התורה

מצותיה. את ויקיימו

בהחלטו טמון התורה, את לקבל לזכות והדרך
עצמו. את להפקיר מדבר, כמו להיות האדם של
באופן אלא מעלותיו, כל את המבטל באופן לא
כל במשך עבודתו לאחר ביטוי לידי שבא כפי נעלה
בהם העומר, ספירת ימי
ספירה יום מידי מבררים
של במידותיו אחרת
הופך שהאדם כך האדם,
הפקר למקום עצמו את
וכפי בביטול שהוא כפי
האישיות מעלותיו שכל
לביצוע כולם כל מוקדשים
כך ב"ה. העליון הרצון
את לקבל לזכות ניתן
שבעצם התורה התורה,
ושייכות בגדר בכלל אינה
מכך, ויתירה כלל, לעולם
גילויי את לקבל לזכות
צדקנו משיח של התורה
מאיתי חדשה "תורה
הניתנת לעולם, שייכות מכל שלמעלה תורה תצא",

בעולם. מקום תופס שאינו לאדם

מהגאולה טעימה
ראש לפני סיון, חודש מברכים בשבת בעמדינו
לקבלת ההכנות את עושים אנו כאשר סיון, חודש
באהבת להתחזק יש ובפנימיות, בשמחה התורה
של למצבו המוצקה העדות היא אשר ישראל,
בינו המפרידה האישית ישותו על המוותר האדם,
קודם שנאמר וכפי רעהו עם ומתאחד זולתו, לבין
בלב אחד "כאיש ישראל", שם "ויחן תורה מתן
האמיתית הגאולה לזמן והכנה כטעימה אחד",
יהיה לא הזמן "ובאותו נפסק: עליה והשלימה,
ומיד ותיכף ותחרות" קנאה ולא מלחמה שם...

ממש.

התורה לקבלת הדרך
ובפנימיות בשמחה

להתבונן הזמן זה סיני, למדבר ישראל בני הגעת יום - חודש ראש לפני סיון, חודש מברכים שבת
ישראל באחדות עוברת התורה לקבלת הדרך מדבר. - שכזה במקום דווקא התורה נתינת במשמעות
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

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

ע"ה חנה בת פאני מרת

אזולי
ה'תשע"ט אייר י"ז נלב"ע

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

נחמה ורעייתו פנחס ניסן זלמן הרב למשפחת
בקשרי שיחי' מאיר הת' הבן בוא לרגל נוטיק, שיחיו
מנחם הרב למשפחת תחי' חנה מרת עב"ג השידוכין

טל. שיחיו מרים ורעייתו
הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא
והשלמה האמיתית הגאולה זמן של

טוב נשמתמזל לזכות

  
    
    
    
   
   
    
    
    
   
   
    

   
   

ישראל בני עדת כל ראש את שאו
ב) א, (במדבר

היא במדבר, שבספר הראשונה המצווה
שלא אלא ישראל. בני את למנות -
היה ולמי טעמה מה לכאורה, מובן,

ישראל? בני מספר על המידע דרוש

שבמנין ש"דבר הוא ידוע שכלל אלא,
שכן ז), משנה ג, פרק (ערלה בטל" לא
את מוכיחה - נמנה שהוא העובדה

נימנה. הוא שלכן חשיבותו,

את ולקבוע לגלות, הקב"ה ורצה
הוא כן על לתמיד, ישראל בני חשיבות
הם לעולם שמעתה כך אותם, סופר
יוכלו אלא האומות, בקרב בטלים אינם
ית' לו דירה בעשיית שליחותם למלא

בתחתונים.
(תנחומא)

ב) ב, (במדבר דגלו על איש

הקב"ה, להם אמר דגלו": על "איש
דגלים. אתכם עשיתי בעולם-הזה
ולעולם-הבא וגו', דגלו על איש שנאמר
אתכם. וגואל מדלג אני הדגלים בזכות
הנה דודי "קול ח) ב, השירים (שיר שנאמר

ההרים...". על מדלג בא זה
ישן) (תנחומא

את כבלע לראות יבוא ולא
כ) ד, (במדבר ומתו הקודש

כבודי את רואין שהיו על בעולם-הזה
לא "כי כ) לג, (שמות שנאמר כלין, היו
לעתיד-לבוא, אבל וחי", האדם יראני
נגלה אני לציון, שכינתי כשאחזיר
אותי רואין והן ישראל, כל על בכבודי
"כי ח) נב, (ישעיהו שנאמר לעולם, וחיים

ציון". ה' בשוב יראו בעין עין
(תנחומא)

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:21 19:04 ירושלים

20:24 19:19 תל-אביב

20:26 19:12 חיפה

20:22 19:20 באר-שבע

21:10 20:02 ניו-יורק
את וידעת - ישראל בני מספר והיה 

כב) - א ב, (הושע, ה'.
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שלישי. ביום  

היהדות נקודת את לאבד לא

מלך דבר

במדבר
ה' אבות פרקי

במדבר

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

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

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

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

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

www.moshiach.net

השבת לוח

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

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

תניא תהלים חומש

חיבתן "מתוך רש"י כותב הפרשה בתחילת
ישראל] בני [את אותם [הקב"ה] מונה לפניו
ובאחד המשכן הוקם בניסן באחד . . שעה בכל

מנאם". באייר

להבין: יש רש"י בדברי

שוב נמנים חביבים שדברים לכך הסיבה א.
אבל מספרם, את לדעת שרוצים מפני היא ושוב
שלו, ספירה ללא גם דבר כל יודע הרי הקב"ה
הוא ברוך הקדוש ציווה מדוע כן, אם מובן ולא

ישראל? בני את למנות

עד מצריים יציאת מאז שהרי מובן, לא בכלל ב.
אבל פעמים. שלוש ישראל בני נמנו הזו הספירה
שלושים לאחרי רק הייתה שנמנו הבאה הפעם
כניסתם לפני הארבעים' ב'שנת שנים, ושמונה
חיבתן "מתוך רש"י שכותב מה מובן ולא לארץ.

שעה". בכל אותם מונה לפניו

מצב בכל
העניינים: פנימיות פי על – הוא לכך ההסבר אלא
"הגדול – כולם כאשר הוא במניין המיוחד
נספרים – שבפחותים" ו"הפחות שבגדולים"
וזאת חבירו, לגבי יותר נחשב אחד ואין כשווים,
הנקודה מודגשת ישראל בני שבמניין מכיוון

חביבותו ומצד ישראל. בני בכל ששווה היהודית,
(מצד שווים שהם כפי ישראל לבני הקב"ה של
בני את למנות הקב"ה הורה היהדות), נקודת

שוב. ישראל

שעה", "כל רש"י לשון משמעות גם מובן זה ולפי
לעיתים נמנים ישראל שבני בזה הכוונה שאין
שינוי ישראל בני אצל חל כאשר אלא קרובות,
הוא ברוך הקדוש אז (למעליותא) משמעותי
שעה", "בכל יהודי על משפיע וזה אותם, מונה
לכפור יסכים לא יהודי קטן לרגע שאפילו
וכדומה. לצלם ולהשתחוות הוא ברוך בקדוש

שווים כולם
מה"גדול יהודי, כל אצל בהשוואה הוא זה ודבר
שלא שבפחותים", ל"פחות ועד שבגדולים"
אחד, לרגע אפילו (ח"ו) דתו את להמיר יסכים
מהזמן למעלה הוא ביהודי שקיים ה' אור כי
רגע בין הבדל לגביו אין ולכן מהגיון ולמעלה
אינו הוא כן על אשר ארוכה, תקופה או קצר

אחד. לרגע ולו דתו את להמיר יכול

כל אצל תמיד קיימת זו שנקודה למרות אבל,

אחר ליהודי כזה יהודי בין הבדלים ישנם יהודי,
זה ובשביל היהודית. הנקודה של הגילוי ברמת
במדבר. ישראל בני של ה'מניינים' שלושת היו

נפשו את שימסור יהודי - היא הנמוכה הדרגא
הוא יכול לאידך אך זרה, עבודה לעבוד לא
יהודי – מעליו דרגא אחרות. עבירות על לעבור
בחיצוניות רק נשארת לא היהודית' ש'הנקודה
נובע זה אבל פנימה, עליו משפיעה גם היא אלא
הוא. שכלו מצד ולא עליו שמשפיע אחר מכח
היהודית שהנקודה יהודי – העליונה והדרגה
מבין עצמו שהשכל כך עליו ומשפיעה חודרת

היהודית. לנקודה בהתאם

הבאה הספירה
ישראל: בני של המניינים לשלושת מקביל וזה
האירה מצרים, ביציאת הראשון המניין בעת
נותרה היא אך פשוטה, אמונה ישראל בני אצל
המשכן, הקמת לפני – השני במניין בחיצוניות.
בפנימיותם גם חיבתו את לגלות רצה הקב"ה

בתוכם". "ושכנתי - ישראל בני של

כאשר המשכן, הקמת לאחר – השלישי והמניין
ברוך לקדוש 'משכן' נעשו עצמם ישראל בני
בהם גם חיבתו את לגלות הקב"ה צריך היה הוא,

שוב. אותם מנה ולכן עצמם,

עוד הקב"ה יורה והשלימה, האמיתית ובגאולה
האיחוד לקראת ישראל, בני את למנות הפעם
איך בגלוי יראו שאז ישראל בני לבין בינו
חד", כולא הוא] ברוך [הקדוש וקוב"ה ש"ישראל

ממש. ומייד ותיכף

עמוד 1) ח׳ חלק שיחות לקוטי (ע״פ
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העולם את להאיר שליחות
ה'תשל"ה אייר, כ"ה ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

התלמידות בכנס להמשתתפות

בסיון, בא'

תחיינה עליהן ה'

ושלום: ברכה

הכנס דבר על הידיעה קבלתי בנועם
שבת של נרות הדלקת מצוות לפרסומי
בהצלחה שיהי'ה רצון ויהי ויום-טוב,

מרובה.

השלישי, בחודש א' ליום נועד שהכנס וכיון
הזה ביום כי ויודעות תתעוררנה בודאי
ישראל שם ויחן סיני מדבר אבותינו באו
שהנסיעות ז"ל רבותינו ואמרו ההר. נגד
בלשון ד"ויסעו-ויחנו" באופן היו הקודמות
בלשון ישראל, שם ויחן כאן אבל רבים,
והגורם אחד. בלב אחד כאיש כולם - יחיד
כלומר ההר, נגד - הי'ה זו נפלאה לאחדות

אחד, מה' שניתנה אחת, תורה התורה, רק כי סיני. בהר התורה קבלת
בארץ. אחד גוי באמת לאחד בכוחה

למתן- בההכנה ישראל ובנות לנשי מיוחדת זכות הרי ענין, ובאותו
דרשת כידוע לאנשים, לההגדה קדמה - בזה להנשים שהאמירה תורה,
לבני ותגיד הנשים) (אלו יעקב לבית תאמר כה הכתוב על ז"ל חכמינו

האנשים). (אלו ישראל

ולא אור, ותורה מצוה נר כי הכתוב כלשון הוא התורה ענין בכלל והנה
תורה". אלא אור "אין ז"ל חכמינו שאמרו אלא עוד

שזכו והחביבה הגדולה במצוה מתאחדות האמורות נקודות שתי והרי
ילדות גם מצות-חינוך, גודל ומצד - דוקא ישראל ובנות נשי בה
ויום- שבת של הדלקת-נרות מצות היא - חינוך לגיל שהגיעו קטנות
נשים (אנשים בבית הדרים ולכל הבית את להאיר היא זו שמצוה טוב,
שהשולחן הבית; בני כל עליו שמסובין השולחן את ולהאיר וטף)
הם שגם הגשמיים, וכו') ושתי' (אכילה האדם צרכי כל סמל הוא
וציונו במצותיו קדשנו "אשר הברכה וכנוסח מצוה, בנר מוארים יהיו

קודש". שבת של נר להדליק

חינוך מגיל הקטנות לרבות ישראל, ובנות נשי של חלקן שאשרי ומובן
הוא ברוך מהקדוש להן ניתנה וחשובה גדולה כה ששליחות כאמור,
שליחות עם ביחד אשר כן, גם ומובן טוב. כי באור עולמו להאיר -
הכי ובמדה טוב הכי ובאופן השליחות למלא הכוחות גם ניתנו זו

מלאה.

כל ובתוככי וחיות, אור מתוך האמורה שליחות שתמלאנה רצון ויהי
ובפנימיות. בשמחה התורה יקבלו - ישראל ובנות בני

מופלגה להצלחה בברכה

טובות ולבשורות

"גיסי מגדרה: אילן אלדד הרב מספר
בעיית לו היתה כשנולד, הצעיר
השמיעה עצב אחת באוזן שמיעה.
העצב השניה ובאוזן פעל, לא לגמרי
שהגדיר מה מאוד, חלש באופן עבד
השתמש הוא שמיעה. ככבד אותו

שמיעה. מגביר במכשיר

הוא בהיר בוקר ,17 לגיל בהגיעו
שומע לא שהוא גילה ולפתע קם

כלום!

הבעיה האם לבדוק שניסו לאחר
המכשיר, או המכשיר בבטריות
והתברר שמיעה בדיקת לו ערכו
לגמרי'...הם 'הלך השני העצב שגם
מומחי אצל דחופים בירורים עשו
והתברר לעשות. ניתן מה הרפואה,
בבלגיה, אחד רפואי מרכז יש כי
שכזו. מורכבת בבעיה שמטפלים

ממש הם המסובך הטיפול לצורך
ניתוח לבצע נאלצים
מלאה בהרדמה ראש,
מגיעים הם כשלמעשה
ומחליפים למקוםה'מת'
פעיל הלא העצב את
דיגיטלית המיוצר בעצב
את במקומו שיעשה

העבודה...

לניתוח, תור קבעו
התחילו והענינים

ההכנות. כל כולל להתגלגל

יוצרים הניתוח, לפני ימים מספר
המנותח, של אימו חמתי, עם קשר
אפשרות יש כי לה, ומספרים
חדיש עצב בראשו להשתיל
בינהם ההבדל במיוחד. ומשוכלל
כעשר פועל הקיים שהעצב הוא,
לעשות צריך שלאחריהם שנים
על המסובך הניתוח את שוב
החדש הדגם ואילו להחליפו, מנת
אלא החיים, לכל הינו להם המוצע
מספיק נוסה לא עדיין זה שעצב
האחוזים... במאת בטוחים לא והם

והיא לאשתי, זאת סיפרה היא
צריך ספק, יש "אם מייד: לה ענתה
מלך שליט"א לרבי כך על לכתוב

ברכתו". את ולבקש המשיח

מכניסה אשתי ההכנות, כל לאחר
כרךהאגרותקודש, אתהמכתבלתוך
שהיות הוראה ימין בצד נכתב שם
להשתדל יש קרבים הפסח וימי
נאמר עליה שמורה, מצה באכילת
ומאכל האמונה מאכל שהוא בזוהר

עסק שמאל בצד המכתב הרפואה.
על להקב"ה ההודאה בחשיבות
כך ועל הטכנולוגיה... התקדמות
לא אך לרפא כח לרופא נתן שה'

לייאש.

מדוייקת תשובה כזו שאחרי כמובן
בוצע והניתוח ספק. שום נותר לא
הדגם השתלת עם טובה בשעה

החדש.

הרי בהשתלה, ומדובר מאחר
האם לגלות כדי ימים מספר שלוקח
או השתל את קלט הגוף בעז"ה
לצערם ואכן אותו. דחה שחלילה
סימנים היו ימים מספר לאחר
השתל, את דוחה שהגוף המעידים

לדאגתם. שהוסיף מה

בית באיזור חמי עבר זמן באותו
והרב מצות, חילקו שם כנסת,
ידוע לו: ואמר מצות לו הושיט
מאכל היא שמצה
לבנך תן הרפואה.
הסדר..." בליל שיאכל

הסדר. ליל עובר
מתעורר הבן ולמחרת
המיטה על ומגלה
ספוגה תחבושת

ממנו. שנפלה

איך הבין לא הוא
הלא להיות, יכול זה
לראשו מהודקת הייתה התחבושת

הניתוח. באיזור הנפיחות מעל

כל כי ומגלה במראה מסתכל הוא
לנפילת שהוביל מה ירדה. הנפיחות

התחבושת.

לבית מיהרו הם החג אחרי
נדהמו והרופאים לבדיקות הרפואה
לשאר קראו מהר עינהם. למראה
הגוף בעצמם, שיראו הפרופסורים
הגיון כל וללא במפתיע התחיל
שכבר השתל את בחזרה לקלוט

נדחה!

את דוחה הגוף כאשר כלל בדרך
אותו יקלוט שהוא מצב אין השתל

בחזרה.

התשובה פשר את כולם הבינו אז או
בסגולת שעסקה בהתחלה שקיבלו
האמונה לחם - המצה אכילת

הרפואה. ולחם

המשיח מלך שליט"א הרבי של כוחו
לחלוקת הגדול המבצע את שיזם
לזירוז ישראל, לכלל אלו מצות

והשלימה". האמיתית הגאולה

עכשיו נפלאות מלך אגרות

ליום פרק אייר-סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ז. פרק אדומה. פרה הלכות

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים ומתנה.. זכיה הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים שכנים.. הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

כו

כז

כח

כט

א

ב

ג

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הסיכויים כל כנגד

הארץ ועמי נס הראה שהקב"ה היה ה'מזל'
הם בחירה, להם אין שהרי לקחת! רצו לא

לגמרי חופשית בחירה יש זה דרך ועל . . שצריך כפי מתנהגים
בחיים". ל"ובחרת זה את לנצל צריך הוא אבל היהודים, אצל
תש"מ) כסלו (יו"ד

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לקחת רצו לא הם

אילן אלדד הרב

ברוך שיחיו רייזל חיה ניסיםורעייתו ר׳

מנשהומושקא מענדל מנחם בצ"ה החיילים ויו"ח

הגאולה זמן של הרחבה מתוך בכל והצלחה ברכה
המשיח מלך שליט"א הרבי ולנחת

לזכות



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

המטיילים עם בעומר ל"ג

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הפך בעומר ל"ג בעולם, רבים במקומות בעוד
בזכות מעט לא (בעיקר), הילדים של חגם ליום
לקיים המשיח מלך שליט"א הרבי של קריאתו
חב"ד שבבתי הרי המפורסמות, התהלוכות את
העברית, דוברי המטיילים לקהילת המיועדים
פעילות ליום זה, יום הפך העולם, ברחבי
גם הילדים, לצד צועדים, כשבתהלוכה ססגונית,
ועברו... חלפו ילדותם ששנות רבים מטיילים

שהנה מקסיקו, - בקוזומל חב"ד בבית גם כך
של רבות מאות שהקיף ענק, פעילות יום הפיקו
בראשה התהלוכה, צעדה כל ראשית משתתפים.
ולאחריהם ותינוקות, ילדים עשרות צעדו
ולימוזינה שטח רכבי ג'יפים, רכבים, שורת
סמלי בגאווה מוצגים כולם כשמעל ארוכה,
לאחריהם מיד מצוות. לקיום וקריאה היהדות
משיח, בסמלי המקושטים האופנועים נסעו
בגאווה צעדו מתופפים, להקת לצד ובמאסף,
שלטי עם ארוך, במצעד מטיילים, מאות יהודית
המדורה, מודלקת בסיום משיח. ודגלי המצוות
ואז קטן נר מקבל אחד כשכל כולם, ע"י
הלילה. לתוך חסידית להתוועדות מתיישבים

נס רק
להצלחת שהביאה המופלאה הניסים שרשרת על
שלישי "ביום כפלין: דודי הרב מספר האירוע,
שלטים, חולצות, הכובעים, את קנינו אייר ט'
ותכננו בקוזומל, לתהלוכה ועוד משיח דגלי
מהקהילה אחת של ההורים עם זה את לשלוח

בראשון. טסים שהם הבנו כי שלנו,

ומשפחת מהדברים, חלק ארגנו שלי ההורים
ארגנו בשליחות, כאן ישראל שלהם שהבן מארק
התגלה פתאום ואז במזוודה. מהדברים חלק
כך בלילה... בשבת אלא בראשון טסים לא שהם

התחלנו המיוחל. המשלוח על לוותר שנאלצנו
המזוודה. את להביא יוכל מי ולחפש לפרסם

אני שלישי ביום אפשרויות, המון שניסינו אחרי
אמרתי - עושים? מה שלי: מאבא הודעה מקבל
ישירות שטס מישהו מוצאים אם רק נס. רק לו

בזמן. אלינו יגיע זה מהארץ למקסיקו

משמעותי שידרוג
בקאסול השליח יואל, הרב לאחי שגם מסתבר
מוצרים עם תקועה קטנה חבילה יש הודו, -
את להורים הביא והוא בארץ, בעומר ל"ג של
לשדה מחוץ אנשים לשאול ללכת הנועז הרעיון
למרות התעופה, לנמל יצאו הם וכך תעופה.
מישהו לשכנע סביר כלא היה נראה שהדבר

הארוכה. לטיסה חבילה ליטול

יש שעתיים שבעוד התברר למקום כשהגיעו
להודו, טס מי לשאול מתחילים הם להודו, טיסה
מקסיקו. ל... טסות שהם מגיבות נשים ושתי

נוספת, מזוודה ליטול אותן, לשכנע היה קל לא
העודף המשקל בעבור התשלום ענין את גם

מונית כי מבטיח כשאני שלי, ההורים נתנו
כאן. התעופה בשדה להן תמתין

בהתלהבות הודעה שולחות הן שעה לאחר
ל"פריורוטי", אותם שידרגו המצווה שבזכות

המזוודה... על לשלם צריך ולא

זה את שיקח מישהו לארגן לנו נשאר עכשיו
הם כי לקוזומל, סיטי במקסיקו התעופה משדה

בחמישי. והתהלוכה בערב ברביעי נוחתים

וטלפונים החברתיות ברשתות מפרסמים שוב
ממקסיקו שנוסע מישהו ומוצאים וכו' והודעות
זה אך חמש. בשעה הסמוכה פלאיה עד סיטי

שעה... באותה נוחתות הנשים עוזר. לא

מצליחים במסירות
מייזליש יוסף הרב השליח עם מדבר אני

סיטי, במקסיקו
את שומע הוא
ואומר: הסיפור
נפש המסירות עם
שלך, ההורים של
שהמזוודה חייב
לא אם תגיע.
מישהו תמצא
אשלח אני מחר

המזוודה. עם ספיישל בטיסה מישהו

את לבחור שדחו ואומר מתקשר החבר פתאום
בבוקר... ב-6 בחמישי בסוף טס והוא הטיסה

אלוקות! איזה

השנה, התהלוכה סיום של ההתוועדות את
בסיפור כולם את לשתף מנת על ניצלתי
ששמע מי כשכל המופלאה. הפרטית ההשגחה
הרבי של בהתהלוכה מדובר כי מיד מכריז

המשיח". מלך שליט"א

בכיתה ההתבדלות את לחפש לא

ואשר עלי'ה עבר מאשר פרקים ראשי כותבת
בזה, שפגעה והקישוים חב"ד בנוסח מתפללת

שבודאי תחי' חברתה מכתב על בזה עניתי וכבר
גם שהזכרתי הנקודה, רק בזה ואדגיש לה, תראה
והוא, ביותר, הוא עיקרי ענין כי האמור, במכתב
חיים, תורת בתורתנו נצטוינו עליהם הדרכים אשר
ואחת אחד כל וצריך שלום, ודרכי נועם דרכי הם
בתכלית, ושלום חס מחלוקת של מענינים להתרחק
שיטת הכרת להפיץ רוצים באמת באם ואדרבה
חי'ה דוגמא להיות היא, בזה טובה הכי הדרך חב"ד
שבין ובענינים למקום אדם שבין ובענינים בהנהגה
ויאמרו, ישבחום רואיהם שכל באופן לחבירו, אדם
מתנהגים בה ההולכים אשר זו, שיטה נעלית כמה

כזה. באופן

בנוסח שמתפללת שכיון במכתבה, שכותבת מה
שהכתה בשעה לעמוד צריכה לפעמים הנה חב"ד,
חב"ד נוסח בין החילוק שהרי מובן, זה אין יושבת,
עמידה בענין ולא התפלה בנוסח הוא אחר ונוסח
שמונה שאומרים הזמן לכוון שיכולה ובודאי וישיבה,
שמונה מתפללת הכתה שכל להזמן בזה וכיוצא עשרה
תתבדלנה שהן נעים לא אשר מובן, והרי עשרה,
יש שלכן והמשמעת, להסדר גם זה וסותר לעצמן

כאמור. הזמן בכיוון להשתדל

כל בתוככי שלה החבירות וכן היא שתתנהג רצון ויהי
נקראת מהן אחת שכל ישראל לבנות כיאות הכתה
עניניהן. בכל ותצליחנה ולאה, רחל רבקה שרה בת

ז׳לו) (מאגרת

מקסיקו קוזומל בחוצות יהודית גאווה

התהלוכה ושלטי כפלין הרב

054-646-8770 להזמנות:

היכונו!

ומשיח גאולה עצרת
4.7.19 ה'תשע"ט, תמוז א' חמישי, יום

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

444444444...77777777.111999
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ביאור

למסכת

אבות פרקי

קפלן יצחק הרב מאת

האדם כל את דן והוי
זכות לכף

אדם בן תהיה אחי,
! מענטש א זיי


