
 תמוזב�כמטותק פרשת�עש� ימות המשיחה�ב
ה�תשס�ה–משיחה פלאותנראנוינתשהאת�יה

 ישראלאהבת
 אמיתית

 אהר הכה מאחד את ישראל

הוי��פרקי אבותבראשו�הפרקב זו נלמדבת בש

את� מתלמידיו של אהר� אוהב שלו� ורוד� שלו� אוהב

��הבריות ומקרב� לתורה

אהר� השתדל בצורה מיוחדת להגביר את האחדות

 �כאשר הוא ראה שני יהודי� מסוכסכי� הוא� ישראלבע

��את השני אחד ולאהוב להשלי�התאמ! לגרו� לה

ג� ברכת כהני� שאהר� זכה בה קשורה לאהבת

� ישראל�אשר קדשנו במצוותיו�כמו שהכהני� אומרי

ברכת כהני� צריכה �� באהבהונו לבר" את עמו ישראליצו

�להאמר מתו" רגש של אהבת ישראל

ני הכבוד הגנו על בני ישראל במדבר בזכות אהר� ענ

ענני הכבוד הקיפו את כל מחנה� ושמרו עליה� מכל רע

ומ� ישראל יחד  לאיש הפשוטעדהצדיק הגדול ביותר

�יש� שבפשוטי �ענני הכבוד הדגישו את זה שלכל היהודי

��נקודה משותפת ואי אפשר לחלק ביניה

 אחי� שג� א� אהר� השתדל שהיהודי� ירגישו כמו

כ"לאאחד מה� חכ� והשני  זה לא יפריע לה� להיות� כל

� יחד�כ"� כי יש לה� דברי� משותפי� הרבה יותר חשובי

והנקודה הזאת� כל ע� ישראל יש לה� נקודה משותפת

וג� א� יש אחד שלא מתנהג בצורה� באמתהיא שחשובה 

�מתאימה ליהודי צרי" לאהוב אותו ולקרב אותו לתורה

 כל אחד וכולנו יחד– דיו של אהרתלמי

לא �� הוי מתלמידיו של אהר��ועל כ" אומרת המשנה

ה אלא� של אהר� הכה��אהבת ישראל�רק מספרי� לנו על

�#תהיה כזה�הו ציוויז� הוי�� מצווי� אותנו ללכת בדרכיו

חשובלאל לנו�א מדגיש�הרבי מל" המשיח שליט

� אותו שיכול להיות שנצליח לקיי רק ציוויוזהש�ויכול

ש�אלא�להיות שלא היא נותנת לנו� הוי�המשנה אומרת זה

כח ויכולת להתגבר על עצמנו ולאהוב באמת כל יהודי 

�ויהודי

�אל תהי� מתלמידיו של אהר��והמשנה מדייקת

� תשתדל ביחד ע� החברי� של"� התלמיד היחיד שלו�שג

 ג� אתה"כו� ה� ישתדלו להיות מתלמידיו של אהר�

� בעצמ" תשתדל בזה הרבה יותר�כי כשתראה את החברי

� של" מתנהגי� בצורה המתאימה של תלמידיו של אהר�

�תקנא בה� ותשתדל עוד יותר ועוד יותר לאהוב כל יהודי

 תלמידי אהר בדור הגאולה

� ומזרז את הגאולה לגאולהכל דבר שאנו עושי� קשור

א�אנו מכירי� את הסיסמא ת באהבת ישראל נביא

�וכולנו ג� יודעי� את ההסבר��הגואל�בגלל שנאת חנ

 לתק� זאת צרי" להוסי� באהבת וכדי� נחרב בית המקדש

�חנ� שבזכותה יבנה בית המקדש

זה� על החורב�תיקו�לא היא עבודתנואבל כעת את

וכל הבעיות כבר סיימנו את העבודה� גמרנו כברמזמ�

� תוקנו�עלג  השנאת חינ� שגרמה לחורב� הבית התכפרה

�ידי המעשי� הטובי� של אהבת ישראל במש" כל הדורות

זה� היו� כשאנו מקיימי� את מצות אהבת ישראל

�משהו אחר לגמרימצד

 אהבה ואחדות�תהי� בגאולה האמיתית והשלימה

ה�ע� ישראלמופלאה בי� כל נקודה אז ירגישו כול� את

א�תנש�המטותפ�ש�דבר מלכות�פ�ע
ה �מעובד עבור חיילי צבאות
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ה� המשותפת שלנו � מאתנוניצו! משיח שיש בכל אחדהיא

ויש� בר הכי חשוב שיש בנשמה שלנוהניצו! משיח הוא הד

�א יתגלה�כשהרבי מל" המשיח שליט� אותו לכולנו

נ� יתגלה ג� ניצו! משיח שבכל אחד מאתנו  אי" ראהוכ"

�כולנו אוהבי� אחד את השני

 צריכי� להתחיל�שאנחנו ממש על ס� הגאולהעכשיו

�אז�הנפלאה שתהי� אהבת ישראל�לטעו� מה

על�טומפרש הרבי מל" המשיח שלי א פירוש חדש

כשאנחנו �� ומקרב� לתורה�זהו ג� סיו� המשנה� המשנה

מיד חושבי� על התורה חדשה��תורה�רואי� את המילה 

של� ואכ� בזכות האהבת ישראל� שמשיח יגלה �בדרכ

�א�אהרו� הכה� והרבי מל" המשיח שליט�את אנו מקרבי

התגלות של התורה החדשהלע� ישראל ואותנו בעצמנו

 סודות התורה לכל בה יתגלו אולה האמיתית והשלימהבג

�ע� ישראל

(יחי אדוננו מורנו ורבינו מל) המשיח לעול� ועד
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