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אחד מגילויי המדע שהטביעו חותמם על דורנו, 
הוא ללא ספק - האנרגייה הגרעינית. גם אם 

השימוש הראשוני שנעשה באנרגיה זו, היה דווקא 
בתחום הצבאי בדמותן של שתי פצצות אטום 
שהוטלו על יפן במלחמת העולם השניה, הרי 

שדווקא התוצאות המחרידות הם שהביאו את 
האנושות להבחין בין הנשק הגרעיני, שעל פיתוחו 

הוטלו הגבלות רבות, לבין השימוש החיובי 
שבאנרגיה הגרעינית לצרכים אזרחיים.

רוב מוחלט של מדינות העולם אכן הפנימו את 
המחוייבות לאי שימוש 

בנשק הגרעיני, ועוד 
יותר עם כניסתנו 

לתקופת ימות המשיח, 
אשר כחלק מקיומו 
של היעוד הנבואי 

של "וכיתתו חרבותם 
לאיתים וחניתותיהם 

למזמרות", הכריזו 
על צמצום הנשק 

הגרעיני והקצאת אותם 
המשאבים לצורכי 

שלום.

ע״י אדם יחיד
חידושה המפכני של 
האנרגיה הגרעינית, 

הוא הפער העצום שבין 
הכמות הקטנה של 

החומר, בו מתחולל הביקוע הגרעיני לבין האנרגיה 
העצומה המופרשת בתהליך זה, כאשר בידינו 

הבחירה כיצד להשתמש בה - להרס או לבניה?
בשיחותיו הקדושות מבאר הרבי שליט"א מלך 

המשיח בהרחבה את ההוראה החיובית בעבודת 
ה' הטמונה באנרגיית הגרעין, כאשר הוא מציין כי 

בעוד שבעבר ידעו כי לצורך ביצוע שינויי שטח
גדולים - דרושים 
חומרי נפץ, צבא, 

כלים וכו' בכמויות 
אך עם גילוי  גדולות,

הכוח האטומי התגלה כי בכמות קטנה ביותר, 
ניתן לפעול בתוך שניות אפילו ע"י אדם אחד 

כך אין  ויחידי, שינוי עיקרי בכל העולם כולו. לשם
צורך להיות "מלומד גדול" ידען ומבין כיצד פועל 
ה"אטום", וכיצד זה שלחיצת כפתור תפעל בכל 

תבל; נוגע כאן המעשה בפועל. קצוי
מכאן, שכאשר נשאלת השאלה כיצד ניתן לפעול 

בתקופתנו זו שהעולם יהי'ה "דירה" ו"גן" להקב"ה 
- התשובה היא: אדרבה - דוקא בתקופתנו זו 

נתגלה בעולם הכח האדיר הטמון בגרעין ומאפשר 
לבצע משימות ענק 

אפילו באמצעות אדם 
יחיד.

לאמיתו של דבר, ענין 
זה - הוא פסק-דין 

”צריך  מפורש ברמב"ם:
כל אדם שיראה עצמו... 

וכן כל העולם חציו 
זכאי כו', עשה מצוה 
אחת, הרי הכריע את 
עצמו ואת כל העולם 

כולו לכף זכות, וגרם לו 
ולהם תשועה והצלה", 
כלומר, אדם אחד, ע"י 

פעולה אחת - יש 
”תשועה  בכחו לפעול
והצלה" לכל העולם 

כולו.

העיקרית התשועה והצלה
בכל אחד מאתנו טמונים כוחות אדירים, אנרגייה 

גרעינית, אשר בלחיצת כפתור נכונה, דהיינו 
מילוי רצונו ית' בכל עניין של קיום תורה מצוות 

ומעשים טובים בפועל בחיי היום יום, - ניתן 
לפעול שינוי לטובה בכל העולם כולו, עד 

ל"תשועה והצלה" ועד לתשועה והצלה העיקרית 
- הגאולה האמיתית והשלימה ע"י הרבי שליט"א 

”אז אהפוך אל  משיח צדקנו, שאז יקויים היעוד
ה' ולעבדו  עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם

שכם אחד", "והיתה לה' המלוכה" תיכף ומיד ממש. 

סיום הרמב״ם חגיגות
  ברחבי העולם התקיימו בימים

הרמב"ם, סיומי האחרונים חגיגות
ג' פרקים  הלימוד היומי של במסלול
הרבי  ו'ספר המצוות' כהוראת ליום

רבים ניצלו את  מלך המשיח. שליט"א
החדש להצטרפות  פתיחת המחזור

'המאחד את כל העם  למסלול הלימוד
התורה'. כל בלימוד

ומשיח גאולה עצרת
האמיתית למען הגאולה באגודה

שוקדים בימים אלו על והשלימה
ג'  התוועדות לקראת השלמת ההערכות
תמוז הארצית, שתשולב השנה בחגיגות 

הכ"ו ללימוד הרמב"ם  סיום המחזור
הרבי  של להוראתו ורצונו בהתאם היומי,

מלך המשיח שליט"א. העצרת הארצית 
תמוז (6/7/08) ג' תתקיים ביום ראשון
 1 העצמאות באמפי-תיאטרון בשדרות
רחבי  יפעל מכל הסעות בת-ים. מערך

הארץ. לפרטים: 03-658-4633.

ביפן מצוות 7
נחים לא חב"ד טוקיו יפן   בבית
דרך, להביא את כל לרגע ומחפשים

בני נח לידיעת כל שכבות  מצוות 7
האחרון התקיים בשבוע האוכלוסיה.

לכמה עשרות סטודנטים  מיוחד שיעור
בטוקיו.  פופולרית באוניברסיטה הכי

שליח הרבי שליט"א  מסר את השיעור:
הרב בנימין אדרעי. המשיח מלך

לטובה בכל שינוי לפעול ניתן - ית׳ רצונו מילוי שמשמעה נכונה, כפתור שבלחיצת לדעת צריך
האמיתית והשלימה הגאולה - העיקרית לתשועה והצלה ועד ל״תשועה והצלה״ כולו, עד העולם

חדשות טובות
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המשיח בסרי-לנקה, מלך מענדי קרומבי, שליח הרבי שליט״א הרב
שנים. עשרות הגוים במשך בין שנטמע ליהודי תפילין מניח

מתעורר הניצוץ היהודי
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ÂÓÈÚ תשעים  ÂÈ‰ ‡Ï˘
 ‰ÙÒÎÓ ÌÈÂÚË ÌÈ·ÂÏ ÌÈ¯ÂÓÁ

."ÌÈ¯ˆÓ Ï˘ ‰·‰ÊÂ
(·"˘˙ ‰ÓÂ¯˙ ˙˘¯Ù ˙ÂÁÈ˘Ó)

דברת כאשר א-דני כח נא יגדל עתה
יז) (במדבר יד, לאמר

דברת לאמר? מהו - כאשר
ארץ ישראל  את הקב"ה אלא, שהבטיח
הבריאה.  בראשית כבר  ישראל,  לעם
הראשון  לפסוק  ברש"י  שמבואר  כפי
רבי יצחק, לא היה צריך  בתורה: "אמר
מהחודש  אלא  התורה את להתחיל
פתח בבראשית?  הזה לכם... ומה טעם
הגיד  מעשיו "כח קיא):  (תהילים  משום
וברצונו  נחלת גויים"... לעמו לתת להם

נטלה מהם ונתנה לנו". 
ע"ה,  רבינו משה טענת  הייתה וזאת
התורה  שפתחה זה מטעם אשר 
הבטחת היתה שכבר  הרי  ב'בראשית', 
הגיד מעשיו ו"כח לישראל,  הארץ 

הוא  כעת  שנותר מה ובמילא לעמו", 
א-דני  כח  נא  יגדל  "עתה  - לבקש 
אימתי? בראשית  כאשר דברת לאמור",
(משבצת שלמה) בריאת העולם.

ארץ את ויתורו אנשים לך  שלח
ישראל לבני נותן אני אשר כנען

ב) (במדבר יג,

היה כדי לברר את טיב משלוח המרגלים
המרגלים  חטא  בה. והיושבים  הארץ
את  שליחותם  על שהוסיפו היה, 
בדבר חוסר היכולת  מסקנתם האישית,
נוכל  "לא לכבוש את הארץ, באומרם: 

העם כי חזק הוא ממנו"!  אל לעלות
ליהודי  כשנותנים  לדורות.  וההוראה 
גם את הכוחות  לו  נותנים  - שליחות
שליחות זו. ועליו רק  הדרושים למילוי

שליחותו. כיצד למלא להתבונן
תשמ"ג) (התוועדויות

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון  לפי

8:30  7:13 ירושלים 
8:33  7:28 תל אביב
8:34  7:21 חיפה
8:30  7:28 באר שבע
9:22  8:13 יורק  ניו
È·˘ÂÈ ÏÎ - Ú˘Â‰È ÁÏ˘ÈÂ :‰¯ËÙ‰

ב א-כד) ‰‡¯ÂÈÙÓ ı (יהושע
פרק ב. אבות: פרקי

משה מהמרגלים? חשש מדוע

בפרשתנו בנוגע למרגלים, אנו  בפירוש רש"י
מוצאים סתירות בנוגע למצבם בעת שילוחם: 

אנשים",  "כולם הפסוק על הפרשה בתחלת
רש"י "ואותה שעה כשרים היו", אבל  מפרש

בהמשכה, בפסוק "ויקרא משה להושע בן נון 
מעצת  יושיעך עליו י-ה פירש "התפלל יהושע"

שמזה מובן, שכבר אז הרגיש משה  מרגלים",
לאחר  ברש"י מפורש רשעתם של המרגלים, וכן
ויבואו אל משה" - "מה  מכן על הפסוק "וילכו

בעצה רעה".  אף הליכתן בעצה רעה ביאתן

לא לרגל לתור,
כולה מתוארת  הפרשה הענין: בכל ביאור

"ויתורו  - המרגלים בלשון "תור" שליחות
"תור הארץ", "תרים" וכיוצא  ארץ כנען", את

לשון  אף פעם אחת בפרשתנו בזה, ולא נזכרה
לשליחות זו. "מרגלים" בקשר

ובטעם הדבר יש לומר: 
"לתור" או "לרגל"  - הלשונות החילוק בין

(בעיקר) רק פעולת  מתאר הוא: "לתור"
החיפוש והראיה בלבד, ובעניננו - ראיית הארץ 

"ריגול" מורה על  שאין כן לשון מה ויושביה.
חקירה וחיפוש לשם כוונה נסתרה, כמו בריגול 

ענין  ארץ האויב, ובדרך כלל המסייע לכיבוש
יסוד  חכמת המרגל, שעל עם הריגול קשור

איך  לטכס עצה חקירותיו וחיפושיו אפשר
ארץ האויב,  (כיבוש למלא משימה מסויימת

ועוד). 
לשון "לתור  רק נאמרה שבפרשתנו וזהו הטעם
(בכוונת  השליחות ארץ כנען", כי כל ענין את
משה) היה רק על המעשה, שיראו את הארץ 
(וכן  שראו מה ישראל ויושביה ויספרו לבני

מטוב  מפרי הארץ כדי להראות לישראל להביא
אבל לא "לרגל את הארץ", להכניס  הארץ),
עצמם בחיפוש "עצות" ותחבולות בשביל 

וכיו"ב.  כיבוש הארץ

מהמטרה לא לשנות
יושיעך תפלת משה "י-ה של תוכנה ובזה יובן

מעצת מרגלים": 
שמשה הדגיש לאנשים שבחר, שמטרת  אף

ארץ כנען", הרי את "לתור רק השליחות היא
שהנם  הרגיש בהתאספם אצלו תיכף ומיד

כ"תרים" בלבד, אלא)  (לא עצמם את רואים
והיינו, שמלבד הליכתם לראות את  כ"מרגלים",

עצות ולהסיק מסקנות  הארץ, עליהם לטכס
הנוגעות לכיבוש הארץ וכו'.  יסוד הריגול) (על

מעצת יושיעך ועל זה התפלל משה "י-ה
אף שעדיין לא היה בעצתם שום  מרגלים":

חטא, כי ב"אותה שעה כשרים היו", וכל 
איך  טובות לטכס עצות רק כוונתם היתה
בריגולם לכיבוש הארץ וכו' - מכל  לסייע

יהיה ליהושע חלק  מקום, התפלל משה שלא
נאמן למטרת  ב"עצת מרגלים", אלא ישאר
ארץ  את "לתור אך ורק השליחות שהיתה

מבלי לערב בזה ענין של "נתינת עצות"  כנען",
(מרגלים)" עלולה  "עצת של הנהגה כי וכו',

לידי נפילה. להביא
אבל לאידך מובן, שלא היה בזה טעם מספיק 

עצמם  לבטל את שליחותם, כי זה שראו
(כשעדיין "כשרים היו")  שעה" ב"אותה

בלתי  אינו מכריח להביא לתוצאות כ"מרגלים"
כו'.  ואינו אלא חשש רצויות,

למשה להתבטל
ויש להמתיק הענין על פי המבואר בחז"ל, 

— "ואמת  האמת משה היא מדת של שמידתו
זה משה". ולכן, כדי להיות שלוחו של משה 
- שלוחו של אדם כמותו, "כמותו דהמשלח 

אפשר שתהיה אצל השליח שום  אי - ממש"
האמת. נטיה ממדת

וזהו ששליחותו של משה היתה רק "לתור את 
הארץ" ולא "לרגל אותה" - כי בענין עיקרי 

בשייכות לכניסה לארץ, היה צריך  זה, שליחות
גלוי. באופן (כוחו של משה) להיות כח המשלח
נזכה  שבדור' ל'משה וע"י הביטול של כל אחד
משיח צדקנו. והשלימה ע"י לגאולה האמיתית

תשמ״ה) שלח ש״פ שיחת (עפ״י

דבר מלך

השבת לוח
שלח פרשת

שלח

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

טויטו וזהבה נח ר' למשפחת
בנם החתונה של שמחת לרגל

דובער הת' שלום
ג'ולי הכלה קרן עב"ג

פטריסיה וחנה ר' שמואל למשפחת
עד עדי בנין - ביתם יהא

מזל טוב ברכת
ויהודית ועקנין ר' חיים למשפחת

ה' החיילת בצבאות - הולדת הבת לרגל
תחי' אסתר חיה

וציפורה והבה ר' טובי ולזקניהם
חופה ומעשים טובים, יזכו לגדלה לתורה,

זמן הגאולה הרחבה של מתוך

מזל טוב ברכת



תמיד חסידית, היא התוועדות
המופתים זמן טוב להעלאת נושא

והניסים. כשהמוטיב העיקרי 
מהוראתו הידועה  להדגשה זו נובע

מלך המשיח  הרבי שליט"א של
שיש לפרסם את הניסים הנעשים 

בדורנו, מתוך כוונה לזירוז הגאולה.
בהתוועדות שכזו, שהתקיימה 

קליינמן,  סיפר הרב יצחק לאחרונה,
חב"ד בקריית אונו: מפעילי בית
"לא פעם אנחנו מקבלים פניות 

שונות, מאנשים בעירנו המבקשים 
בית,  שנגיע לביתם לביקורי

ביקורים אנו בדרך  במסגרת אותם
כלל, מבצעים בדיקת מזוזות אם 

בשנה האחרונה,  נעשתה לא זו
ועצה בקשת ברכה וכמובן כותבים
כשאת  מלך המשיח, לרבי שליט"א

מכניסים לתוך אחד  המכתב אנו
אותו אנו  'אגרות קודש' מכרכי

עמנו. ליטול מקפידים
לפני כשנתיים,  זה היה
באחד הימים התקשר 

גיל  ר' חב"ד לבית
חב"ד  אליאס חסיד

במשך תושב רמת גן.
נוצר ביננו  השנים

משום שקרובו  הן קשר,
אליאס,  נועם הרב
פעיל בבית חב"ד; 

משום  והן, ובעיקר
שבעבודתו הוא מזדמן 

לעירנו לא מעט.
הפעם הוא התקשר מביתם של 

משפחת לוי בעיר, אליה הוא הגיע 
במסגרת טיפול רפואי אלטרנטיבי 

עוסק. בו הוא
בקשר  ר' גיל, אמר מדבר, "אני

שוחחתי  הבית, אם של למצבה
מאוד מעוניינת שתגיעו  איתה והיא

לביתה לבדיקת מזוזות". נטלתי 
כתובתה המדוייקת, ובהזדמנות  את

הראשונה הגעתי לביתה.
בשעת לילה,  למקום רק כשהגעתי
ושמעתי מפיה את מצבה, התחוור 

לאשורו, מתברר כי בגופה  לי המצב
נתגלתה המחלה הקשה. אלא 

גילו הרופאים את  בו למועד שעד
המחלה, היא כבר התפשטה בגופה, 

הרופאים מותירים לה זמן  וכיום
תוך שהם  מועט ביותר לחייה,

משוער... בתאריך נוקבים
מייד פתחתי  כולי. הזדעזעתי

הרבי  בהסברים מקיפים משיחות
כך  המשיח, על מלך שליט"א

הוא רק  - שתפקידו של הרופא
מכך.  לרפאות ולא חלילה שונה
הדגשתי באוזניה את חשיבות 
יהיה  הנושא של "תחשוב טוב

שאני מציין כי לא מדובר  תוך טוב"
חיובית על החיים  בהסתכלות רק
אלא בכח רוחני יהודי לשנות את 

לטוב. המציאות
המזוזות,  בשלב זה פנינו לבדיקת

המזוזות  הוצאת תוך כדי
בשני פתחים כי מהפתחים, התברר

שמיהרנו  חסרים מזוזות, דבר
להחליף  לתקן. כמובן היא הסכימה
המזוזות למתוקנות ומהודרות. את

סיפרנו לה בקצרה לאחר מכן,
מלך המשיח  ברכות אודות נושא

והדרכנו  קודש. באמצעות האגרות
בקשת הברכה. אותה בכתיבת

את מכתבה היא הכניסה בתוך 
קודש  אגרות ספר

שהיה עימנו וביקשה 
ממני להקריא לה את 

התשובה.
לסרב  בתחילה ניסיתי
ולבקש ממנה שתקרא 

בעצמה את הכתוב, 
תמצא מהר  אולי היא
הקשר בין  את ממני

הנכתב לבקשתה, אלא 
שלנוכח התעקשותה 

התחלתי קורא את 
המכתב, למרות שלא ראיתי קשר 

לבין הבקשה. בינו
שהיה  נכתב לאשה מכתב התשובה

קרובתה, ומרוב  עם לה סכסוך
אינה זוכרת אפילו  הזמן שחלף כבר
הרבי  המריבה, וכעת, אומר מה על
עליה למחול מלך המשיח, שליט"א

על כבודה ולגשת ולבקש את 
סליחתה ראשונה.

פניה החליפו צבעים. היא סיפרה 
לנו על סכסוך ארוך וכואב 

"מחר בבוקר, דבר  עם אחותה.
אליה ואבקש את  אתקשר ראשון,

עשתה כן. ואכן היא סליחתה"
הרפואית הקרובה  בבדיקה כבר
הרופאים לגלות שכל  הופתעו

המחלה נעלמה לחלוטין! בדיקות 
המסקנה, וכיום  את אישרו חוזרות

ושלימה." בריאה היא ב"ה

בארץ האנשים האחראים עם צריך לדבר
ולדרוש מהם לפרסם כי כל  הקודש

שטחים, רחמנא לצלן, אין  השמועות בדבר החזרת
יסוד בהוה, ביחס למעשה. ואדרבה: ימשיכו  כל להם

שמחה רבה... להחזיק בשטחים האלו מתוך
אדר שני תשמ"ט) (כ"ו

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ בת-יםהמטה להצלת - התמימים" כולל "הדר
לתורה! קבע עיתים
לגברים שיעורי תורה
(א-ה) מידי יום

11:30 - השעות: 13:30 בין
וגמרא חסידות, הלכה שיעורי

טל': 077-9122-770 העצמאות 67 (בפסג') שד'

המשיח הרבי שליט"א מלך משיחות קודש

למה נברא הנמר?
ה), אזי  (עמוס ז, הוא" יעקב כי קטן הטוענים שהיות ו"מי יקום ישנם
מהגוי, מכיוון שלגוי  'ליפול' לפני כל גוי ואסור לומר ההיפך צריכים

כב). לכן מבהירים מיד  (וישלח כז, "הידיים ידי עשיו"
כאשר  - כנמר" עז  "הוי  השולחן-ערוך,  בתחילת 
ה' צריך הוא  בעבודת מדובר אודות ענינים הקשורים

מאיש. להיות "עז כנמר" ולא להתפעל
הוא אכן צריך לתת  גוי מסויים, עם כשהוא נפגש
לו את הכבוד המגיע לו מכיוון שצריך להיות "ודרשו 

ז), אבל  כט, (ירמיהו גו' כי בשלומה יהי'ה לכם שלום" את שלום העיר
ועל אחת- - יהודים על בהגנה הקשור רוצה לנגוע בעניין כאשר הגוי

- עליו לעמוד בתוקף  כמה-וכמה בהגנה על קיבוץ של ריבוי היהודים
כנמר"! עז המתאים, "הוי

- הכותב  שהתחלת השולחן-ערוך של אדמו"ר הזקן לכך וזהו הביאור
שלו הוא  שבשולחן ערוך טעמי ההלכות, משא"כ ה"בית יוסף", את גם
שהוא סומך על חיבורו של כותב רק את ההלכות ללא טעמים, מכיוון

כנמר": עז כך אומרים "הוי ואחר תימא" בן הטור - היא ב"יהודה
שהוא הולך  ה'", כאשר יש לו את העניין של "יהודה" - "אודה את
אזי הוא  רצון הקב"ה, את לקיים ורוצה לעשות דבר מכיון שהוא מודה
משנה לו מה  לא - ואינו מתפעל מאיש כנמר" עומד באופן של "עז

רצון הקב"ה. את לקיים שהוא הולך מכיון כך העולם יאמר על
יעקב כי קטן",  יודע ש"מי יקום היתכן?! הרי הינך וכששואלים אותו:
שהשולחן-ערוך מצווה  אומר, העולם?- הוא עם 'מסתכסך' מדוע הינך

כנמר": עליו להיות "עז
הוא הנמר, אשר כידוע ניחן בתכונה של עזות.  בעולם אחד הנבראים
אלא, כדי  - הנמר עם תכונת העזות שבו? לשם מה נברא ולכאורה
תורה ומצוותיה  של עניין אודות מדובר שכאשר שיהודי ילמד ממנו!

כנמר"! עז מאיש - "הוי אין הוא צריך להתפעל

ערוך דין בשולחן פסק
הנמצא  הנמר  לאותו אכן היא  כשהכוונה   - כנמר"  "עז  ומדגישים
ימים  עד בעולם, המשיג את טרפו, ויש לו קיום מששת ימי-בראשית

ידי זה שיש לו את עניין העזות. על רק - אלו
אצלו  להיות צריך העזות  שעניין  מבהירים,  ליהודי  שביחס אלא
ממנו דבר  שתובעים ה'. זאת-אומרת, לענינים של עבודת בנוגע רק
פנים אפילו  עז להיות אסור להיות "קנין בנפשו, העזות עניין והיפוכו:
של  לעניין  מגיע  זה  כאשר  ולאידך, יתברך", עבודתו  במקום שלא
א), שבמילא  כד, (תהילים ומלואה" אומרים לו ש"לה' הארץ ה', עבודת

מלכי רבנן", מלך בעולם - "מאן ה', תורת הוא, ע"י נעשה
שנמצאים בתוך העולם ובהגבלות העולם,  מכיון - ולטענת העולם
ישנה דוגמא  הוא עונה: אדרבא, - עניין של חוצפה ועזות כיצד שייך
ודווקא על  מהעולם, והוא - הנמר, אשר ניחן בתכונת העזות, דווקא

ממלא את רצונו. עזות - הוא נעמד מתוך ידי זה שהוא
אינו מתפעל  - הוא ולכן, כאשר הוא מגיע לעניין של תורה ומצוותיה
- שהרי לכל יהודי  מיהודי מתפעל שאינו מגוי. על אחת-כמה-וכמה
 - ב' בפרק התניא  כלשון  בישראל"  השנית "הנפש - נשמה, ישנה 

תורה ומצוותיה. לקיים אותו יהודי בעצמו רוצה גם במילא,
מובן  בפסק-דין, שמזה כנמר".. כתוב בשולחן-ערוך! עז עניין זה של "הוי
- שכאשר מדובר אודות עניין  מוכרחת להיות באופן האמור שההנהגה

ה', צריכים לעמוד בתוקף מתאים - "הוי עז כנמר". הקשור בעבודת
הגוי מה  אצל ופועל מצליח - הוא ודוקא כאשר הוא עומד בתוקף
כג)  (בראשית כה, לפעול, עד שזוכים ונעשה כלשון הפסוק שהוא רוצה

ה׳תשל״ח)"ורב יעבוד צעיר". כ״ד טבת (משיחת

עכשיו נפלאות יין מלכות

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי סיון  פרק ליום
טומאת הל' יד. פרק
אוכלין

טו. פרק

טז. פרק

כלים הל' א. פרק

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

התורה יסודי ספר מדע הל' פרק א-ג.

פרק ד-ו.

פרק ז-ט.

פרק א-ב. הל' דעות י. פרק

פרק ג-ה.

א. תורה פרק תלמוד ו-ז. הל' פרק

פרק ב-ד.
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שלום ורפואה

יצחק קליינמן הרב

לבטל את השמועות



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

050-377-0775 לפרטים נוספים:

שליחות בעולם המוסיקה

7

הפעולה דרך את ללמוד מכימיה
תורת  שיש לו שיעור בכל יום בתורתנו תקותי חזקה

לה',  השבת אשר קדש הוא ובהוספה ביום חיים,
שבדורנו  התורה בפנימיות שיעור גם כמובן ובזה
בסביבתו משפיע  נתגלתה בתורת החסידות. וגם

והרי לפעמים דבריו של בעל מקצוע בענין  בהאמור,
והוא  שלכאורה אין לו כל שייכות ללימוד התורה,
דוקא בההכרח בזה - משפיע ביותר וביותר. מדבר

באמת  כי שייכות", כל לו "לכאורה אין כתבתי
שכל מה  תורת הבעש"ט פי על - שייכת, שהרי
ללמוד מזה  יכול רואה ושומע, שאיש הישראלי

שבזה תירוץ  ודוגמא אחת, בעבודתו לקונו. ענין
מבני  אחדים לקושיא ששואלים אומות העולם וגם
המעט מכל העמים, מהי  כיון שאתם ישראל, והוא:

ואפילו לא  ה', עולם במלכות התקוה להשפיע לתקן
בפני  - ד"דתיהם שונות מכל עם" להסתפק בהנהגה

עצמם.
בכימיא, מענה על האמור - שעל  ובמקצוע שלו
קטנה ביותר -  שכמות איך רואים כל צעד ושעל

הענינים סביבה, מהלך  לפעמים פועלת להפך מהלך
גדולה... כמות הכי של

ז׳תרעד) המשיח שליט״א, מלך קודש הרבי (מאגרות

בתפילה הברות לערב לא
... במענה לשאלתו: יכול להתפלל בהברה ספרדית

אבל לא לערב זאת אומרת שצריך אשכנזית, או
להיות כל התפלה בהברה אחת.

ז׳תרעז) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

לאחרונה  שיצא לאור שער הדיסק החדש
להקת "פשיטא",  של הדעת" "ישוב תחת השם
שונה ומיוחד בתחום  חשיבה סגנון על מלמד

עוטה  חובש מגבעת, של דמותו המוסיקה.
חליפה שחוטי הציצית משתלשלים ממנו בגאון, 

אותה מבקשים  מלמדים על יצירה יהודית
לאור להציג מייד עם  היוצרים והמוציאים

הראשוני. הרושם
להוצאתו הוא  אחד מהמנגנים בדיסק, והיוזם
שיחד  תושב רמת גן, חסיד חב"ד נדב בכר, ר'
יצר את הדיסק נתי רום עם שותפו לפרוייקט
חב"ד  ניגונים חסידיים, ניגוני בתוכו המשלב

יהודיות בסגנון חדשני. ומנגינות
נוטל חלק מרכזי בביצוע המוסיקלי  בעצמו נדב

מנגן  עליו הוא באלבום בנגינת הגיטרה. כלי
בגיל 11. מאז ילדותו

עצמו את מחפש
לפני של עליו בתקופה שנות ילדותו עברו

כילד  נולד. שם בעיר חדרה וחמש שנה כעשרים
תורה ומצוות, חש  שומרת שאינה למשפחה

עמוק  "משהו נפשי למצוא את אותו תמיד צורך
עשרים, עת  מצא, אלא בגיל לא יותר" אותו

למסע טיולים במזרח הרחוק. יצא
מיני  כל במהלך טיולו הספיק לטעום ולחוות

וחוויות "רוחניות" מוזרות, כל  מדיטציות סוגי
עליו  אותו לחיפוש הרוחני יביאו כך חשב, אלו,
כך. אלא שלהפתעתו גם לאחר כל  עמל כל הוא

מצאה נפשו את  לא וחוויות שונות, שיטות מיני
לדבר האמיתי. נפשו איוותה השקט המיוחל.

בדרמסלה  לבית חב"ד בשלב מסויים, הוא הגיע
בכפר דארמקוט, בצפון הודו. השליח  השוכן

הכהן, מפעיל במקום  שאול דרור במקום הרב
את "מרכז יחודא עילאה" המתמחה במדיטציות 

רוחניים  יהודיות לפי ההלכה, וקורסים
הלומדים  רבים, מטיילים אליהם המושכים

והיהדות. התורה אודות זו בדרך

המרגלים ללמוד מטעות
לבית  "בהשגחה פרטית, הוא מספר, נכנסתי

(בדיוק כפרשת  פרשת שלח בשבוע חב"ד
זוכר אני היטב את השיעור  עדיין השבוע),
ספרו  שבוע מתוך באותו המיוחד שלמדנו

'ליקוטי תורה' את הסברת  הזקן של אדמו"ר
המרגלים שסירבו להכנס לארץ  של טעותם
ולקבל עליהם עול של חיבור עם הגשמיות, 

בלבד. והעדיפו להשאר במדבר בעבודה רוחנית
יותר מרמז, באותו לימוד  בכך עבורי היה

דרכם  ספיקותי בדבר מצאתי את התשובה לכל
כתות העבודה זרה במזרח, המבקשים  של

כביכול להתנתק מהגשמיות. הבנתי מייד כי 
אותה חיפשתי. הגעתי לדרך

בלימודי  נשארתי בבית חב"ד, והמשכתי

תורה  שאני מתחזק בשמירת תוך החסידות,
ללימודים  ארצה פניתי ומצוות. עם שובי
ברמת אביב, כשלאחר מכן  בישיבת חב"ד
ברחובות. 'דעת' המשכתי בלימוד בישיבת

לשליחות בבית  יציאה גם לבין שילבתי בין
דרכי  את חב"ד דרמסלה, שם כזכור התחלתי
ביהדות. בהשגחה פרטית פגשתי שם את נתי 

יהודים, פגישה  מטיילים בחילוץ רום, המתעסק
שהובילה בסופו של דבר להוצאת האלבום 

החדש.

לבבות פותח
לתהליך התקרבותי, סגנון במקביל
עצמו  את שהחליף המוסיקה שלי,

חיי, הותאם  כמה פעמים במהלך
ולחיבור הנפשי.  היהודיים לחיים

חב"ד  עצמי מופיע ומנגן ניגוני את מצאתי
חסידיים שונים. וניגונים

חתונתי, הייתי בלימודים בישיבת  טרם
ב-770 שבניו יורק, ובאחת מהיציאות  חב"ד
תקליטים גדולה  לחברת ל'מבצעים' נכנסתי

משם הם מעבודות שלי, והשארתי להם דיסק
שהוציאו מאוחר  בחרו לתקליט האוסף שלהם

מלך המשיח  יותר, את הניגון שלימד הרבי
לך נפשי". שליט"א "צמאה

המוסיקה אני חש שליחות  בתחום בעבודתי
שדווקא  פלוני על שומע אני של ממש, לעיתים

אותו  ופתחה המוסיקה שלי דיברה אל ליבו
כך גם בהופעותי  היהדות. על לשמוע יותר

מופיעים  מציאע' אנו גרויסע 'א בחלק מהרכב
וכך אני  וארועים בסגנון. אין ספק, בסמינרים
הינה חלק מהפעולות  זאת, ששליחותי רואה

האמיתית והשלימה". לקירוב הגאולה
נדב: 052-870-7176 - הדיסק ולהופעות להזמנת

נדב בכר ר׳

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

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

ה'תשס"ח (6.7.08) יום ראשון ג' תמוז
בת-ים 1 העצמאות באמפי-תיאטרון, שד'

בשעה 7:00 בערב

בהשתתפות:
ציבור שלוחים, אישי משפיעים, רבנים,

ואישים נכבדים מהארץ ומחו"ל

בתכנית:
המשיח הרבי שליט"א מלך קבלת פני

ישראל עם הארץ ובטחון שלימות
מוכן לגאולה העולם

האמיתית והשלימההאגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה50 שנה להכרזת 'ופרצת' למען הגאולה האגודה

הרחב מוזמן להשתתף הציבור
בהתוועדות ארצית - ג' תמוז

עצרתעצרת

גאולה
ומשיח

סיום המחזור כ"ו בלימוד החגיגה המרכזית לרגל
ה-כ"ז מחזור הרמב"ם, והתחלת היומי בספר

שירה וזמרה:ברוב שירה וזמרה: הזמר החסידיברוב בי כוכ עם
אבי פיאמנטה

יוסי כהן
הקלידים משמחת בית השואבה אמן

זילבר אריאל
במקום מכירת כרטיסים

חב"ד ברחבי הארץ ממוקדי הסעות
מוקד ארצי: 03-658-4633 - לפרטים

האלבום

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


