
כבלתי שנראית במשימה נתקלים מוכרת. התופעה
להתמודד מצליח מישהו ש.. עד לביצוע, אפשרית
יותר, קלה כבר המשימה כך, אחר לבאים ולבצע.

ביצוע. ברת שהיא הוכח
אדמונד ע"י האוורסט, פסגת נכבשה 1953 במאי
פעמים. עשרות ההר נכבש מאז נורגיי. וטנזינג הילרי
תיירותי ליעד כמעט הפך ההר האחרונות בשנים
להר עלה שנים 5 לפני בשנה. מטפסים מאות עם
לטפס עומד אלה ובימים מקליפורניה 13 בן נער

קטוע מארינס לוחם
התחולל כיצד רגל.
פתח מישהו המהפך?
את וסלל הצינור, את

אחריו. לבאים הדרך

החלל כיבוש
נכבש ,1909 באפריל
ע"י הצפוני הקוטב
והנסון. פירי רוברט
לקוטב הגיעו ב-1926
1959 במרץ בטיסה.
הצוללת הייתה
סקייט, האמריקנית
הראשון השייט לכלי
לקוטב בפועל שהגיע
כמה חלפו מאז הצפוני.
והקוטב שנים עשרות

הדרומי, הקוטב גם כך תיירותי. ליעד הפך הצפוני
בדצמבר ומשלחתו אמונדסן רואלד הגיעו אליו
בקביעות המאוישת תחנה שם נמצאת כיום .1911

תחזוקה. ואנשי חוקרים ע"י
שני לראשונה, הירח על נחתו 1969 ליולי ב-20
ארמסטרונג ניל האמריקאים, האסטרונאטים
כאלה. נחיתות 6 בוצעו מאז אולדרין. ואדווין
החללית, מקום את השמונים, שנות מתחילת
מעבורת תפסה חד-פעמית, לטיסה המשמשת
20 חוזר. לשימוש וחוזרת לחלל הממריאה החלל,
שוגר 1998- בנובמבר
תחנת של הראשון הרכיב
הבינלאומית. החלל
לצד האחרונות בשנים

כל במגמת החלל, תיירות מתפתחת המדעי המחקר
יכול. אחד

רואה שאדם מה מכל הבעש"ט, תורת מעיקרי
בעבר, ה'. בעבודת הוראה ללמוד עליו שומע או
ליחידים שייכות היו ה' בעבודת שונות משימות
הדרך, את עבורנו סללו שהם לאחר ישראל. לגדולי
למשל כך אחד. לכל ביצוע ברת נעשתה המשימה
נחלת פעם שהייתה תם רבינו של תפילין הנחת

הכלל. לנחלת היום נעשתה בלבד, "מקובלים"

הכלל נחלת
וסודות פנימיות לימוד
נחלת פעם היה התורה,
רבותינו סגולה. יחיד
מהבעש"ט החל נשיאנו,
החסידות מייסד
למענה שזכה הכללית
מעיינות הפצת שע"י
מלך יבוא החסידות,
אדמו"ר דרך המשיח,
חסידות מייסד הזקן
שליט"א לרבי ועד חב"ד
סללו המשיח, מלך
כיום הדרך. את עבורנו
ללמוד יכול אחד כל
התורה, פנימיות את
העמוקים לעניינים ועד

החסידות. בתורת ביותר
הייתה פעילות, מרכזי הקמת "לשליחות", יציאה
שסללו לאחר כיום ליחידים. התואמת משימה פעם
המשיח, מלך שליט"א הרבי מסביר הדרך, את עבורנו
תורה עניני להפצת שליחים הינם הדור אנשי כל כי
יכול אחד כל כיום הגאולה. בשורת ולהפצת ומצות,
וצדקה, תפילה תורה בית חב"ד, בית מביתו לעשות
הגאולה, הבאת למען בגלוי פעלו בעבר משיח. בית
הרי הדרך, את לנו שסללו לאחר כיום יחידים. רק
וחייבים יכולים וטף נשים אנשים, אחד, שכל
והשלימה, האמתית הגאולה להבאת בגלוי לפעול
הפצת טובים, ומעשים מצוות בתורה, הוספה ע"י
וטוב שמחה מתוך מלכותו וקבלת הגאולה בשורת

ממש. בקרוב לבב,

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

לפעילים לבנה״ ״קידוש
שליח מלכא, מימון ליאור הרב
במושבי המשיח מלך שליט"א הרבי
אשר נפלאה ערכה יזם הנגב, צפון
מעמד לערוך שליח כל יכול באמצעותה
ובקלות. ביעילות לבנה קידוש של
מעמדי לעריכת מעשיים כלים בערכה
ובעלות קלה בצורה לבנה, קידוש
תכליתי הסבר כוללת: הערכה סמלית.
1000 שונות, ברמות - בפועל לביצוע
לפרטים נפלא. ודיסק דו"צ פליירים

.052-8572770 והזמנות:

בעומר ל״ג לקראת
יום לקראת נערכים חב"ד במוקדי
בסימן התהלוכות וקיום בעומר, ל"ג
את נביא - ישראל ילדי כל "יחד
מלך שליט"א הרבי כהוראת הגואל",
צפויים ילדים אלפי מאות המשיח.
מפגן את שתביא בפעילות חלק ליטול
הערים לרחובות המרשים היהדות

העולם. ברחבי

בשומרון משיח פעילות
ההילולא, באירועי חב"ד בית פעילי
חודש פעילות את בהצלחה מסכמים
ובהילולת חברון האבות בעיר ניסן
אלו בימים בשומרון. נון בן יהושוע
מירון בהר העוצמתית לפעילות נערכים
לכתוב אלפים צפויים שם בעומר בל"ג

המשיח. מלך שליט"א לרבי

ומצות, תורה עניני להפצת שליחים הינם הדור אנשי כל הדרך, את עבורנו שסללו לאחר כיום
משיח בית וצדקה, תפילה תורה בית חב״ד, בית מביתו לעשות יכול אחד כל הגאולה. בשורת ולהפצת

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

שמיטה שנת (24.4.15) ה'תשע"ה אייר ה' תזריע-מצורע), (בחו"ל: קדושים אחרי פרשת קודש שבת ערב

ביכולתכם אשר כל עשו
ההתגלות!!! את להביא

ב"ה

שנפתח לאחר
לגאולה הצינור

1043

על היום. לרגל עוצמתי למעמד ניסן, כ״ח ביום התכנסו ובנות נשים אלפי
ש. אודליה צילום: המשיח. מלך שליט״א הרבי של מקומו הוכן הבמה

העיניים את לפקוח



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

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

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

תניא תהלים חומש

שיחיו מעיין מרת וזוגתו מנחם לר'

דהן
שי' מענדל ברוך הת' בצבאות החייל להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

שלום ר' הרה"ת הרה"ח
ע"ה פלדמן שמריהו ב"ר

תשע"ה ניסן כ"ז נלב"ע
בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל נשמתברכת לזכר

  
   

    
    

     
    

     
   

    
    

    
   


   

ב) יט, (ויקרא תהיו קדושים

לעתיד לישראל, הוא ברוך הקדוש אמר
בראותו "כי שנאמר, בכם, מתקדש אני
שמי" יקדישו בקרבו ידי מעשה ילדיו
אשר "ישראל אומר, הוא וכן כג). כט (ישעיה

ג). מט (ישעיה אתפאר" בך
בכם, מתקדש ואני בי מתקדשים ואתם
קדושים" והייתם "והתקדשתם שנאמר,

מד). יא (ויקרא
תנחומא) (מדרש

יח) יט, (ויקרא כמוך לרעך ואהבת

ישראל אהבת של והשייכות הקשר
העתידה: להגאולה

שנתתקנה שכבר בודאי הגאולה סף ...על
דאהבת ההדגשה ולכן הגלות, סיבת
להתחלה ועד טעימה בתור - היא ישראל

הקשורה והשלימה האמיתית הגאולה של
מהתחלקות, שלמעלה האחדות נקודת עם

ישראל. של באחדותם שמודגשת
תנש״א) מטות-מסעי (ש״פ

כג) יט, (ויקרא הארץ אל תבואו וכי

עולם, של באמצעיתו יושבת ישראל ארץ
ישראל, ארץ של באמצעיתה וירושלים
וההיכל ירושלים, באמצע המקדש ובית
באמצע והארון המקדש, בית באמצע
שממנה הארון, לפני שתיה ואבן ההיכל,

העולם. נשתת
השרשין על עמד חכם, שהיה ושלמה
בהם ונטע העולם, לכל ממנה היוצאין
הוא לפיכך פירות. ועשה אילנות מיני כל

ופרדסים". גנות לי "עשיתי אומר,
תנחומא) (מדרש

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:53 18:38 ירושלים
19:56 18:54 תל-אביב
19:56 18:46 חיפה
19:55 18:55 באר-שבע
20:29 19:26 ניו-יורק

   

ז-טו) ט' (עמוס    

העולם כל כמו לא להיות החינוך:

אכילת (אי "ערלה" איסור על מדובר קדושים בפרשת
בערלה הדין הראשונות). השנים בשלוש מעץ פירות
אם מותרים, בפירות שנתערבו הערלה שפירות הוא
הם הרי הערלה מפירות מאתיים פי ההיתר בפירות יש
(או ברוב הבטלים תורה איסורי מרוב (בשונה בטלים.
הוא זה דין ואחד). מאתיים בפי - ערלה "בששים")
אסור לכתחילה אבל נתערבו. כבר אם בדיעבד, רק

לבטלם. כדי אחרים בפירות ערלה פירות לערב
של נטיעות מאתיים בין ערלה של נטיעה נתערבה אם
- ערלה של היא נטיעה איזו להכיר אפשר ואי היתר,

מהנטיעות, הפירות את לכתחילה ללקט אסור
מנטיעה (שבאו הערלה פירות מתבטלים הרי אז כי
שלכתחילה הוא והדין ואחד). במאתיים שעלתה
אבל האיסור. את לבטל כדי בהיתר איסור לערב אסור

בטל. בדיעבד,

למקור מחוברים
לאחר דוקא מתבטלים הערלה שפירות לכך הטעם
אין הנטיעות על הפירות עוד כל אבל לקיטתן,
לפי הוא הנטיעות בשאר בטילה ערלה של הנטיעה

בטל". לא ש"מחובר הכלל
גם הוראה הם התורה, של ה'נגלה' בחלק הענינים כל

האדם: של הרוחנית בעבודה
אדם איפא עלול ברוב, בטל שמיעוט בתורה, כלל ישנו

יתכן איך העמים", מכל המעט ש"אתם כיון לחשוב:
להתבולל ולא להיטמע שלא הכוח ישראל לבני שיהיה
מאות כבר נמצאים הם שביניהם העולם, אומות בין

שנים? של רבות
היכן מקום, בכל שיהודים כיון ההוראה: באה כך על
להקב"ה, למקורם, מחוברים הם הרי נמצאים, שרק
ישכון לבדד "עם תמיד והם להתערב, יכולים אינם

עצמו. בפני עם - יתחשב" לא ובגוים
לא ה' "אני כביכול נאמר הקב"ה שעל כשם, ולאידך,

בשוה, ויהיה הוה היה הוא כלל, שינוי בו אין שניתי",
החיבור הדבקים", "ואתם ידי על - ישראל בני גם כך
הפסוק: שמסיים כפי לעולם, שלמים - הקב"ה עם
כליון כל בהם שייך שלא כליתם" לא יעקב בני "ואתם

ח"ו.

הקשר את לגלות
יעקב" בני ואתם .. ה' "אני לפסוק יש נוסף, פירוש
אם מדוע שניתי", לא ה' ש"אני כיון בתמיהה: שהוא
לא זו ידיעה מדוע כליתם", לא יעקב בני "ואתם כן

הנפש"? "כלות ישראל אצל פועלת
מרומז ביניהם, קשר יש פסוק של הפירושים שכל כיון
אני של שהידיעה במצב שנמצא אדם שאפילו כאן, גם

(פירוש כלל הנפש כלות בו פועלת אינה שניתי לא ה'
אין ובמילא למקורו, הוא מחובר אז גם הרי השני),
ח"ו העולם, אומות בין כלל, וכליון ביטול בו שייך

הראשון). (כפירוש
וכאשר גילוי. לידי זו התחברות להביא שיש אלא
כשיראו עליך" נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו
ש"עמי רק לא הרי ישראל, שבבני האלקות את
אלא יתנגדו, לא - העולם עניני כל גם שזה - הארץ"
בעבודתם ישראל לבני ויסייעו ממך", "ויראו אדרבה,
שאומרת כפי הבריאה, כל תכלית הרי היא שזו לקונם.
נבראתי לא ואני לשמשני, אלא נבראו "לא המשנה:

קוני". את לשמש

האומות של תפקידם
במשנה נאמרה בטל, אינו שמחובר האמורה, ההוראה
הדעת". עץ ל"חטא תיקון הוא שענינה ערלה, לענין
לכך גרם הדעת עץ שחטא וחסידות, בקבלה נאמר
היתה החטא לפני גם לקדושה. תתנגד שהקליפה
מתנגדת היתה לא שאז אלא קליפות, של מציאות
ומגינה השומרת כקליפה היתה היא אדרבה, לקדושה,

ל'מנגד'. נעשתה החטא ידי שעל רק הפירות. על
בהבאת - בערלה מהדין האמורה ההוראה בקיום
- הקב"ה עם ישראל בני של החיבור את גילוי לידי
שיהודים רק לא - הדעת עץ חטא שגרם מה יתוקן
אומות אדרבה, אלא העולם, אומות בין יאבדו לא
בני את לשמש כדי היא מציאותם שכל יכירו העולם
הגינה כשה"קליפה" החטא, לפני שהיה כפי - ישראל
צאנכם", ורעו זרים "ועמדו שכתוב וכמו - ה"פרי" על
צדקנו משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה

ממש. בקרוב
ג) שיחות (לקוטי

מלך דבר

קדושים אחרי פרשת
ב אבות: פרקי

קדושים אחרי

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

השבת לוח



את המאפיינות הפעולות אחת
זה חב"ד, איש כל של פעילותו
הופכת פעם, לא אך תפילין. מבצע
התפילין הנחת של הקצרה הפעולה
משמעותית לפעולה ומתפתחת
לאותן מעבר נרחבת השפעה עם
המצווה. קיום של ספורות דקות
בפעילות שאירע שכזה נס על

להלן: תפילין, מבצע

באשקלון, פעילותי "במסגרת
אבוטבול, מרדכי מאיר הרב מספר
לבית לשבוע אחת להגיע נהגתי
בין סובב בעיר, "ברזילי" הרפואה
שם ומקיים השונות המחלקות

החולים. עם תפילין מבצע

הפעילות מימי באחד
הייתי כאשר שלי
המחלקות באחת
ניגשה הפנימיות,
מבוגרת אישה אלי
"כבוד ממני: וביקשה
בוא ממך אנא הרב,
ישראל' 'שמע ותאמר
הרופאים אחותי. עם
שאלו אומרים,
האחרונות". שעותיה

נפלטות ושלום", "חס
התגובה מילות מפי
כאשר הראשוניות,
לשמע נרעש דיי אני
את "למה המילים.

תזכה שהיא תבקשי כך? מדברת
ארוכים. ולחיים בריאה להיות

ניגש". בואי

כשאני אחותה, של לחדר ניגשתי
אליו בכיוון לפעול שלא נחוש
לעודד להיפך אלא אחותה, דברה

המשפחה. בני את

בו שרתה לחדר כשנכנסתי
בני שם זיהיתי נכאים. אווירת
כשכולם שונים בגילאים משפחה
שהרופאים מסתבר מתייפחים.
משפחתה בני כל את הזעיקו
ממנה. להיפרד מנת על למיטתה,

רחל על תתפלל הרב כבוד "אנא
ילדיה. ממני ביקשו אימנו"

"אפילו חז"ל: במאמר להם השבתי
של צווארו על מונחת חדה חרב
הרחמים". מן יתייאש אל האדם
הרבי ברכת את עכשיו נבקש אנחנו
באיגרות המשיח מלך שליט"א

ניסים". שיהיו בטוח ואני קודש

קודש אגרות כרך מתיקי הוצאתי
להם והסברתי ברשותי, שהיה

הברכה. את מבקשים כיצד

הרופאים אחד גם נכח בחדר
לי: ואמר דבריי, את ששמע
שווא אשליות תיטע אל "בבקשה
היא ספורות, שעותיה במשפחה,
תרדמת של במצב ימים כבר

ל"ע". הידועה מהמחלה וסובלת

חזרתי רק לדברים התייחסתי לא
ניסים. שיהיו בטוח שאני ואמרתי

בידי, הספר את מחזיק שאני תוך
עבור מבקשים שאנו זעקתי
מלך שליט"א שהרבי החולה,
שיהיה יגזור המשיח

נס. פה

באגרות התשובה תוכן
של בשמו עסק קודש,
נס מלשון ניסן, חודש
לנס יזכו הם ובוודאי
אמרתי מאוד. בקרוב
שהרבי המשפחה לבני
המשיח מלך שליט"א
אימם על חיים גזר
בקרוב זאת יראו והם

מאוד.

היו המשפחה בני
המהלך. מכל המומים
להיפרד באו הם
את ולהכין מאימם
מבשר אני ופתאום ח"ו ההלוויה
תוכנה אך תחיה. שאימם להם
את שינה התשובה, של הברורה

לטובה. רוחם מצב

הטלפון מספר את להם השארתי
כשאימם לי שיודיעו ובקשתי שלי

השם. בעזרת תתעורר

התרחש בבוקר 7 בשעה למחרת
הרבי שהבטיח הגדול, הנס
רחל גברת המשיח. מלך שליט"א
תחזיות כל כנגד עיניה, את פתחה

הסיכויים. כל וכנגד הרופאים

היה אפשר אי בחדר שהלך מה את
הטלפון אפרכסת מבעד לתאר.
השמחה, קולות את לשמוע יכולתי
את לבשר כדי התקשר כשבנה

והמשמחות. הטובות הבשורות

רחל מרת ימים מספר לאחר
החלה היא בהמשך כאשר שוחררה,
ממחלתה, שנרפאה עד בטיפול,

ב"ה".

הרביעי הנשיא שמואל, רבינו מהר״ש, אדמו״ר הולדת יום אייר ב׳ לרגל
תשרי מי״ג מלך שליט״א הרבי משיחת קטעים להלן חב״ד, בשושלת

אריבער״. ״לכתחילה - האופיינית הנהגהתו אודות תשמ״ב,

אריבער״ ״לכתחילה
שסדר מהר"ש.. אדמו"ר של הפתגם ידוע
לילך מנסים שלכתחילה הוא העולם
אין כאשר ורק (=מלמטה), "ארונט"
"אריבער" לילך מנסים וכו' מצליחים
- אומר אני ואילו מלמעלה), (=לדלג
לילך שצריכים - מהר"ש אדמו"ר מסיים
לכתחילה (=לדלג אריבער" "לכתחילה

מלמעלה)....

כבוד של הנהגתו אודות לעיל האמור
זה הרי - אריבער" "לכתחילה של באופן מהר"ש אדמו"ר קדושת
ראו מהר"ש אדמר"ר שאצל נשיאינו רבותינו סיפורי עם מתאים
הנהגת אופן בדוגמת הנהגות"), ("בעל-שם'סקע בעש"ט'יים ענינים

הבעש"ט...

דבר הי'ה "היו הבעש"ט על מהאראדאק מענדל מנחם ר' שכותב וכפי
לא ומהקדמונים הי'ה אחד ויקם, אומר ויגזור שם, הבעל ביד השם

וכו'"... כמוהו קם

ההעלם - (כולל העולם בכל ונתפרסם נתגלה זה שענין ומאחר
שכאשר מישראל, ואחת אחד לכל נתונה שהיכולת מובן דעולם),
ויהי'ה ההילולא, בעל של ובאורחותיו בדרכיו ללכת באמיתיות יחליט
- שלו וההוראות הציוויים קיום ע"י עמו, וחיבור" ד"צוותא במעמד
באופן יהיו אלו ענינים בכל שפעולותיו כח הנתינת את הוא גם יקבל

הבעש"ט. הנהגת ובאופן אריבער", ד"לכתחילה

אריבער", ד"לכתחילה באופן מהר"ש אדמו"ר כ"ק של הנהגתו והנה,
שהיתה במדינה בהיותו המדינה: מלכות כלפי שלו ביחס גם התבטאה
דמלכותא ש"דינא אע"פ הנה אדירה, מלכות של שלטון תחת נתונה
אעפ"כ, - וגו'" העיר שלום את "ודרשו ציווי שישנו ואע"פ דינא",
משום מהר"ש אדמו"ר התפעל לא יהדות, עניני אודות דובר כאשר
ועי"ז אריבער", ד"לכתחילה באופן המדינה למלכות והתייחס דבר,

שלו. הפעולות בכל הצליח

מהמשוער יותר מצליחים
בני כלפי המדינה מלכות של היחס הי'ה זמנים באותם ובפשטות:
מהם ותבע דרש מהר"ש אדמו"ר כ"ק ואילו רצוי, בלתי באופן ישראל
אריבער" ד"לכתחילה באופן כו', ההנהגה יחס את לשנות התוקף בכל
לגבולות מחוץ יסע לדרישותיו, ייענו לא שאם איומים מתוך -
הנהגתו וע"י וכו'. המלוכה הנהגת נגד ומחאה רעש ויעורר המדינה,

פעולותיו. בכל הצליח אריבער" ד"לכתחילה באופן

ד"לכתחילה באופן מישראל ואחד אחד כל להנהגת בנוגע מובן ומזה
אחד כל את העמיד הקב"ה כאשר אלו, בימינו ובמיוחד אריבער",
ומצב במעמד עתה אנו שנמצאים כך החסד, בקו ישראל מבני ואחד
כו', גדולה בהרחבה ומצוותי'ה התורה עניני בכל לעסוק שיכולים
עזר שמקבלים היינו, מניקותיך", ושרותיהם אומניך ד"מלכים ובאופן

המלכות.. מהנהגת וסיוע

- המדינות בשאר (ועד"ז ב"בייבל" כתוב שכך לפי זאת שתובעים
להיות צריכה מישראל כאו"א שהנהגת בודאי הרי - שלהם) בלשון
מתנהגים שכאשר בפועל שרואים וכפי אריבער"... ד"לכתחילה באופן
הענינים, לכל בנוגע לפעול מצליחים - אריבער" ד"לכתחילה באופן

ענין. בהתחלת שמשערים מה מכפי יותר ובנקל

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק אייר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
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הרחמים מן יתייאש אל

הוא ממש) (בפועל "המעשה והעיקר,
יהודי לכל שייכת ישראל ארץ כל העיקר":

זאת, לשנות בעל-הבית אינו אחד ואף היהודים, ולכל
תשל"ו) שבט (י' יהודי! (להבדיל) לא ואפילו גוי לא
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והגאולה אמונה למדע ה-23 הכינוס

משאלתו למילוי אמתית חרטה
לאדם המצטרך את ית' מהבורא לבקש איך בשאלה,
רצוים בלתי הענינים על כפרה על גם ובזה ביתו ובני

וכו'. שבעבר
גם חיים תורת הק' בתורתנו אמורה מלתו כבר והנה
מוסר, ובספרי חסידות בספרי זה, בעלמנו כפשוטה

היא, בזה התיכונה ונקודה
וקבלה שבעבר רצוים בלתי ענינים על גמורה חרטה

להבא, על בזה טובה
היום בחיי ומיד תיכף להגשימה שמתחילים קבלה
תורת תורתנו הוראת פי על חיים אורח ידי על יומים,

חיים,
האדם, זה קטן ולעולם גדול, לעולם רפואה היא שהרי

לטובה. לבבו משאלות ומילוי צרכיו למילוי ומביאה
איש את ומנהינו העולם בורא מנסה שלפעמים אלא

לדעת אתכם אלוקיכם ה' מנסה כי וכמ"ש הישראלי
את עשה האלקים נאמר וכבר וגו' אוהבים הישכם

ישר האדם
ולכך בתורתו, וישרות ברורות הוראות אותו (שהודיע

אשר) על ותמי', פלא
שאינם ורמזים ודרושים רבים חשבונות בקשו והמה

אלו. להוראות מתאימות
אחד מכל זה דורש שהשי"ת כיון אשר להוסיף ועוד
הכחות השי"ת נותן לזה שמקודם בודאי מאתנו, ואחת

במילואה הדרישה למלאות
גם) אשר זאת (ועוד

מלכי מלך מאתנו דורש שכזה לבב ובטוב בשמחה
סוף החזקה יד בס' הרמב"ם וכדברי הקב"ה, המלכים

לולב. הלכות

ו׳רפד) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

השנתי הכינוס נושא זהו המשיח, בימות המדע
בעזהשי"ת השנה שיחול ריא"ל, מכון מטעם
ליאונרדו במלון (3.5.15) אייר י"ד ראשון ביום
יורק, בניו שמרכזו ריא"ל מכון שבע. בבאר
שמעון פרופ' ע"י שנה כעשרים לפני הוקם
גרעינית ופיזיקה במתמטיקה מרצה סילמן,
מלך שליט"א הרבי של אחיו שם על יורק, בניו

לייב. ארי'ה ישראל רבי המשיח,
בארה"ב נוטליםחלקמדעניםבכירים בו המכון,
למימוש פועל בעולם, נוספות ובמדינות
האמיתית הגאולה להבאת המדע של חלקו
(ה-23 השנה הכינוס של במרכזו והשלימה.
המדעית הפריצה של חלקה תעמוד במספר)
השנה שבעים במאה הטכנולגית וההתפתחות
האמיתית לגאולה העולם בהכנת האחרונות,

והשלימה.

השביעי לאלף להכנס
עולמנו את ששינתה המדעית התפתחות
נזכרת הזהר בספר מקרית. אינה היכר, לבלי
של זו תופעה עצם על רק לא מדוייקת, נבואה
ויעודה. זמנה על גם אלא המדע, התפתחות
שש "ובשנת לפסוק הזהר ספר לשון וזה
רבה תהום מעיינות כל נבקעו נח.. לחיי מאות
חופשי): (בתרגום נפתחו", השמים וארובות
שערי יפתחו השישי לאלף מאות שש "בשנת
ומעיינות התורה) (=חכמת העליונה החכמה
הטבע/המדע), (=חכמת התחתונה החכמה
השביעי". לאלף להכנס העולם את לתקן כדי

הפריצה בין מאלפת שנים זהות קיימת אכן
זו מבחינה שהחלה התורה פנימיות בגילוי
החמישי הנשיא הרש"ב, אדמו"ר ע"י בעיקר
המדעית הפריצה לבין חב"ד, בשושלת

מתקופתו. בעיקר היא, גם המתרחשת

מלך שליט"א הרבי מדגיש הקדושה בשיחתו
המדעית ההתפתחות של חלקה את המשיח,
של והחשיבה הפלוסופיה בתחום בעיקר
עיקרים וכמה לכמה מאוד המתקרבים המדע,
מטעם הראשונים הכינוסים החסידות. בתורת
תשנ"ה, בשנת בארה"ב. נערכו ריא"ל מכון
הקודש, בארץ גם כזה ראשון כינוס נערך
האמיתית הגאולה למען האגודה בשיתוף
נערך שהכינוס שנים מספר מזה והשלימה.
מנהל קליפא, ירמיהו הרב ביוזמת שבע, בבאר

שבע. באר תמימים תומכי ישיבת ומקים

לאיתים חרבותם וכיתתו
הרוח את מהווה נלהב, חב"ד איש סילמן פרופ'
מספר כתב האחרונות בשנים במכון. החיה
המדע שבין החיובי היחס בתחום ספרים
שונים ליעודים המדעית וההסכמה והגאולה
חרבותם וכיתתו המתים, כתחיית בגאולה
בחזון ישעיהו נבואת התממשות - לאיתים"
נבואות התממשות ובמקביל הימים, אחרית

המצביעה השוואה המשיח, מלך שליט"א הרבי
ממש. המשיח בימות נמצאים שאנו כך על

בן יפתח פרופ' השנה: הכינוס משתתפי בין
גוריון בן מאוניברסיטת אמריטוס, פרופ' אשר,
אודות: שירצה למחקר, קטיף מרכז מנהל
ה' השמיטה. בשנת קרקע בלי פירות גידול
מחבר ופיתוח, מחקר מנהל גוגנהיים יעקב
ירצה ההתהוות", ו"סוד אור" "יוצר הספרים
הנוקליאוטידים בארבעת הוי' שם זיהוי אודות

.DNA-ה של

בבריאה ה׳ אחדות
סבא, כפר ישיבת ראש איפרגון אבישי הרב
לצבאות מומחה בצה"ל מסווג בתפקיד שירת

על שירצה ואירן, ערב
והאירועים המהפיכות
וההשלכות הערבי, בעולם
שמעון פרופ' לישראל.
ריא"ל מכון יו"ר סילמן
משיח בעניני למחקר
ההגיון על שירצה ומדע
והגאולה המשולש

ראשי מדען בנטואיץ' יהונתן ד"ר השלישית.
בפיסיקה מדריגה קפיצת בנושא ירצה ב"ליס",
המאוחד השדה תאוריית התיאוטרית,

החישובי.
לב, האקדמי מהמרכז פרידמן יעקב פרופ'
כצעד מורחבת יחסות בנושא: ירצה ירושלים,

הבריאה. בהפעלת ה' אחדות להבנת
התוועדות שנה, כמידי תערך הכינוס בסיום

חסידית.
058-770-1716 דבניק: שלמה הרב לפרטים,

Moshiach.Sciencf@gmail.com

הקודמות בשנים הכנס ממראות

סילמן שמעון פרופ׳

prupw hgec prhsni

vnrfz vtesnh kc’ hruakho

hjxu, nurjc, fmgs kvcb, tjsu, vw
cvpgk, vcrhtv

swwr hvub,i cbyuth.w

nsgi rtah’ wckhxw

ephm, nsrdv cphxhev v,turyh,:
,turhh, vasv vntujs vjhauch

prupw angui xhknti

huwws nfui rhtwwk knjer cgbhbh nahj unsg

vvdhui vnauka uvdtukv vakhah,

vrc tchah tprdui

rta hahc, jcwws fpr xct

ahr, cmvwwk c,pehs nxuud:

nunjv kmctu, grc uthrti

t( nkjn, vnpr. vrtaubv -

uvvakfu, khnhbu nuk vthuo vthrtbh

c( vnvpfu, uvthrugho cguko vgrch -

vakfu, mcthu, unanguhu, kcyjui hartk

hgec dudbvhho

nbvk njer uph,uj

njcr vxprho wwhumr turww uwwxus vv,vuu,ww

zvuh ao vw ctrcg, vbuekhtuyhsho ak v-

prupw hp,j ci-tar

prupxur tnrhyux’ tubhcrxhyx ci-durhui

nbvk nrfz eyh; knjer

dhsuk phru, ckh ereg cab, vanhyv

kpryho: vrc aknv sucbhe 6171-077-850

khshgu, fkkhu,: nfui rhtwwk

cxwws

Moshiach.Science@gmail.com

DNA

R

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

סוכנות הביטוח שלנו סוכנות הביטוח שלנו קדמי ביטוחיםקדמי ביטוחים
- כל ענפי הביטוח - כל ענפי הביטוח 

בהנהלת ר' קדמי
ביטוח רכב הכי משתלם בישראל ביטוח רכב הכי משתלם בישראל 

. ביטוח רכב          . ביטוח דירה
. ביטוח עסק         . ביטוח חיים
. ביטוח פנסיה   . ביטוח בריאות


