
766 (ערב שבת קודש פרשת נח, ל' תשרי ה'תשס"ח (12.10.0712.10.07))  ערב שבת קודש פרשת נח, ל' תשרי ה'תשס"ח

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, N.Y. U.S.A.נא לשמור על קדושת הגליון

"לחיות עם משיח", משמעו לחיות עם הוראותיו 
הקדושות, כאשר את אחת מהן, יזכו לקיים רבבות 
אחינו בני ישראל שליט"א ברחבי תבל, כבר בשבת 

זו הקרובה, השבת הראשונה שלאחר חג הפסח.
בשיחתו הקדושה לשבת מברכים חודש אייר 
תנש"א, מציין הרבי שליט"א מלך המשיח כי 

בשבת זו מתחילים באמירת פרקי אבות, ובלשונו 
"כל יהודי, אנשים נשים ואפילו טף, יש  הקדוש:
משיח  את להביא בעבודתו אחריות להוסיף לו

בפועל ממש!.. צדקנו
ובמה מתבטאת עבודה
זו .. בהוספה בתורה 

ומצוות, בלימוד התורה 
נגלה דתורה ופנימיות 

התורה, ובקיום 
המצוות בהידור, כולל 
ובמיוחד בענין שהזמן 
המנהג  קיום - גרמא

פרקי  לומר וללמוד
בין  בשבתות אבות
ובכל לעצרת, פסח

הקיץ". שבתות
בהזמנות נוספת ציין:

"ומה טוב ללמוד משנה 
(או כמה משניות  אחת
בעיון), בהבנה והשגה".

סיני מהר ללמוד
על פתיחתה של המשנה הראשונה בפרקי אבות 
"משה קיבל תורה מסיני", שואל הרבי שליט"א 

סיני,  מהר מלך המשיח: וכי קיבל משה תורה
והלא קיבלה מהקב"ה ולא מן ההר?

אלא, כוונת המשנה להבהיר: אכן למד משה "תורה" 
-"הוראה" גם מהר סיני עצמו, שהרי לא לחינם 

- וכפי שמתאר נבחר הר סיני שעליו תנתן התורה
המדרש את ריב ההרים טרם מתן תורה, כאשר 
כל אחד מהם הציג 
את מעלתו וביקש 

שמשום כך עליו תנתן 
התורה. השיב הקב"ה 

ואמר שרצונו דווקא בהר סיני, בהיותו "נמוך מכל 
ההרים" ומענוותנותו לא ביקש לציין כל מעלה 

שהיא, ביחס לעצמו. דווקא ענווה זו, היא שהקנתה 
לו להר סיני את הזכות שעליו תנתן התורה.

אלא שדווקא מתעוררת השאלה, מדוע בחר 
הקב"ה לתת את התורה על גבי "הר" ולא במישור 

או בקעה המבטאים במוחשיות רבה יותר את 
מעלת ה"ענווה"? 

מבהיר הרבי שליט"א מלך המשיח, שאכן לעשיית 
רצונו ית' דרושה גם 

תכונת "ההר". לא ניתן 
להסתפק רק בענווה 

ובשפלות. כדי לעמוד 
איתן כנגד מניעות 

ועיכובים ולמלא את 
המשימה, נדרשת גם 
תקיפות ועוצמה של 

"הר". אי אפשר לאחד 
בלא השני.

את סוד הבסיס הנכון 
לקיום התורה והמצוות 

למד משה רבינו מהר 
סיני ששילב בתוכו 

את התנשאות ה"הר" 
ה'",  "ויגבה לבו בדרכי

 - יחד עם הענווה
"ההר הכי נמוך". שילוב 

אותו עלינו ללמוד ולהפנים.

המשיח שבמלך סיני הר
שילוב מדהים זה של "הר סיני", בולט ביותר גם

באופיו ובהנהגתו של גואל אחרון, הרבי שליט"א 
מלך המשיח. שילוב מוחשי זה המתגלה באישיות 

בת זמננו, מיקל עלינו ללומדו ולהפנימו. שילוב 
של תכלית הענווה, מסירות נפש עבור כל יהודי 

ללא הבדלי זרמים או עדות, איש או אישה ואפילו 
ילד קטן, ולאידך עמידה בפרץ כ"הר" סלעי 

איתן, נלחם מלחמות הוי' לשמירה על שלימות 
העם, התורה והארץ, ולהבאת הגאולה האמיתית 

והשלימה תיכף ומיד ממש.

בפסח המחאה צעדת
הרצועה ופעילי מגורשי צפון

ביום קיימו העם והארץ להצלת המטה
מחאה  אסרו חג פסח, צעדת ראשון
לעקירה. הצעדה  אלף ימים במלאות

לעבר מחסום  מרדכי יד מצומת יצאה
שיזם  ממגורשי גוש קטיף פרחן ארז. אבי

אנו כבר  כי מציין בחריפות הצעדה את
העקירה והמגורשים  אלף יום! לאחר

גג. קורת ללא נמצאים עדיין

לל״ג בעומר כרטיס
תהלוכות וכינוסי ל"ג לילדי    לרגל
זכי רייזנר כרטיס הו"ל הרב ה', צבאות

י"ב הפסוקים, עם תמונת הרבי שליט"א 
ס"מ,  6*8.5 המשיח. הכרטיס בגודל מלך
אפשרות לכיתובית לפעולה  עם צדדי, דו

ג' יום חמישי עד הנמשכת. הזמנות
0522-234477 או  זכי רייזנר טל': אייר.

.tomerbsh@zahav.net.il לתומר:

ניסן כ״ח כנס
הרבי של לרגל שיחתו הידועה
ניסן, אור לכ"ח המשיח שליט"א מלך

 .. בה הכריז "עשו כל אשר ביכולתכם
האמיתית  להביא בפועל את הגאולה

ממש", יתקיים כנס  ומיד והשלימה, תיכף
מרכזי לאנ"ש והתמימים בארץ הקודש, 
הכנס  משיח בארץ הקודש. מטעם מטה

ניסן,  ביום ראשון כ"ט יתקיים אי"ה
"בית  בערב בבית הכנסת בשעה 7:00

מנחם" במרכז כפר חב"ד. 

הרבי שליט״א  אחרון, גואל של ובהנהגתו באופיו גם ביותר בולט סיני״, ״הר זה של מדהים שילוב
ללומדו ולהפנימו.  עלינו מיקל זמננו, באישיות בת המתגלה זה מוחשי המשיח. שילוב מלך

חדשות טובות
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696 חודש הגאולה קדושים, כ"ז ניסן ה'תשס"ח (2.5.08) קודש פרשת                                ערב שבת

חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

ב"ה

שילוב מנהיגותי
אצל מלך המשיח

בית חב״ד נוסף במדינת יצאו לפתוח של בחורים שלוחים בוצה
״יחי״. בתליית שלט מטייל מסייע לשליח בוליביה. בתמונה:

לגירוש היהודים ימים 1000

הרבי שליט"א מלך המשיח במלאות אלף ימים, ל גירוש ועקירת היהודים   מחאה בשם
לעבר מחסום ארז מרדכי יד מחאה מצומת בצעדת וצפון השומרון קטיף .מגוש
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ב) (קדושים יט, תהיו קדושים

:"ואתם ג,) (דברים הכתוב שאמר  זה
הקב"ה  להם  אמר  בה'". הדבקים
רשות  אין ודם  בשר  מלך לישראל: 
על  נקראו  ישראל  אבל  בשמו.  להקרא 

שמו, של הקב"ה.
זה  שם  וקרא  ’אלוקים‘ נקרא הוא
"אני  פב) (תהילים שנאמר לישראל 
'חכם'  נקרא אמרתי אלוקים אתם". הוא
לבב ואמיץ כח  ”חכם ( (איוב ע, שנאמר
הקשה אליו וישלם" וקרא לישראל  מי
"רק עם חכם  ג) (דברים 'חכמים' שנאמר

ונבון".
”דודי  ה) השירים (שיר ’דוד' שנאמר נקרא
’דודים'  לישראל וקרא  ואדום"  צח 
ושכרו ”שתו  ה) השירים (שיר שנאמר

(ירמיהו  שנאמר ’חסיד'  נקרא דודים".
להם  וקרא  ה"  נאום  אני חסיד  ”כי ג)
לי ”אספו  ( נ, (ירמיהו  שנאמר חסידים 
שנאמר  ’קדוש'  נקרא הוא חסידי". 
ה' צבאות  קדוש קדוש ”קדוש ג,) (ישעיהו
שמעוני) (ילקוט ’קדושים'. וקרא ישראל

ה‘תנש“א) יח)(משיחת ערב פסח (קדושים יט, כמוך לרעך  ואהבת

על מברדיצ'ב  יצחק  לוי רבי  סיפר 
בפרקי  המשנה  על  מהבעש"ט  ששמע
שאין עמה  "כל תורה (פ"ב, מ"ב) אבות
זו  "מלאכה"  - סופה בטילה": מלאכה
כדי  ישראל.  באהבת ההתעסקות היא 
עימה  להיות חייבת לתורה שיהיה קיום
זו  תורה  ישראל.   באהבת  התעסקות 
כך שהתנהגותו  כדי  השפיעה עליו עד 
באהבת  בהתעסקות  תהיה  ימיו כל 
תשח״י) השבועות דחג ב׳ (משיחת ישראל.

 

מוצש"ק הדלק"נ קיץ  לפי שעון

8:00  6:45 ירושלים 
8:02  7:00 תל אביב 
8:03  6:52 חיפה 
8:00  7:01 באר שבע
8:40  7:35 יורק  ניו

אותי  - הלדרוש דבר ה' גו' ‰ËÙ¯‰: ויהי
ב-כ)  באים גו' (יחזקאל כ, אתם

ח'. 8 18 ד', ,10 שני, ש' ‰ÏÂÓ„: ביום
¯ÈÈ‡ ˘„ÂÁ ÌÈÎ¯·Ó

שני וביום השלישי. ¯‡˘ ÂÁ„˘: ביום

תוספת השנה החמישית

מאכל עץ הארץ ונטעתם כל אל וכי תבואו
פריו שלוש שנים.. לא יאכל.  את וערלתם ערלתו

לה׳. קודש הילולים פריו הרביעית.. כל ובשנה
פריו להוסיף לכם את תאכלו החמישית ובשנה

כג-כה). (קדושים יט, תבואתו״
בפסוקים אלו שבפרשתנו הוא:  ה' תוכן ציווי

העץ  בשלוש השנים הראשונות לנטיעת
(לשון אטימה, כלומר  "עורלה" - פירותיו
כאשר ואסורים באכילה, "נעולים" בפנינו)

פירותיו  העץ מותרים הרביעית לנטיעת בשנה
בירושלים. יש להביא את  רק באכילה, אבל

ולאכלם שם בקדושה ומתוך  לירושלים הפירות
החמישית מותרים  לה'. רק בשנה שבח להודיה

מקום. הפירות לאכילה בכל
מצות עורלה ומצוות נטע  שמירת על כשכר

"הוספה"  ה' בשנה החמישית - מבטיח רבעי
תבואתו". - ""להוסיף לכם ה' ביבול בברכת

יו״ד של מקוצו - בחמישית
ד) שפירות  פרשתנו ל, (לקו"ת מבאר אדמו"ר הזקן

כנגד שלושת  הם הראשונות השנים שלוש
שמהם  עשיה, יצירה, (בריאה, בי"ע העולמות

לג' קליפות הטמאות).  יניקה להיות יכולה
האצילות  כנגד עולם - "בשנה הרביעית"

ד' אותיות  העולמות אבי"ע הם כנגד ד' (כאשר

להוסיף לכם גו' ו"בשנה החמישית שם הוי')
האור הנמשך מקוצו  - זו "תוספת תבואתו"

מאשר  של יו"ד דשם הוי'", הנעלית יותר
בעצם בחי' הכתר. כלומר  ובחינה זו היא היו"ד,
החמישית היא הגבוהה  שדרגת הפירות בשנה

ביותר במעלת הפירות.
מתעוררת השאלה, כיצד זה  כך דווקא משום

בהם כל קדושה  שדקווא פירות כה נעלים, אין

ומותר לאוכלם בכל מקום, לא רק בירושלים, 
אדם, לא רק אדם טהור?! כל הנאכלים ע"י

צורכי האדם בכל להלל ולשבח
הידועה של הבעש“ט  עפ"י הנהגתו הדבר יובן

מעיר  - היה עובר התגלותו הקדוש, אשר לפני
 - מכפר לכפרו וכשפגש בדרכו יהודים לעיר

היה נוהג לשאלם על מצב בריאותם, ועל עיניני 
מאוד לשמוע את  נהנה פרנסתם. הבעש"ט

ה' יעזור וכו'  תודה לאל, תשובת היהודים: ב"ה,
להלל ולשבח את  זו הנהגה כי כשהוא מגלה
בפרט בצורכי  עימנו חסדו הגדול על השי"ת
ובריאות  פרנסה בעניני האדם הגשמיים, כמו

וכו' מעוררת נחת רוח למעלה וגורמת המשכת 

שפע לעולמנו זה הגשמי.
הכוונה  תכלית כי הדברים יש להזכיר להבנת

דירה  יהיה היא, שהעולם העולם בבריאת
בעולמנו זה הגשמי. ודווקא בתחתונים, לה'

מקום מגורים קבוע. בתחתונים  היינו - דירה
ונמוכים. - בעניינים הפשוטים

ענייני כאשר ישראל מודים להשי"ת עבור
השייכים לגוף ולנפש  עניינים "בריאות ופרנסה"

חשים ומרגישים כי גם  עי"כ שהם החיוניות,
ית', בכך עושים  הגשמיים באים מאתו צורכיהם

ית' בתחתונים". לו "דירה

בבריאה הכוונה האלוקית זו
ית' לא האלוקית היא שנזכור אותו הכוונה

אלא גם  בשעת התפילה ולימוד התורה, רק
פשוטים. ובעיקר כשאנו עוסקים בעניני חול

- יש  ובריאות פרנסה בעיניני כשעסוקים גם
לה' ולבקש בה'. יש להודות שהכל תלוי לזכור

ממנו על כל פרט בחיים הגשמיים. 
החשובים  - החמישית דווקא פירות השנה

מצב. ללמדנו,  נאכלים בכל מקום ובכל - ביותר
ה' וקדושת התורה לכל  להחדיר את אור שיש

מקום. אדם ולכל
מקום  החמישית נאכלים בכל פירות השנה

בברכת  ודווקא הם תלויים ואפילו בטומאה,
זוכר  תבואתו. כשיהודי להוסיף לכם כנאמר: ה‘,

מקום בכל מצב, גם בהיותו את הקב"ה בכל
ממלא את כוונת  - הוא הגשמיים בצרכיו עסוק

דירה  ה' בבריאת העולם, להיות לו יתברך
והשלימה בקרוב בתחתונים, בגאולה האמיתית
תשכ"ה) (משיחת ש"פ קדושים ממש.

דבר מלך

השבת לוח
לפרשת קדושים 

מברכים שבת

פרשת קדושים

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

- והתפילין המזוזות בדיקת
חודש האחרונים בי"ב 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
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ניסן בהתוועדות יום הבהיר י"א
הרבי שליט"א מלך  של יום הולדתו
עו"ד יוסף המאירי  המשיח, שערך

בביתו שבבת ים עיר הגאולה, 
הזמנתו גם קבוצת השתתפה עפ"י

אברכים נכבדה מכולל "עטרת 
ישועה" בעיר, בראשות הרב חגי 

לוי.
חסידית, הנה  כראוי להתוועדות
החלו  ה'לחיים' יחד עם אמירת
מופת מהרבי  לזרום גם סיפורי

שליט"א מלך המשיח, כאשר את 
סיפר אחד מאברכי  ביותר העכשווי

ר' טרי מרדכי ביסמוט: "הכולל"
לפני כחודש  "ביום רביעי בערב

ימים, התקשרה לאשתי ניצה, 
אחת המכרות שלנו, אשה אלמנה 

קשה. בתה  בשורה ובפיה כבת 70,
נעלמה וכל החיפושים אחריה לא 

העלו דבר.
מדובר בבת מבוגרת אשר בזמנו 

הייתה משכילה ומוצלחת, אך 
עברה  לפני כמה שנים
נפשי ומאז לא  משבר
. התאוששה לחלוטין,
יחד עם הבת  "הייתי

בבית הרפואה "מעייני 
ברק,  הישועה" בבני

שלנו  וחיכינו ל"תור"
היות  לרופא המטפל.

זמן עד  עדיין ונותר לנו
מהבת  בקשתי לתורנו,

דקות  כאן לכמה שתמתין
וכבר אחזור. 

דקות חזרתי  אכן בתוך
כשלתדהמתי הבת נעלמה. 

בתוך  אחריה התחלתי לחפש
לו, אך היא כאילו  הבניין ומחוצה
התאדתה. הבעיה היא שלאחרונה 

היו מקרים בהם היא אבדה את 
מה... זכרונה לזמן

ומיד התחלתי  אשתי התקשרה אלי
במקביל,  לחפש אחריה. להתארגן

לרבי  בקשת ברכה אשתי כתבה
שליט"א מלך המשיח באגרות 
קודש, מתוכן התשובה למדנו 

לחפש באיזור בתי המלון  שכדאי
מבית  עברנו אביב מול הים. בתל
חוף  את סרקנו מלון אחד לחברו,
הים אך ללא הועיל. חזרנו מאוחר 
במשטרה הודיעו  בלילה מותשים.
הנה אם  לאם, כי לנוכח מצב הבת,

בתוך 48 שעות,  היא לא תמצא
להתכונן לגרוע מכל..  שעליה הרי

כשהגעתי  ביום חמישי בבוקר
ל"כולל" ספרתי על המקרה 

ובקשתי מחבריי להתפלל עבורה.
המאירי,  בשלב זה הגיע עו"ד

ללמוד בכולל,  לזמן הנכנס מזמן
כשבידו כרך אגרות קודש, והציע 

מחדש. לכתוב לי
בקשת  את כתבתי נטלתי את ידי,
עצמי החלטה  על לקחתי הברכה.

"יחי אדוננו"  טובה הכרזתי
לספר  הבקשה דף והכנסתי את

(היה זה כרך ט"ו).
בע' ד"ש- התשובה התקבלה

ש"ה כשבתחילת העמוד הבחנתי 
המזוזות  "מהראוי שיבדקו בהוראה
טובות",  בברכה לבשורות בביתה..
יותר. ההמשך היה מעודד עוד אך

הע' נאמר:  של התחתי בחציו
רצון מהשי"ת השומר את  "יהי

עמו ישראל ומשגיח על כל אחד 
שהוא עצם  ואחד בהשגחה פרטית,
בגשמיות והן  הן הטוב, שישמרהו
ברוחניות בכל מקום בו 

נמצא".
בטוח  הייתי כעת כבר

שהיא בריאה ושלימה וכי 
עליה שמירה מעולה. יש

אלא שעדיין הייתי
כיצד היא  מוטרד, אבל

אמה.  תחזור לבית
לקרוא:  המשכתי

שליחותו  "שכשימלא
לסביבתו  יחזירוהו זו
ובשלום". בסדר בחסד הקודמת

הלם של  לרגע נותרתי במין
התקשרתי לאשתי,  שמחה, מיד

תוכן התשובה ובקשתי  את ספרתי
אמה של הבת  את ממנה שתעדכן

שהבת תוחזר  בטוחה ולהיות
בריאה ושלימה.

לבדיקה,  בינתים הבאנו את מזוזות
וכצפוי המזוזה בחדרה של הנעדרת 

הייתה פסולה.
כך עברנו את השבת. במוצאי 

לאחר חצות,  בשעה 2:00 שבת
עצומה:  בהתלהבות התקשרה האם

חזרה  דקות הבת "לפני כמה
שהיא איבדה  כנראה הבייתה, ב"ה.

זכרונה, אך העיקר  את מה לזמן
ומרגישה  שהיא בריאה ושלימה

כתוב בתשובה:  טוב". כמו שהיה
לסביבתו הקודמת  "יחזירוהו

ובשלום". בחסד, בסדר

להם את השטחים ואפילו כשיביאו
נייר  שיחתמו על פיסת בתנאי

אנשי "שלום  כרצון - שעה שלום לפי שעושים
יביא  זה שזה לא יואיל, אלא רק לא - עכשיו"

ש"פ שלח תשל"ח) ) סכנה בפועל על היהודים!

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

על בפו סכנה

שיחה המשיח מלך הרבי שליט"א קיים ה'תנש"א אור לכ"ח ניסן
לפעילות  הקשור בכל הסיפים, אמות  את שהרעידה  מיוחדת 
חל זו ששבת העובדה  והשלימה. האמיתית הגאולה להבאת
שיחה  הפנימית של אותה הזעקה כ"ח בניסן, מדגישה את התאריך
בפועל ממש, תיכף  והשלימה האמיתית הגאולה לפעול שתהיה -

ומיד ממש.

עשו כל אשר ביכולתכם
 - זה בזמן  (במיוחד) ענין הגאולה ע"ד הדגשת  לעיל  ע“פ האמור 

היתכן גדולה:  הכי תמיהה  מתעוררת 
- עדיין לא  הענינים כל על שמבלי הבט
ממש?!...  משיח צדקנו בפועל פעלו ביאת

וכלל! מובן כלל שאינו דבר

עשרה  שמתאספים  - נוספת ותמיהה 
ובזמן  ביחד,  מישראל  עשיריות)  (וכו"כ 
אינם ואעפ"כ, להגאולה,  בנוגע  זכאי 

תיכף  המשיח  ביאת  לפעול מרעישים
ליצלן,  רחמנא  אצלם,  מופרך  ולא  ומיד,
וגם מחר לא  יבוא בלילה זה, לא שמשיח
יבוא  לא וגם מחרתיים משיח צדקנו, יבוא

ליצלן!! רחמנא משיח צדקנו,

כו', ואילו היו מתכוונים  מפני הציווי - ה"ז מתי" ”עד גם כשצועקים
בא!! הי' באמת, בודאי ובודאי שמשיח כבר וצועקים ומבקשים

ירעישו ויצעקו באמת ויפעלו  שכל בנ"י עוד יכולני לעשות כדי מה
לא  עתה,  עד שנעשה מה שכל לאחרי  בפועל,  המשיח  את  להביא 
פנימי  בגלות   - ועיקר ועוד  בגלות, עדיין  שנמצאים  והראי', הועיל,

בעניני עבודת השם.

כל  עשו  אליכם: הענין למסור - לעשות שיכולני  היחידי  הדבר
אבל, בכלים  שהם באופן דאורות דתוהו, - ענינים ביכלתכם אשר

ומיד ממש! תיכף צדקנו משיח את בפועל - להביא דתיקון

גאולה להתעקשלפעול
מישראל ש"יתעקשו" סוף) ימצאו עשרה כל (=סוף ויה"ר שסוכ"ס
- כמ"ש  ובודאי יפעלו אצל הקב"ה שהם מוכרחים לפעול אצל הקב"ה,
וסלחת  ולכן)  (למעליותא,  הוא עורף  קשה  עם  ”כי  שכתוב) (=כמו
האמיתית - להביא בפועל את הגאולה ונחלתנו" ולחטאתנו לעווננו

ומיד ממש. והשלימה תיכף

- אוסיף ואתן לכאו"א  הפעולה שלי יותר ע"י למהר ולזרז עוד וכדי
את  שמקרבת  צדקה  ו"גדולה  לצדקה, ליתן  שליחות-מצוה מכם 

הגאולה".

ביכלתכם. אתם כל אשר ואני את שלי עשיתי, ומכאן ולהבא תעשו

שיטכסו עצה מה לעשות  שלשה, שנים, מכם אחד, שימצא ויה"ר
האמיתית  שיפעלו שתהי' הגאולה - והוא העיקר לעשות, ועוד וכיצד

וטוב לבב. ומיד ממש, ומתוך שמחה והשלימה בפועל ממש, תיכף
____________________

סע"ב.  קכג,  מג"א בתו"א  הובא  ספמ"ב.  שמו"ר  ראה  .2 1. תשא לד, ט.
צאתך מארץ אראנו נפלאות" הוא "כימי 3. להעיר, שהפסוק ד. לקו"ת בלק סז,

(רד"ק ומצ"ד עה"פ).  תשובת הקב"ה לתפלת הנביא על הגאולה

פל"ז. וראה תניא א. יו"ד, 4. ב"ב

עכשיו נפלאות זעקת הגאולה

יחזירוהו בסדר, בחסד ובשלום

המשיח מלך הרבי שליט״א

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי ניסן/אייר פרק ליום
צרעת טומאת הל' יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

משכב הל' מטמאי א. פרק

ב. פרק

ג. פרק

ופקדון שאלה הל' ו-ח.  פרק

ולוה. מלוה הל' א-ג  פרק

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

יג-טו. פרק

טז-יח. פרק
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ב'

ג'

ד'

שותפים כולנו
והארץ  להצלת העם המטה

ע"ג קמפיין שילוט אלו העלה בימים
שעיקרו  בירושלים והסביבה אוטובוסים,

המשיח אשר  שליט"א מלך כ"ק אדמו"ר אזהרת
מתבקש  לישראל".  הציבור אסון פלסטינאית "מדינה

.08-858-4353 : החשוב. צלצלו חלק במבצע ליטול



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

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

בעין המדע

7

ידבר אשר עברית למרות
..מהלך והתפתחות הענינים בארץ ישראל במשך
- מבליט יותר ויותר את  ז-ח שנים האחרונות
הנקודה, אשר כמה שלא יהי‘ גדול ההכרח בדת

ועניני'ה לבני ישראל אשר בחוץ לארץ, מוכרחים 
הם עוד יותר וחיונים לבני ישראל אשר בארץ 

ישראל. ואחד הטעמים היסודיים:
בארץ ישראל דוקא נראית סכנה אשר דור השני 
יקים טיפוס חדש, אשר בשם בני ישראל ידגול, 

אבל זר יהי'ה לעברו של עמנו על כל ערכיו 
- בהשקפת  הנצחיים והעצמיים, וגם מנגד לו

עולמו, בתרבות שלו ובתוכן חייו היום יומיים. 
מנגד, למרות אשר עברית ידבר, בארץ האבות 

ידור וגם לשמע התנ“ך יתלהב.

איני רוצה להאריך בנקודה כאובה זו כלל וכלל 
(ובפרט שאיני רואה צורך  מטעמים מובנים

באריכות). ואחד הטעמים, כי רוצה הנני לקוות 
סוף גם מתוך  אשר לא תקום פעמיים צרה, וסוף

בני הדור האמור יתריעו בקול גדול על סכנה 
האמורה וישמע הקול ויפעול פעולתו לקדם פני 

הרעה בעוד מועד.
והרי דוקא בשנים האחרונות מורגשת תסיסה 

חזקה בחוצה לארץ ובארץ ישראל לדרוש 
ולתבוע תוכן רוחני בחיים, ואם להתעמק בזה, 

הרי הכמי'ה היא אחרי משהו למעלה משכל 
האדם.

אגרת  רי״ג, ע׳ ח״י כרך מה״מ שיל״ו, קודש (אגרות
ו׳תשט״ו)

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

איתן סושרד את לימודי  שנים כשסיים לפני
ישום  על המתמטיקה בטכניון, עדיין חשב

המדעי-מקצועי נטו, אך  הישיגיו בכיוון
שלו עם המשפיע החסידי הרב  המפגש

אצלו שינוי גם  חולל מהקריות, פרומר שמואל
בתחום זה. במהלך התקרבותו לחב"ד ולתורה 

ללמוד ולהפנים את גישתו  ומצוות זכה
הרבי שליט"א מלך המשיח,  של המיוחדת
המדע המודרני,  של ביחס ליעודו האמיתי
בספר  רשב"י אשר על זינוקו האדיר העיד

שנה.  לפני כאלפים הזוהר, כבר
הרבי  האמיתי של המדע, אומר יעודו

אינו מתמצה בהישיגיו  שליט"א מלך המשיח,
הטכנולוגיים המאפשרים ליהודי איכות 

אלא גם  והמצוות, התורה ונוחות בקיום
ובעיקר כגורם שיעודו לזעוק את אמיתתה 
כליו  ובאמצעות בשפת המדע התורה של

המדעיים.

המאמרים את לפרסם ברכה
ההייטק, שם לפרנסתו, פנה אומנם לתחום
כאיש  A.N.T שנים בחברת עובד כבר הוא

סדרת  (הצגת מחשב אלגוריתמים לתוכנות
בעיה  פעולות חישוב המובילות לפתרון

החסידית ידע, כי בזה  נתונה), אך בהכרתו
עדיין לא מיצה את הפן המדעי שבו.

למיניהן  העובדה שתיאוריות מדעיות
עולם ומנהיגו,  מושתתות על כפירה בבורא

כאשר הוא חש כי  הטרידו את מנוחתו,
באמצעות  להפריכם ודווקא כעת הזמן

מתוך מגמה  העכשווים. הכלים המדעיים
הזמן  בשני נושאים: זו החליט להתמקד

והאבולוציה, החלטה שהניבה שתי עבודות 
האחת שעסקה ב"משמעות  מדעיות מאלפות
חדשה למושג הזמן" והשניה "בעיות בתורת 

ההתפתחות", עבודה שנועדה לנתץ את 
(תיאוריה שהיוותה כידוע  תורת האבולוציה
באמצעות  את היסוד לתורת הגזע הנאצית)

לאחר תקופה  מתמטיות. הצגת פירכות
ההצגה המתמטית של  ארוכה בה גיבש את

חודשים את ברכתו  לפני מספר הדברים, קיבל
הרבי שליט"א מלך המשיח לפרסם את  של

הקהילה המדעית. מאמריו בקרב

בדרך קשיים
קשר עם פרופ' שמעון ליצור רקע זה ניסה על

נלהב  מאונברסיטת ניו-יורק, חסיד סילמאן
הרבי שליט"א מלך המשיח ומתמטיקאי  של

ידוע, אלא שכל נסיונותיו עלו בתוהו.
איתן סושרד  החליט מספר שבועות לפני

יורק  לרבי שליט"א מלך המשיח בניו לטוס
ובעיקר כדי לקבל את ברכתו, להצליח 

ההמשך הוא מספר:  בפריצה המדעית. על

"לאחר שהתמקמתי בבית המלון הסמוך 
לתפילה,  ל"770", יצאתי חיינו" ביותר לבית

יפה של  תמונה מסר לי אחד הבחורים גם שם
הרבי שליט"א מלך המשיח.

לבית המלון הצבתי את התמונה  כשחזרתי
בקשת הברכה  את לכתוב בחדרי והתיישבתי
ע' תנח- בכרך ח"י שלי. התשובה שהתקבלה
ברכה לבשו"ט ו.."במ"ש אודות  הכילה תנט,
מנשיאנו  ראינו - (=מלון) הלינה בהאטעל

בלי כל חשש.. ע"ד  שהיו נוהגים בהאמור הק'
לתמונות - הוא ג"כ בהנוגע הנ"ל דלינה הענין
רבותינו  - שראינו בפוטוגרפיא הנעשה בנ"א

בהם". משתמשים

העניינים את שמנהל מי יש
כאשר  הסדר, המשך הברכה ראיתי בליל את

מנסה נואשות לאחר ערבית מצאתי את עצמי
ל"סדר", כשלפתע  לאתר את מי שהזמין אותי

עצמו בשם אלי  את שהציג פנה אלי אברך
אמור  אליאב וסיפר כי "אבד" לו האורח שהיה
מאוד  פונה אלי ומבקש אצלם והוא להתארח

אצלו ב"סדר"... שאבוא להתארח
ר' אלי שמעה על  כשאשתו של הערב, במהלך

שכנם הוא  כי עבודתי, הפטירה כבדרך אגב,
ושמו הוא המתמטיקה בתחום מדען ידוע

...סלמן. 
לפרופ' שמעון סילמאן?"  "את מתכוונית
אשתו. אישרה "אכן כן" שאלתי מופתע.

נפגשנו. מסרתי את  כבר במוצאי החג השני
והחל  לפרופ' סילמאן שהתרשם מאוד החומר
היה זה  עבורי בקרב עמיתיו בארה"ב. להפיצו

הרבי שליט"א מנהל את  שיעור מאלף כיצד
התגלותו המלאה  רק זו שנותר הענינים, ומה

ומיד ממש". והמושלמת תיכף

גולדשטיין יצחק ר׳ עם מימין, סושרד איתן

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

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

קדמי קדמי 
ביטוחים
בהנהלת צחי קדמי

סוכנות ביטוח המובילה
לציבור שומרי התורה בישראל

שירות בכל הארץ


