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ערב שבת קודש פרשת בחוקותי ,ט"ז אייר ,ה'תשע"א )(20.5.11

היכן החיילים
שחורי המדים ?

ביום ראשון ל״ג בעומר ,הילולא דרשב״י ,יגלה עם ישראל את נשקו הסודי ,אלו ילדי ישראל חיילי צבאות ה׳,
עליהם הובטחנו ״מפי עוללים ויונקים יסדת עוז ..להשבית אוייב ומתנקם״ ,עדי הגאולה האמיתית והשלימה.
יום ראשון השבוע ,י"א אייר ה'תשע"א ,נפל דבר
בתולדות המאבק הישראלי-ערבי .מאות ערבים
שטופי שינאה תהומית לישראל ,בהכוונת השלטון
הסורי פרצו את גבולה המזרחי-צפוני של ישראל,
וחדרו לתחומה הריבוני ללא כל התנגדות צבאית,
עד לעיבורה של העיירה מג'דל שמס .גם עזיבתם
את העיירה לא נעשתה בגין לחץ צבאי ,אלא
ביוזמתם ובהסכמתם של המסתננים.
באשר לשאלות הנוקבות ,היכן היה צה"ל בשלב
הפריצה ,היכן המודיעין המתוחכם? היכן החיילים
עטויי המדים השחורים והפנים החתומות שידעו
לעקור אלפי יהודים מאדמתם? היכן המזלטי"ם
שידעו לדווח על כל תזוזה בנסיון להכנס לגוש
קטיף לאחר שניסגר?
היכן האוטובוסים
ל"ג שמח עם
לתוכם דחסו מאות
מפגינים? היכן הקצין
המהולל שידע להורות
כיצד לטפל במפגינים
יהודים בהתנתקות:
"תפעיל מכת"ז ! ...אל
תעשה להם חשבון."..

הערבים ,תעמולה גלויה לאינתיפדה שלישית,
כשהם מאפשרים לצה"ל להתארגן ולהיערך,
ולבסוף כלום וכלום .מאות הערבים שפרצו ,לא
נתקלו בכל התנגדות שהיא .המוקשים לא עבדו/
לא היו ,החיילים ההמומים שניצבו ממול ,רק
השלימו את התמונה.

ורדפו מכם חמישה מאה

זו נקודת הזמן בה יש לציין במיוחד ,את הוראת
הרבי שליט"א מלך המשיח :אין להמתין עד
להתרחשותם של אירועים כהנ"ל ,חייבים לפעול
כנגדם עוד בטרם נתהוו ,וזאת בהתאם להלכה
הברורה בשולחן ערוך סימן שכ"ט:
"נוכרים שצרו על
עיירות מישראל ..ויש
מלך המשיח
לחוש שמא באו על
עסקי נפשות ואפילו
עדיין לא באו אלא
ממשמשים לבוא
יוצאים עליהם בכלי
זיין ומחללין עליהם
את השבת" .ובנידון
דידן הרי כוונתם גלויה
גיבוי הדדי
לפגוע ביהודים ,ח"ו.
)באינתיפדות הקודמות
אל מול כל אלה ,עסקו
נהרגו אלפי יהודים
קברניטי המדינה בגיבוי
הי"ד(.
הדדי ,בסיועה של
התקשורת שמיהרה
ובפרט שאירועים
לפרסם :ברק מגבה
כאשר יום ל״ג בעומר ,חל ביום ראשון )כהשנה( מתקיימת תהלוכת ענק בחזית  770אלו התרחשו באיזורי
את הרמטכ"ל ,השב"כ
בניו יורק ,בהשתתפות הרבי שליט״א מלך המשיח למול עשרות אלפי ילדים .ספר מובהקים וכלשון
וקציני צה"ל על
השולחן הערוך" :ובעיר
החלטתם שלא לירות .אליהם הצטרף רה"מ:
הסמוכה לספר אפילו אינן רוצים לבוא אלא
הנחיתי את צה''ל לנהוג באיפוק מירבי .אפילו את
על עסקי תבן וקש מחללין עליהם את השבת,
הודעת תושבי מג'דל שמס ש"צה"ל הפתיע לטובה ,שמא ילכדו העיר ומשם תהא הארץ נוחה ליכבש
באיפוק שנהג" ,ידעה התקשורת לפרסם.
לפניהם".
העובדה
את
אך גם עשרות הודעות כאלו לא ישנו
ביום ראשון ל"ג בעומר הילולא דרשב"י ,יגלה עם
שאין אלו אלא "בגדי המלך החדשים" בהם מנסה
ישראל את נשקו הסודי ,אלו לדי ישראל חיילי
הממשלה ומערכת
צבאות ה' ,עליהם הובטחנו "מפי עוללים ויונקים
הבטחון להסתיר את
יסדת עוז ..להשבית אוייב ומתנקם" .ביום זה
מחדלם הגדול .במשך
נתכנס כולנו ,לצעוד ולזעוק יחד מתוך אהבת
חודשים מנהלים
ישראל לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
תהלוכות ל״ג בעומר

ביום ראשון הקרוב ,ישתתפו מאות
אלפי ילדי ישראל בכינוסי ותהלוכות
ל"ג בעומר .על פי הוראת הרבי שליט"א
מלך המשיח ,יש לכנס את הילדים
לתהלוכת גאווה יהודית זו ,המפגינה
בראש חוצות את הערכים היהודים
וקוראת לחיזוק המעשים הטובים לזירוז
הגאולה האמיתית והשלימה .פרטים בכל
מוקדי חב"ד ברחבי העולם.

חולצות משיח

לקראת ל"ג בעומר ראו אור חולצות
עם הכיתוב" :תוצרת הרבי שליט"א".
בגב החולצה מופיע הכיתוב "יחי המלך"
והפניה לשיחה מב' ניסן תשמ"ח .ניתן
להשיג במגוון צבעים וגדלים המותאמים
לגילאים השונים ולפעילות המבצעים.
הנחה מיוחדת למזמיני כמויות! טלפון
להזמנות.052-770-7062 :

כנס מנהלי מוסדות חב״ד

בסימן  20שנה ל"עשו כל אשר
ביכולתכם" יתקיים בעוד כשבוע הכנס
השנתי של מנהלי מוסדות חב"ד מיסודו
של אגודת חסידי חב"ד .והשנה סביב
הנושא המרכזי" :כפליים לתושיה"
בצמיחת מוסדות חב"ד .הכנס יתקיים
אי"ה בימים ראשון ושני ,כ"ה  -כ"ו
אייר במלון 'רמדה רנסנס' ירושלים.
לפרטים והרשמה :טל'.03-9600667 :

כולנו לתהלוכות הילדים של
ל"ג בעומר לקבלת פני משיח

נא לשמור על קדושת הגליון

שינוי עולמי של ימות המשיח
על הפסוק המופיע בפרשתנו" :ונתנה הארץ
יבולה" מובא במדרש דברי חז"ל" :לא כדרך
שהיא עושה עכשיו אלא כדרך שעושה בימי
אדם הראשון ,ומנין שהארץ עתידה להיות נזרעת
ועושה פירות בן יומה תלמוד-לומר "זכר עשה
לנפלאותיו" וכן הוא-אומר "תדשא הארץ דשא
עשב" מלמד שבו ביום שהיתה נזרעת בו ביום
עושה פירות" ,ועץ השדה יתן פריו" לא כדרך
שהוא עושה עכשיו אלא כדרך שעשתה בימי
אדם הראשון . .בו ביום שהוא נטוע בו ביום
עושה פירות ,מנין שהעץ עתיד להיות נאכל
תלמוד לומר "עץ פרי" ,אם ללמד שהוא עושה
פרי והלא כבר נאמר "עושה פרי" ,אם-כן למה
נאמר "עץ פרי" אלא מה פרי נאכל אף העץ נאכל,
ומנין שאף אילני סרק עתידים להיות עושים
פירות תלמוד-לומר "ועץ השדה יתן פריו".

למה הבטחות גשמיות?

ענין זה ,של הבטחות מיוחדות בדברי חז"ל ,על
אותם יעודים גשמיים ,נאמרו במספר מקומות,
על התקופה של 'לעתיד לבוא' .ועלינו להבין ענין
זה ,והרי כבר הודיע הרמב"ם" :ולא יהיה עסק
כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד ,ולפיכך יהיו
ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים
וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם שנאמר "כי

מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים",
ומובן ,שכאשר בני-ישראל יהיו במצב כזה אין
חשיבות לנסים ונפלאות הגשמיים הללו ודומיהם
שיהיו בפירות הארץ .ואף שמובן שיש תועלת
בדברים אלה ,כי כאשר "הטובה תהיה מושפעת
הרבה" הרי-זה אמצעי "כדי שיהיו פנויים בתורה
וחכמתה ,"...בכל זאת ,למה האריכו חז"ל כל-כך
במעלת המעדנים הגשמיים שיהיו לעתיד-לבוא,
כאילו אלו דברים מיוחדים ונעלים לכשעצמם?

אין זה בא תיכף ומיד ,כי דבריו הגשמיים אינם
מיוחדים עם שרשם ברוחניות ,השפעת ה'.
וזהו החידוש שיהיה לעתיד לבוא בימות המשיח,
שלא יהיה הפסק בין הפעולה והצמיחה בגשמיות,
לפי שלעתיד יהיו הדברים הגשמים בהתאחדות
עם שרשם ומקורם  -דבר ה'.

חרות בכל הענינים

וכמו ההבדל הידוע בין שתי האפשרויות לחקוק
על גבי אבן .אותיות החקיקה הרגילות והאותיות
החקוקות בו 'מעבר לעבר' .שבסוג הראשון יש
איזה קשר לסוג אותיות הכתיבה ,והם מזכירים
בצורת עשייתם ובשינוי צבע האבן המתהווה
מכך ,כמין כתיבה .אבל סוג האותיות 'מעבר
לעבר' אין להם כל קשר לסוגי הכתיבה.
וכך זה גם אצל האדם ,הוא נבחן האם הדברים
חקוקים אצלו עד ל'עצם' ואז התורה והמצוות
נחקקים בהאדם 'מעבר אל עבר' ,שזהו כל העצם
שלו ,ובצורה שכזו ,זה חודר ופועל מעבר אל עבר,
בכל כוחותיו ועניניו עד בכל הדברים שבעולם,
ולכן נראה ונגלה גם בגשמיות העולם שאין הפסק
בין פעולת האדם והפירות הצומחים ,שההשפעה
של הקב"ה נשפעת תיכף ומיד ממש בלי הפסק
כלל.
וענין זה יהיה בגילוי לעתיד לבוא שאז תהיה
בגלוי החקיקה שבלוחות ,כמו שכתוב "חרות
על הלוחות" ,ואמרו חז"ל "אל תקרי חרות אלא
חירות ,חירות ממלאך המות כו'" ,שחירות זו
תהיה לעתיד לבוא ,בגאולה האמיתית והשלימה
על ידי משיח צדקנו ,במהרה בימינו ממש.

הכל חדור

אלא שעלינו לדעת ,כי שלימות זו של הדברים
הגשמיים ,שנאמרו ע"י חז"ל ,מלמדים על
שלימות מצב עם-ישראל בלימוד התורה וקיום
המצוות שלהם:
זה שלפני הגאולה באים עניני האדם באופן של
טירחא ויגיעה ,ועובר זמן רב עד שמוציאים
פירות ,הן בעשבים והן בפירות האילן ,אינו רק
בגלל חטא עץ-הדעת שאז נאמר" :ארורה האדמה
בעבורך בעצבון תאכלנה גו' בזעת אפיך תאכל
לחם גו'" ,אלא בגלל שעניני גשמיות העולם אינם
"כלים" כביכול להשפעת הקב"ה .זאת אומרת
שגם אדם הלומד תורה ומקיים מצוות כפי
שצריך ,ונשפע לו כל טוב גם בצרכיו הגשמיים,

)>על פי שיחות חודש שבט תשל״ט(

לוח השבת

פרשת בחוקותי
פרקי אבות :ד
הדלק"נ

מוצש"ק

לפי שעון קיץ

ירושלים 6:57
תל-אביב 7:12
7:05
חיפה
באר-שבע 7:13
ניו-יורק 7:52

8:14
8:16
8:18
8:15
8:59

 ה' עזי  -כי תהילתי אתה
)ירמיה טז ,יט  -יז יד(

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

עורך :הרב זמרוני ציק
מנהל אדמיניסטרטיבי :יצחק רחימי
רכז המערכת :בנצי פרישמן
משלוחים :מנחם רווה
ברדיצ'ב  ,10בת-ים עיר הגאולה ,ת.ד3084 .
טל'  03-658-4633פקס03-657-3816 :

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

אימיילhageulacom@gmail.com :
אינטרנטwww.hageula.com :
www.moshiach.net

ח-ן בנק הדואר 4-16896-5

בחוקותי
ונתנה הארץ יבולה

)בחוקותי כו ,ד(

"לא כדרך שהיא עושה עכשיו אלא כדרך
שעושה בימי אדם הראשון ,ומנין שהארץ
עתידה להיות נזרעת ועושה פירות בן
יומה תלמוד-לומר "זכר עשה לנפלאותיו"
וכן הוא-אומר "תדשא הארץ דשא עשב"
מלמד שבו ביום שהיתה נזרעת בו ביום
עושה פירות" ,ועץ השדה יתן פריו" לא
כדרך שהוא עושה עכשיו אלא כדרך
שעשתה בימי אדם הראשון . .בו ביום
שהוא נטוע בו ביום עושה פירות ,מנין
שהעץ עתיד להיות נאכל תלמוד לומר
"עץ פרי" ,אם ללמד שהוא עושה פרי
והלא כבר נאמר "עושה פרי" ,אם-כן למה
נאמר "עץ פרי" אלא מה פרי נאכל אף
העץ נאכל ,ומנין שאף אילני סרק עתידים
להיות עושים פירות תלמוד-לומר "ועץ
)תורת כהנים(
השדה יתן פריו".

היום יותר מתמיד ,רואים

ניסים גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה ,עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות1900-508-770 :
או באתר האינטרנטwww.igrot.com :

ונתתי שלום בארץ  . .וחרב לא
)בחוקותי כו ,ו(
תעבור בארצכם

ברכת מזל טוב

אמרו רז"ל )תענית כב ,א( אפילו חרב של
שלום.
פירוש הדברים :התפלה נקראת חרב ,אלא
שנקראת חרב של שלום .אך כאשר ”פדה
בשלום" על ידי התורה  -הנה אז לא
יצטרך כלל לחרב הנ"ל )אפילו לא לחרב
של שלום( .וכמו שכתוב” :וכתתו חרבותם
לאתים".
)על פי אור התורה לאדמו״ר הצמח צדק(

ואשבור מוטות עולכם

עכשיו הוא עול ומשא על האדם ללמוד
ולהתפלל ,מחמת שהרע צפון אצלו.
ולעתיד לבוא ישבור ה' את העול הנ"ל.

למשפחת הרב מנחם מענדל ונחמה דינה
שיחיו פרידמן
שליח הרבי שליט"א מלך המשיח באור יהודה

להולדת הבן החייל בצבאות ה'

יגדל לחסיד ירא-שמים ולמדן,
לנחת הרבי שליט"א מלך המשיח ומתוך הרחבה
של זמן הגאולה האמיתית והשלימה

)בחוקותי כו ,יג(

)מאמרי אדמו״ר הזקן הקצרים(

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

ח

ומש

ת

הלים

ת

ניא

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

דבר מלך
   

    
   
    
  
   
    
   
   
   
  

   

ברכת מזל טוב

למשפחת ר' ישראל וגילה שיחיו מזרחי
לבוא הבן הת' רותם שיחי' בקשרי השידוכין
עם ב"ג אתי שתחי'
למשפחת ר' גבריאל ואילנה שיחיו
יגודייב

יהא ביתם  -בנין עדי עד ,מתוך הרחבה של זמן הגאולה
האמיתית והשלימה

יין מלכות
משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח .פסח שני ה'תשמ"ג

כל ילד  -עולם מלא
בעמדנו ימים ספורים לפני ל"ג בעומר ,הרי
המבצע שהזמן גרמא הוא להוסיף ביתר שאת
וביתר עוז )דילוג אחר דילוג וכו'( בכל הפעולות
הקשורות עם ל"ג בעומר ,לאסוף ולכנס מספר הכי
גדול של ילדים וילדות )בנפרד ,כמובן( לפני בר-
מצוה ובת-מצוה ,תינוקות של בית-רבן ,כדי שישתתפו בכל הענינים
הקשורים עם ל"ג בעומר.
)מובן וגם פשוט שכל זה אמור גם בנוגע לאלו שלאחרי גיל בר-
מצוה ובת -מצוה ,אלא שהם לא זקוקים )כל כך( לעידוד ו"דחף" של
הגדולים ,מה-שאין-כן כאשר מדובר אודות ילדים קטנים ,לפני בר-
מצוה ובפשטות :למרות שכבר התייגע ביותר בכל עניני ל"ג בעומר,
והצליח לארגן  10.000ילדים שישתתפו במבצעי ל"ג בעומר ,ואם-כן,
יכול לחשוב שאינו צריך עוד לעסוק בענין זה ,כי כאשר ישנם כבר
 10.000ילדים מה נוגע כל-כך שיתוסף עוד ילד אחד  -הנה על זה
אומרים לו ,שכל ילד יהודי הוא "עולם מלא" )לא רק שלם ,אלא
גם מלא ,ואם-כן ,כאשר ישנו ילד יהודי אחד שיכולים לפעול עליו
להשתתף במבצעי ל"ג בעומר  -הרי פעולה זו נוגעת ל"עולם מלא",
ומובן ,שכל פעולות אלו הם בגדר ד"מצוה שבגופו" ,ולכן ,צריך כל-
אחד-ואחד לעסוק בזה ,ולא להסתפק בפעולותיו של שלוחו ,כי :לכל
לראש  -גם לאחרי ששלוחו יעסוק עם כל הילדים שיוכל להגיע
אליהם ,עדיין ישארו ילדים שאליהם לא הספיק השליח להגיע ולפעול
עליהם ,ונוסף לזה :כאשר חוא עוסק בהתבוננות עמוקה

לצאת ולצעוד ברחובות
לערוך את מבצעי ל"ג בעומר בכל מקום ומקום ,הן בחוץ לארץ,
ועל אחד כמה-וכמה בארצנו הקדושה ,ולעשות זאת "ברוב עם" -
לשתף מספר הכי גדול של ילדים וילדות ,ולעשות את כל ההשתדלות
)בכמות ובאיכות( שכל ילד יהודי ישתתף במבצעי ל"ג בעומר הנערכים
"ברוב עם" .ומובן ,שגם הילדים שלפני בר-מצוה ,ובת-מצוה יכולים
להשתתף בפעולות ההכנה לקראת מבצעי ל"ג בעומר  -על-ידי-זה
שישפיעו ויפעלו על ילדים נוספים )ילדים  -על חבריהם ,וילדות -
על חברותיהן( שגם הם ישתתפו במבצעי ל"ג בעומר.
ומן הראוי לארגן זאת ב"רשות הרבים" )על-כל-פנים במקום שרבים
עוברים בו( ,כדי לפרסם את השמחה דל"ג בעומר  -פירסומי ניסא
)ענין שלמעלה מטבע העולם( ,ועד שהפירסום יהיה אפילו ביחס
לאומות העולם ,כמו-שכתוב "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא
עליך ויראו ממך".
וכאשר הילדים יתכנסו ביחד ,בודאי יקשרו זאת  -כמנהג ישראל -
עם אמירת פסוקים מתורה-שבכתב ומאמרי חז"ל מתורה שבעל-פה,
וכנהוג ברוב המקומות )והלואי יעשו כן בכל המקומות(  -לקשר זאת
גם עם ענין נתינת הצדקה ,עליה אמרו חז"ל" :גדולה צדקה שמקרבת
את הגאולה".
ויהי רצון שע"י ההתעסקות במבצעי ל"ג בעומר "ביד רמה" ,וכמו כן
ההתעסקות בכל עניני יהדות )כולל עניני הרשות( "ביד רמה"  -נזכה
בקרוב ממש לצאת מהגלות "ביד רמה" ,כמו-שכתוב "ובני ישראל
יוצאים ביד רמה".
המטה להצלת העם והארץ | ת.ד 6132 .צפת

כמו אברהם אבינו

על בני-ישראל להתיישב בכל שטחי ארץ
ישראל באותו אופן שקיים זאת אברהם אבינו
ועשה "סימן לבנים" " -ויבן שם מזבח לה'"  -שבכל המקמות
יבנו מקום תורה ומקום תפילה.

)מוצאי שבת פ' חיי שרה תשל"ח(

נפלאות עכשיו
מ 770-למחנה נתן

שיקולים חשובים כשאני מודע
בדברי ימי החסידים שזורים
לכוחו של ספר התניא וחשיבותו,
להם סיפורים מופלאים ,שחלקם
בטח כשמדובר בחיילים שצריכים
עוסקים ב"משלוחים רוחניים" של
לקבלו ,בכל זאת חשבתי לעצמי
פריטים מסויימים ,לעיתים ספרי
שבוודאי אבנר יסתדר וימצא את
קודש וכו' לאנשים מסויימים.
הדרך שלו להעביר את הספרים
לא פעם מקבל פלוני הוראה או
לחיילים .מה עוד שלפי תכנוני
בקשה להעביר מהאדמו"ר פריט
לא הייתי אמור להזדמן למחנה
כל שהוא לאדם מסויים ,פריט
הצה"לי.
שמתברר עד כמה היה מכוון
דחיתי את תשובתי למחרת,
וחשוב להגיע ליעדו.
כשבאותו ערב ,אני יושב ב,770-
גם בדורנו מפורסמים לא מעט
ומכין את עצמי לכתיבה לרבי
סיפורים שכאלה ,על משלוחים
שליט"א מלך המשיח.
שהעביר הרבי שליט"א מלך
מקובל אצל חסידים רבים שלפני
המשיח לאנשים מסויימים.
נסיעתם למקומם ,הם מבקשים
סיפור 'שמיימי' שכזה אירע
את ברכתו הק' להצלחה במילוי
לאחרונה לת' מיכאל אדרעי,
שליחותם במקומם הם ,וכך נהגתי
תלמיד בישיבת תומכי תמימים
גם אני ,כשלאחר נטילת ידיים
חב"ד בבאר שבע ,שאת חג הפסח
העלתי על הכתב את בקשת
האחרון ,העביר כמו אחרים רבים
הברכה לקראת נסיעתי הצפויה.
ב ,770-בית מדרשו של הרבי
לאחר סיום הכתיבה,
שליט"א מלך המשיח.
והכרזת "יחי אדוננו",
לאחר שובו לישיבה,
נטלתי מארון הספרים
עם פתיחת לימודי
את כרך כ"א שהזדמן
'זמן הקיץ' הוא סיפר
לידי ב"השגחה פרטית"
בהתרגשות על מה
כשאני מכניס את
שאירע לו לקראת
המכתב באופן "אקראי"
נסיעתו ארצה.
לתוך הספר ופותח
המיוחד בסיפורו הוא
בהתוועדות בישיבת
לקרוא את הנאמר
התייחסותו הישירה
חב״ד בבאר שבע
באותו עמוד.
של הרבי שליט"א מלך
המילים שנכתבו בעמוד רע"ט
המשיח ,במה שאפשר לכנות
שנפתח לי הממו אותי" :ועל של
כהוראה מיוחדת:
עתה באתי  -לתת לש"ב הרב
"ממש לפני נסיעתי חזרה ארצה,
החסיד הר' עזריאל זעליג שיחי'
ביום כ"ד ניסן ,ניגש אלי אדם
סלונים את הספרים שיבקש
שהציג את עצמו בשם אבנר.
מאתו .וכן לתת להרב החסיד כו'
"הפנו אותי אליך וסיפרו לי שאתה
ליב שי' זלמנוב התניא׳ס שיבקש
לומד בבאר שבע" .אישרתי את
אצלו ,על מנת לתתם בתור מתנה
הפרט והוא המשיך" :סמוך לעיר,
לאיזה מאנשי הצבא .ותשואות-חן
ישנו מחנה צבאי בשם "מחנה נתן"
על טרחתו בזה".
אני מאוד רוצה לשלוח לחיילים
נרגש כולי חזרתי לאבנר והודעתי
שם כמה ספרי תניא .אתה יכול
לו על תשובתי החיובית ,כשאני
לעשות בשבילי את הטובה הזו"?
מקבל ממנו מספר ספרים אותם
למען האמת היססתי רבות
צירפתי לחבילותי.
ושקלתי שלא להענות לבקשה.
לאחר בואי לישיבה ,תיכננתי
במויחד כשלתומי הבנתי ממנו,
לצאת ביום ראשון למחנה נתן,
כי מדובר בכמות די נכבדה של
תוך שאני מסתמך על כך שזהו יום
ספרים שמשקלם החריג הרתיע
המלא בחיילים המגיעים למחנה
אותי.
אלא שלא הסתדר לי ורק ביום
מה עוד שהמזוודות שלי היו
שני הגעתי לשער המחנה ,שם
מלאות וגם לחברים וידידים
ישבו מספר חיילים וחיכו לטרמפ.
שביקשו ממני להעביר אי אלו
ניגשתי אליהם כשבידי ספרי
דברים פעוטים ,נאלצתי לסרב.
התניא ,שהתאימו בדיוק למספר
עיני,
למרות שלכאורה עמדו לנגד
החיילים שעמדו במקום.


לימוד מסכת 'סוטה' בספירת העומר
ע"פ הנהוג בימי ספירת העומר ללמוד את הדף היומי במסכת
סוטה ,ניתן להאזין לשיעורי המסכת ,של הרב יוסף יצחק שיחי'
כ"ץ במערכת "נחייג ונשמע"  ,08-9493-770בתפריט .45
דפי הגמרא ניתנים ללימוד גם באתר הגאולה:
www.hageula.com

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

אייר פרק ליום
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"המדע מוסיף באמונה בתורה"
אריה לייב( ,מכון הפועל בתחום זה של הבנת
אמיתיות ונצחיות התורה ,גם בעולם המדע.
במסגרת המכון כבר ראו לא מעט פרסומים
בנושא זה .אחד מהם הוא ספרו של פרופ'
סילמן בשפה האנגלית " -בין המדע לגאולה",
העוסק בקשר המוחדש בין המדע ,על כל רובדיו
האפשריים לבין התורה .מעיון בספר ניתן ללמוד
רבות על קשר זה.

היה זה לפני כתשע עשרה שנה ,תמורות
עולמיות השפיעו על מדיניותן של ממשלות
העולם .חודשים ספורים חלפו מסיום מלחמת
המפרץ )הראשונה( ושנות ההתארגנות של
מדינות ברית המועצות לשעבר ,שזה עתה
התפרקה ,כשאיתה קורסת השקפת העולם
הכפרנית-אטאיסטית שאפיינה את שלטונם של
הקומוניסטים.
פגישה שנערכה באותם ימים ,בין נשיא ארה"ב
לנשיא רוסיה ,בישרה על עידן חדש ביחסי
האומות .במקום להפנות את מירב המשאבים
לפיתוח ושיכלול כלי נשק ,כשבהם כלי נשק
המיועדים להשמדה המונית ,יש להפנות את
הכסף והמרץ לפיתוח נרחב של מערכות החינוך
ועשיית טוב וחסד עם תושבי המדינות.
עקרונות אלו שעמדו בדבריהם ובמרכז פגישתם,
ניצבו במרכז שיחתו הק' של הרבי שליט"א מלך
המשיח ,שנאמרה יום למחרת ,בשבת פרשת
משפטים ה'תשנ"ב .בשיחה זו נאמר כי שינויים
עולמיים אלו ,נעשים כתוצאה מהתגלותו
והשפעתו של מלך המשיח בעולם כהכנה
ל"וכתתו חרבותם לאתים" של זמן הגאולה.

עידודים ממלך המשיח
הרב פרופ׳ שמעון סילמן

אריה לייב ,מי ששילב בחייו גם את תחום
המדע.

כנס חובק עולם
באותה שנה ,בה ציינו ארבעים שנה לפטירתו
עלה הרעיון לקיים כנס שכזה ,המגלה כיצד
המדע ,לא רק שאינו סותר לתורה ,אלא אדרבה
הוא מוסיף בהבנת ואמונת אמיתיות התורה.
לידתו של הכינוס הייתה אז ,לפני תשע-עשרה
שנה ,עם התקדמות הטכנולוגיה והמהפך העולמי
שחל אז .אך מאז הוא מתקיים ב"ה מידי שנה
במקום אחר בעולם בהשתתפות מאות מדענים.
הכנס הראשון נערך במינסוטה ,בנושא "תפקיד
המדע בעידן של משיח" .שנה לאחר מכן נערך
כינוס דומה ,גם הוא בהשתתפות אנשי מדע
רבים ,הפעם נערך הכינוס בבברוקלין ,ניו יורק
תחת הכותרת "הבאת המשיח לעולם המדע".
הרוח החיה מאחורי כנסים אלו ,הוא הפרופסור
החסידי ,הרב שמעון סילמן מניו יורק ,העומר
בראשות מכון ר.י.א.ל) .ראשי התיבות ,ר' ישראל

שפע של חוכמה
נושא זה ,לצד דברי נבואת הזוהר על התפתחות
המדע ,בצורה של שפע חוכמה אלוקית שתרד
בשנים אלו .שפע חוכמה המקביל ומביא גם שפע
בהפצת התורה וגילוי החסידות ,עומדים מידי
שנה במרכזו של כינוס "מדע משיח וגאולה"
שהשנה נערך ביום שלישי האחרון ,במלון
"ליאונרדו" בבאר שבע.
הכינוס נקבע לתאריך י"ג אייר ,יום פטירתו של
אחיו של הרבי שליט"א מלך המשיח ,הר' ישראל

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

לגרש העצלות ,להתגבר על היצר
כותב ראשי-פרקים מדברי ימי חייו ומסיים
בשאלות:
א( איך לגרש מדת העצלות.
יתבונן ומה טוב שילמוד בעל פה במה שכתוב בספר
תניא קדישא ריש-פרק מ"א )נו ,א( עד ריש עמוד ב'
תיבת המלך .יעבור על הענין או גם על הלשון מזמן
לזמן ,אם בדבור או על כל פנים במחשבתו ,וכשיהיה
הענין חקוק במוחו ועד ללבו בודאי שזה יוסיף
במדת הזריזות.
ב( עצה להתגברות על היצר-הרע שהוא גדול וחזק
כו'.
כבר הודיעונו חז"ל שאין הקב"ה בא בטרוניא עם

קדמי ביטוחים

סוכנות הביטוח שלנו  -כל ענפי הביטוח

בסיום הכנס שנערך בשנה שעברה בבאר שבע,
סיפר פרופ' סילמן על העידודים המיוחדים
מהרבי שליט"א מלך המשיח לכינוסים אלו:
לפני  15שנה ,לילה אחד אני פותח אגרות קודש,
כרך ט"ו ,כשבראש העמוד אני רואה את המילים:
"בטח השתתפת בכינוס הבינלאומי" .לא ידעתי
מה לעשות עם זה והלכתי לישון כשמילים אלו
מהדהדות בראשי .למחרת בבוקר ,משכים אותי
צילצול טלפון .על הקו היה הרב זמרוני ציק,
יו"ר האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה
שהזמין אותי ליטול חלק בכנס 'מדע וגאולה'
שהתקיים באותה שנה בארץ הקודש ,כשאני
עומד משתומם ,על הדחיפה שקיבלתי מראש
מהרבי שליט"א מלך המשיח ,לכינוס זה.
באחד השנים האחרונות ,בעודי עוסק בהכנות
לקראת הכינוס שנערך אז בקנדה אם אינני
טועה ,התעוררתי מחלום בו ראיתי את הרבי
שליט"א מלך המשיח וכל שהצלחתי לזכור
מדבריו היה הביטוי )באנגלית( "אפילו ילד יהודי
אחד" ,דקות לאחר מכן צלצל אלי אדם שראה
את הפרסומים לכנס ושאל" :יש מקום לילדים?"
והעיקר הוא שכינוסים אלו אכן יפעלו את
פעולתם לגלות את מלך המשיח בעולם.

בריותיו ,ולפום גמלא שיחנא )=לפי כח הגמל -
כבוד המשא( ,זאת אומרת שלפי המצב של האדם
נתנה לו הכחות והיכולת להתגבר עליו ,אלא שצריך
התבוננות שלא ליפול ברוחו באם היצר-הרע מתחיל
במלחמתו פעם אחר פעם ,וההתבוננות היא כמבואר
בספר התניא קדישא בכמה מקומות )עיין במפתח
ענינים הנדפס בסוף ספר תניא קדישא הוצאת
קה"ת( ,ומהם בפרק כ"ז ואילך.
ובכלל עצה היעוצה ללכת לבטח דרכו דרך המלך
מלכו של עולם זה הקב"ה נותן התורה ומצוה
המצוה ,הוא ע"י הזריזות הנמשכת משמחה ופתיחת
הלב וטהרתו כו' ,כמבואר בתניא פרק כ"ו ובכמה-
מקומות .כיון שנצטוה על-זה בודאי שנתנה היכולת
לקיים הענין.

)מאגרת ו׳תשיא(

ביטוח רכב
ביטוח דירה
ביטוח עסק
ביטוח חיים
ביטוח משכנתא
ביטוח בריאות

חברת אחים אביוני )  (1982בע"מ
תקרות אקוסטיקה וגימורי בניה

מבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ
ר׳ קדמי מכין את טנק
המבצעים לפעילות מבצעית

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון
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