
השמחים נקראו חסידים
מרבין בהן אדר, חודשי לרגל
נקראו "חסידים קובץ לאור יצא בשמחה,
ב"770", דוד בית חיילי ע"י השמחים",
אודות קודש, משיחות בקובץ: יורק. ניו
להיות שצריכה קטן דפורים העבודה
אמרות סיפורים, צרור מרובה. בחיות
וגדולי נשיאינו מרבותינו ופתגמים
השמחה לחשיבות בנוגע החסידים
אדמו"ר אגרת וטעמיה. החסידית
הקדושים רבותינו גזרת אודות הריי"צ,

והעצבות. הדאגה בשלילת

מלכות דבר - אפליקציה

אלפים מעשרת למעלה אחרי
ה"דבר אפליקציית ממשיכה התקנות,
בימים ולהשתפר. להשתכלל מלכות"

ר' האפליקציה מפתח הוסיף האחרונים
של השבועית השיחה את מרדכי יצהר
מהשנים המשיח מלך שליט"א הרבי
להאזין אפשרות וכן תנש"א-תשנ"ב,
שיפורים לצד וזאת החת"ת, לשיעורי

השיעורים לומדי לתועלת נוספים
היומיים.

יצהר בישוב חב״ד מקוה

מלוד יורקוביץ בועז ברוך הרב
רב עם ,יחד יצהר בישוב השבוע ביקר
לבדוק כדי דודקוביץ. דודי הרב הישוב

בישוב, ומוקם ההולך המקווה את
הישן. המקווה במקום חדש, במבנה

גבי על "בור חב"ד בשיטת גם שיהיה
בור".

הקב״ה: לו נענה למעליותא! עורף״ ״קשיות אותה מכח לא אם בנסיונות ישראל יעמדו מה מכח
והשלימה האמיתית הגאולה לנפלאות ועד נפלאות״ אעשה עמך כל נגד ברית כורת אנוכי ״הנה

טובות חדשות

העקשנות כח
גאולה להביא

בשמחה מרבים אדר משנכנס

שמחה! של יום 60

של חדשה פרשה נחשפה ממש, אלה בימים
החמורים המחדלים אחד לה, קדם נפש. מסירות
העגל. חטא - ישראל עם בתולדות ביותר
ישראל עם שומע השבת, התורה בקריאת
האסוני, המחדל מעשה את רק לא לדורותיו

החטא. לאחר שארע מה את בעיקר אלא

מיידע אלו במילים עמך" שיחת כי רד "לך
כי ישראל, בני ראש רבינו, משה את הקב"ה
ביותר החמור ובעניין נכשל שבאחריותו העם

מסכה עגל להם "עשו
לו". ויזבחו לו וישתחוו

מה את לשער קל
משה של במוחו שחולף
האומה, מנהיג רבינו,
ועוד ההודעה.. לשמע
ההמשך: לשמע יותר
הזה העם את "ראיתי
עורף קשה עם והנה
לי הניחה ועתה הוא.
אותך ואעשה ואכלם ..

גדול". לגוי

התלבטות אין

ועצמו, בכבודו הקב"ה למשה. עצום מבחן רגע
את למשה מבהיר לאמיתה, האמת תכלית
החמורות. והשלכותיו הסיבות החטא, משמעות
קשיות היא הבעיה הוא", עורף קשה "עם כי
של באופן בה' מרידה ישראל, בני של העורף
היא עצמו, הקב"ה מעלה אותה העצה עקשנות.
מציאות ביטול גדול", לגוי אותך ואעשה "אכלם

רבינו. ממשה חדש, עם של ותחילתו העם

יותר לא אבל יתכן. בהתלבטות? רבינו משה
את ה' הדגשת מתעשת. והוא לרגע מאשר
היא העקשנות, נושא
למשה לו שמבהירה זו
להגיב. עליו כיצד
זו היא זו, עקשנות

ישראל, בני כראש תפקידו את לו שמזכירה
בעקשנות צאנו, על להגן האמור הנאמן הרועה

נפש. מסירות כדי עד גבול, ללא

"ויחל מחילה בבקשת מיד מגיב אכן רבינו משה
דבריו אפך..". מחרון שוב ה'.. פני את משה
היום. מסדר יורד מכל, הגרוע פרי, נושאים

לעמו". לעשות .. הרעה על ה' "וינחם

למעליותא עורף קשיות

מן משה יורד כעת
לטפל עמו, אל ההר
למחרת בגמר, בנושא.
להמשך לה' חוזר הוא
לעמו. המחילה בקשת
נא מחני אין "ואם
כתבת". אשר מספרך
אמיתית. נפש מסירות

נשמעה לא ועדיין
הנכספת הסליחה
שאמר עד ית', מאתו
ה' נא "ילך רבינו משה
קשה עם כי בקרבנו
וסלחת..". הוא עורף

הסליחה, בקשת של בעיצומה מוזר. נשמע
אלא, עורף"?! קשה "עם החטא מקור את לציין
במילים המשיח, מלך שליט"א הרבי מגלה
למעליותא!" עורף לקשיות משה התכווין אלו
יעמדו עוד הרי לה', ורמז חיובית. עורף קשיות
בעינויי שמד, בגזירות אדירים, בנסיונות בניך
השואה, בתקופת הצלב, במסעי האינקוויציה,
מזה העניפה לפעילות ועד הסובייטית, ברוסיה
תורתו לימוד הגאולה, בשורת בהפצת שנים,
והתוועדויות, כינוסים לאור, הוצאה משיח, של
יעמדו מה מכח בקודש. מעלים של ובאופן
עורף" "קשיות אותה מכח לא אם בניך? בהם
כורת אנוכי "הנה הקב"ה: לו נענה למעליותא!
לנפלאות ועד נפלאות" אעשה עמך כל נגד ברית

ממש. עכשיו והשלימה, האמיתית הגאולה

מקדש לי ועשו

המשכן נושא את ללמוד יש המשיח, מלך שליט״א הרבי בקשת עפ״י
המשכן במעשה העוסקות העכשוויות השבוע בפרשיות במיוחד ומקדש
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

מושקא חיה ורעיתו שמואל לר'
שי' נוטיק

תחי' בער דב ה' בצבאות החייל להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת

ז"ל אושרת מרת
ע"ה שמעיה סאלם ב"ר

ה'תשע"ו א' אדר י"ג נלב"ע
בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי

  
   

  
  
   
    
   
   
    
    
  
  

      

ו) ל, (תשא ציותיך אשר כל את ועשו

הזה בעולם הוא, ברוך הקדוש אמר
בחומה. שהיו ומקדש משכן עשיתם
ותהיה המקדש בית את אבנה אני ולעתיד
אהיה "ואני שנאמר, אש, בחומת מוקפת

ט). ב (זכריה אש" חומת ה' נאם לה
תנחומא) (מדרש

ישראל בני ראש את תשא כי
יב) ל, (תשא

בשבת כשנמצאים כמה-וכמה ועל-אחת
את תשא ד"כי הפרשה כל את שקוראין
רבינו) משה - (תשא ישראל" בני ראש
ראש הם שבני-ישראל לכך שנוסף -
רבינו משה של בכחו - גם נעשה בכלל,
נותן שזה דבני-ישראל, ראש הנשיאת -
תוכן את לפעול לאחרי-זה הכח את
(לוחות דאל"ף הענין - הפרשה המשך
העבודה - דבי"ת הענין הראשונות),

שאין דתחתון במצב אפילו עד בעולם,
ולהעלותו ולהפכו ממנו, למטה תחתון
הגילוי עם האחרונות, דלוחות להדרגא
לקבל, יהודי כל של שבכחו ההוד, דקרני
פועל הוא בעולם העבודה שעל-ידי עד

זאת. לקבל יוכל בעולם בהיותו שגם
ה׳תשנ״ב) השיחות (ספר

יג) ל, (תשא השקל מחצית

חצי צדק" ה"צמח אדמו"ר נתן פעם
אז (שהיה נ"ע הרש"ב הרבי לנכדו רובל
מחצית לך ”הרי לו: ואמר ארבע), כבן

השקל".
”מחצית": לתיבת לבך -שים והמשיך
ומי במרכז, הוא לצדיק) (רמז ”צ" האות
הן לצדיק) אומר (הוי לו ומקושר שקרוב
המתרחקים ואילו -חי! ו"י" ”ח" אותיות

-מת... "ת" ו "מ" אותיות הן ממנו
סח) ע׳ א וסיפורים (שמועות

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

18:12 16:58 ירושלים

18:13 17:13 תל-אביב

18:12 17:04 חיפה

18:14 17:16 באר-שבע

18:25 17:25 ניו-יורק

      
לט) - כ יח, (מלכים-א' 

מהעבודה יותר שנעלת ההכנה

נחושת וכנו נחושת כיור "ועשית בפרשתנו: נאמר
ונתת המזבח ובין מועד אהל בין אותו ונתת לרחצה

מים". שמה

דווקא נזכר הכיור לעשיית שהציווי זו מבחינה
עליהם המשכן, כלי משאר הכיור שונה בפרשתנו,
הפרשה בהמשך הקודמות. הפרשות בשתי מדובר

המשחה, בשמן המשכן כלי משיחת אודות נכתב כאשר
אומר יחד כולם שעל הכלים שאר עם יחד הכיור נמנה
ציווי נכתב איפה, מדוע, קודשים". קודש "והיו הכתוב

מהכלים? בנפרד הכיור עשיית

הכנה רק
(אינו שהכיור מפני זהו כי מסבירים, התורה ומפרשי
אוהל אל ל"בבואם הכנה רק הוא אלא) לעצמו, עניין

המזבח". אל ו"בגשתם מועד"

(לא מתבטא המשכן כלי ליתר הכיור שבין זה הבדל
בפרשה הכלים כל עשיית על ציותה שהתורה בזאת רק
במקום גם) אם כי נפרדת, בפרשה - הכיור ועל אחת

באוהל היו המשכן כלי כל במשכן: הכלים עמידת
בכל - בחצר שהיה למרות - הנחושת מזבח גם מועד
כן שאין מה מועד", אוהל משכן פתח "מול עמד זאת

עד הצידה מוזז היה אלא המשכן בפתח עמד לא הכיור
היתה (שלכן מועד" אוהל לפני כיור "אין היא: שההלכה

ורגליים). ידים רחיצת לשם אליו הגישה אפשרית

המשכן, עבודת לכללות כהכנה משמש שהכיור זה ענין
"ורחצו מהכתוב הכיור: מדת בשיעור גם משתקף

אנשים: ארבעה בו (שנזכרו ובניו" ואהרון משה ממנו
בו שאין כיור "כל בגמרא: דרשו ובניו) אהרון משה,
בו". מקדשים אין ממנו כהנים ארבעה לקדש כדי

בימי רק מהכיור עצמו לקדש צריך היה משה ולכאורה
לאהרן רק שייך הכיור היה כך אחר ואילו המילואים,
מים כמות תמיד להכיל הכיור צריך מדוע בלבד. ובניו

אנשים? ארבעה עבור

הנחותים מהדברים גם
לכללות הכנה שמשו המילואים ימי הדבר: וביאור
"כדי שיעורו להיות צריך לכן ובניו, אהרון עבודת

שקדשו ובניו אהרון כנגד רק לא כהנים", ארבעה לקדש
כדי בו להיות צריך אלא המילואים, ימי אחרי מהכיור

בזמן הכהנים (כל אנשים ארבעה - משה את גם לקדש
ההכנה. זמן המילואים בימי ממנו שקדשו הבית) חנוכת

כהכנה רק שימש שהכיור אף על מובן: מהאמור
כלי משאר נעלית מיוחדת מעלה בו היתה אך לעבודה
של מעלתו התבטאה בו דווקא בגללה אשר המשכן
ו) (שווה מעמד קיבל הכהנים) כל עם ש(יחד משה,

הכהן. מאהרון נעלה

הינו אחד שמצד בכיור, שנמצאים אלו קצוות שני
בו גיסא מאידך ואילו העבודה, לקראת הכנה רק

הכהנים, מעבודת חלק (שהינו משה מעלת מתבטאת
ארבעה לרחוץ יוכלו שבכיור חייבים שלעולם ועד

הכיור עשוי ממנו בחומר גם למעשה, מתגלים אנשים),
הצבאות". ה"מראות

ולכאורה הנשים, לקישוט שנועדו מראות אותן דווקא
ועד למשכן, ביותר הנחותה התרומה את מבטאות
שאר עם מנאן שלא כך כל בהם מאס רבינו שמשה
"אלו הקב"ה: אמר עליהן דווקא למשכן, הנדבות

הכל". מן עלי חביבין

בביטול להיות
ציווי קיום של ביותר הנעלה הביטוי בעצם וזהו

את לקחת ישראל בני שעל מקדש" לי "ועשו הקב"ה
לעבודת ולהפכם זהב או ככסף הגשמיים החפצים

התחתון את גם לכלול צריכה זו שעבודה ומאחר ה'.
צובאות, מראות אותם את גם כוללת היא ביותר,
מענה היה וזה הרע. יצר של לדברים המשמשות

תחתונה, כזו בדרגא להשתמש רצה שלא למשה הקב"ה
התחתונים דברים אותם גם - הכל" מן עלי "חביבין

לקדושה. עולים כשהם ביותר

נמנה לא בלבד, כהכנה תפקידו שבשל הכיור, גם וכך
עבודתו זאת ולמרות בנפרד, אלא הכלים שאר עם יחד
היהודי את ומכינה המטהרת היא כי ביותר נעלית הינה

הנעלית. לעבודתו

(וכל משה של מעלתו מרומז בכיור דווקא ולכן
הטהרות של זו עבודה ידי על דווקא כי כנ"ל, הכהנים),
משה של האמתית דרגתו מתגלית הרע, ונקיון וביטול
ישראל בני ידי על שנעשית פעולה ביטול. הוא שענינו

תשי״ט) ויקהל ש״פ (עפ״י הגאולה. את שמביאה

מלך דבר

תשא פרשת

תשא

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

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

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

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

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

תניא תהלים חומש



שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
המעיינות: הפצת חיש - להזמנות

03-9600-770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר

תפילין זוגות ד' הנחת

לוי ר' מספר כשנה, לפני "כבר
בייקרי ממאפיית ציק יצחק
חביב אליהו הרב פנה חב"ד, בכפר
המשיח מלך שליט"א הרבי שליח

עזרה. בבקשת באתיופיה,

מארחים אנחנו שבת ערב "בכל
לכמויות וזקוקים רבים, מטיילים
ורציתי וחלות לחמניות של
את לשדרג איך ייעוץ ממך לבקש
להכנת שלנו, הביתית האפייה
מיני של יותר גדולות כמויות

שבת. לסעודות מאפה

אליך. לטוס אפילו לעזור, "אשמח
להזדמנות", נחכה
כחודש לפני אמרתי.
לי היה נראה ימים
אפשרות שמסתמנת

נסיעה. של

כתבתי הבא בשלב
מלך שליט"א לרבי
התשובה המשיח.
ע' י"ד בכרך התקבלה

בראש המילים רד-רה.
"ונסיעתו היו הימני העמוד
להסתדרות תצליח למאראקעש
וברוחניות". בגשמיות לפניו טובה

בצפון נמצאת "מאראקעש
נמצאת אתיופיה אפריקה,
הבטחה כאן יש באפריקה!
וברוחניות" בגשמיות להצלחה
לא מזה יותר ברורה לתשובה

ציפיתי.

טסתי שעבר בשבוע ראשון ביום
אתיופיה. בירת לאדיס-אבבה
במקומות הסתובבנו כבר למחרת
ברכישת מתעניינים המתאימים,
ממש דברים תעשייתי. אפיה ציוד
"בגשמיות". הצלחה ראינו זרמו.

בשעות הטיסה, יום הרביעי ביום
ממכירי שאחד נזכרתי הבוקר
מסויים. פריט לו להביא ביקש

את לקנות מסחרי למרכז נסענו
זיהיתי מסויים בשלב המצרך.
שנעצור. ובקשתי כזו חנות
את להשיג שאפשר העיר מישהו
אך יותר. וזול אחר במקום גם זה
מובן בלתי פנימי דחף הרגשתי
דווקא שנעצור כך על ועמדתי

כאן.

לחנות אליהו עם נכנסתי כאשר
גם שעסק אמריקאי יהודי פגשנו
כאילו עלינו שהסתכל בקניה, כן
את מה "הא, מהשמים. נפלנו
בהתרגשות. שאל כאן?" עושים

מלך שליט"א הרבי שליחי אנחנו
הנחת איתך? מה נו המשיח..

? היום תפילין

"תשמעו גאתה. התרגשותו
בתי נסיעתי, לפני מדהים. דבר
לאתיופיה שכשאגיע בקשה
תפילין. ואניח כנסת לבית אכנס
איפה באמת, "נו חשבתי לעצמי
כנסת בית שם אשיג
לפתע והנה ותפילין..
עלי..". נוחתים אתם

היינו דקות בתוך
היחיד הכנסת בבית
והנחנו אבבה, באדיס
כעת תפילין... לו
ההצלחה את ראיתי
בזה אך "ברוחניות".

הסיפור. הסתיים לא

הסיפור רושם תחת בעודי
בארץ חבר עם טלפונית שוחחתי
בהתפעלות מספר כשאני הקודש,
הגלויה. הפרטית ההשגחה על
לארץ שחזרתי לאחר כשנפגשנו

סיפר: הקודש,

אבי את לבקר בדרך "הייתי
בחדר הרפואה. בבית שאושפז
על כולו "טעון" יהודי, עוד שכב
להניח לו הציע אבי "דתיים".
תוקף. בכל סירב הוא אך התפילין,
של עניין כאן שיש לו הסביר אבי
נפגשים ששניהם פרטית, השגחה
הרפואה. בבית מרצונם שלא
הוא אך סתם.. לא זה ובוודאי
נכנסתי בדיוק ואז בשלו נותר
סיפור את בהתפעלות וסיפרתי
הנחת עם הפרטית, ההשגחה
האמריקאי ליהודי התפילין

אבבה. באדיס

הפנים וכנראה שמע אבי של שכנו
הוא בבוקר למחרת הדברים. את
להניח יוכל האם ושאל לאבי פנה
על הדבר חזר למחרת תפילין. לו
יש האם שאל כשהפעם עצמו,
לקריאת מעבר לקרוא משהו עוד

שמע..".

ההכרח אודות המשיח מלך שליט״א הרבי משיחת קטעים
סוערת חיות מתוך להיות צריכה קטן, בפורים גם שהעבודה

ורעש שטורעם מתוך
קטן פורים ושושן דפורים העבודה שגם ...
להיות צריכה דפורים) העבודה (התחלת
שטורעם מתוך ראש, נשיאת של באופן
לכללות היסוד שזהו מכיון כו', ורעש

הפורים. דימי העבודה

קטן פורים ושושן דפורים העבודה וכאשר
- כו' ורעש שטורעם מתוך כבר נעשית
שיהי'ה והרעש השטורעם גודל מובן הרי

.. גדול! פורים ושושן דפורים בעבודה

כאן הרי כו', לו שיתן מהקב"ה לתבוע יכול שיהודי לעיל להמוזכר בהמשך
בני ותביעת דרישת אודות שלפנ"ז בהתוועדות שדובר מה להזכיר המקום
חצות" ד"תיקון בפיוטים שמודגש כפי הגאולה ענין על מהקב"ה ישראל
ענין את עוד לסבול יכולים אינם ישראל שבני שתוכנו מתי", "עד הלשון

הגאולה. תבוא שכבר מהקב"ה תובעים ולכן הגלות,

עניני שכל להשתדל צריכים - קטן פורים ושושן בפורים נמצאים כאשר ..
ועי"ז כו'. ורעש שטורעם של באופן יהיו אלו ימים עם הקשורים העבודה
נעלה באופן הפורים עניני כל יהיו גדול, פורים ושושן פורים בבוא הנה -

לגמרי. ערוך שבאין לעילוי עד ביותר,

(=יכנסו אריינטאנצן" מען "זאל קטן פורים ושושן פורים שמימי רצון ויהי
- לגאולה" גאולה ו"מיסמך גדול. פורים ושושן לפורים ריקוד) מתוך
שתהי'ה והשלימה, האמיתית הגאולה כולל פסח, לגאולת פורים מגאולת

צדקנו. משיח ע"י ממש, בימינו במהרה מצרים", מארץ צאתך "כימי

להיות צריכים קטן פורים ושושן פורים עניני שכל לעיל להמדובר בהמשך
של טענתם את ולשלול להבהיר גם צריכים - כו' ורעש שטורעם מתוך

זה. בענין שחורה מרה בעלי

י"ד דיני פרטי אודות מדובר שבו - הם טוענים - בשו"ע סימן ישנו
מפורש דין מצינו שלא בלבד זו ולא או"ח), חלק (בסוף ראשון אדר וט"ו
כו', אדרבה אלא קטן, פורים ושושן בפורים מיוחד שטורעם להיות שצריך
בלשון הכתובה הלכה בשו"ע הלכה אודות שמדובר ומכיון שם... כמבואר
וא"כ, כפשוטו! הוא הדברים פירוש הרי - אפי לתרי משתמע שאינו ברור
ושושן בפורים כו' ורעש שטורעם של באופן לשמחה מקום מה הם, טוענים

קטן?! פורים

רק (לא פסוקה הלכה אודות מדובר כאשר גם בפשטות: כזה והביאור
הלכה אם כי חיים", אלקים דברי ואלו ד"אלו באופן שבתורה, שקו"ט
הוא הכלל - כזה ובמקרה בדבר, פרטים כו"כ ישנם לפעמים הנה למעשה)
הדינים פרטי כל לאחרי בעניננו: ועד"ז הענין. מסקנת ע"פ להתנהג שיש
וחותם הרמ"א מסיק קטן, פורים ושושן לפורים בנוגע המנהגים וחילוקי

תמיד". משתה לב "וטוב ומסיים:

עכשיו כבר פורים למבצע הכנות
ובמיוחד המבצעים עניני בכל ההתעסקות אודות לעורר המקום כאן . .
באופן יתנהל פורים שמבצע כדי פורים": "מבצע - גרמא שהזמן בענין
שהם, מקום בכל ישראל ובנות מבני ואחת אחד כל את שיקיף עד המתאים,
להתכונן יש ח"ו, הפורים לעניני מחוץ אחד יהודי אפילו ישאר שלא כך
- היא בזה וההתחלה בזה הענינים פרטי כל את ולארגן מועד, מבעוד לכך

קטן. פורים ושושן בפורים היינו, החג" לפני יום "שלושים

מוגה) בלתי – תשד"מ קטן פורים שושן תשא, ש"פ (משיחת

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק א' אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

יב פרק ויובל שמיטה הל'

יג פרק

א פרק הבחירה בית הל'

ב פרק

ג פרק

ד פרק

ה פרק

שחיטה הלכות יז. פרק אסורות מאכלות הלכות
א-ב פרקים
ג-ה פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא פרקים

יב-יד פרקים

א-ג פרקים שבועות

ד-ו פרקים

יז

יח

יט

כ

כא

כב

כג

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

פרטית בשגחה נסיעה

הפסק נוגע פה נפש... פיקוח היא העיקרית הדאגה
שיהודים שכ"ט סימן שבת הלכות ערוך בשולחן דין

על שמדובר אפילו מהגויים, בסכנה שעומדים לגבול בסמוך הגרים
כדי בשבת אפילו נשק כלי עם לצאת צריכים הם ותבן, קש עסקי

הארץ... את ולכבוש להכנס יכלו לא שהגויים כדי לעצרם,
תשל"ט) תשרי (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הגויים כניסת את לעצור

ציק יצחק לוי ר׳
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בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,

כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:   לאימייל שלחו דיווחים
www.hageula.com@gmail.comwww.hageula.com@gmail.com

הגאולהאתר הגאולה אתר

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים ו קדמי שלנוסוכנות הביטוח שלנ הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת

בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

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

הקןר' קדמי  במצות שילוח הקן שילוח במצות קדמי ר'

"האבולוציה" את מנפצים הגאולה בזמן

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מלך שליט"א הרבי מדגיש רבות, בהזדמנויות
הגאולה באור מאיר עצמו עולם שכיום המשיח,
גאולה. של במצב לעמוד היהודי את ו"דוחף"
האבולוציה תיאוריית סביב מדענים סערת

הדוגמאות. אחת את מהווה

השונים המינים שמקור דארווין, תיאורייה
הדרגתית התפתחות פרי הינה הארץ כדור על
ביסודה כופרת דהיום, המינים למגוון שהובילה
ימי בששת השונים, מיניו על עולמנו בבריאת

הקב"ה. ע"י בראשית,

ומדוייק נכון בתורה הנאמר

דארווין לתיאוריית התייחסו רבות שנים במשך
יהודים מדענים עליה. לערער שאין כאקסיומה
ההתפתחות תיאוריית בין לפשר ניסו מסויימים
הם בראשית ימי שששת נאמר אם לתורה,
שנים מליוני של ממושכת לתקופה 'משל'
ימים ששה ולא החיים היצורים התפתחו בהם
בפני מין כל ה' ברא בהם בלבד שעות 24 בעלי

עצמו.

תוך זו, גישה דחה המשיח מלך שליט"א הרבי
הנכון בהכרח הוא בתורה שכתוב שמה הדגשה
יגיע עצמו המדע גם דבר של ובסופו והמדוייק,
בכירים מדענים ויותר יותר ואכן זו. למסקנה

האבולוציה. תיאוריית את שוללים

רייסשביוסטון, מאוניברסיטת טור ג׳יימס פרופ׳
המחשב, למדעי לכימיה, פרופסור הוא טקסס,
בראיון ולננו-טכנולוגיה. חומרים להנדסת
שהתקדמתי ״ככל מספר, הוא טיימס לאפוק
שאלות... שאלתי המולקולארי בתחום בעבודתי
עוד כיצד להסביר מנסה הכימית', ה'אבולוציה

שהצליח הראשון החי היצור שהתפתח לפני
הובילו 'אקראיים' תהליכים עצמו, את לשכפל
בכל הקיימים המורכבים המנגנונים לפיתוח
השונים האברונים החלבונים, כמו חי, תא
– הדי-אן-אי מולקולות – ההורשה ומנגנוני
החלבונים של הייצור הוראות את שמקודדות
לדור. מדור התורשתי המידע את ומעבירות

מדעית! הוכחה שום אין זו לתיאוריה

בחסר לוקה תיעוד

מולקולרי, ביולוג ברלינסקי, דייוויד ד״ר
התורפה נקודות את סוקר ומתמטיקאי, פילוסוף
האבולוציה, בתאוריית מזהה שהוא המרכזיות
מדעית בתיאוריה מדובר לא שלמעשה וטוען
מתייחס הוא המושג. של המקובל במובן
מאובנים אותם של בחסר לוקה לתיעוד למשל
אם ההשערות. את מדענים ביססו שעליהם
נראה מסביר, הוא המאובנים, את בוחנים
בקפיצות התרחש השונים המינים בין שהמעבר

מוטציות של אוסף כיצד ברור ולא מדי, גדולת
המין להתפתחות להוביל יכול היה אקראיות

החדש.

תאוריית כנגד שמוחים הבכירים המדענים בין
לכימיה פרופ׳ וולטון, ג'ון הוא האבולוציה
המתמקד שבבריטניה אנדרוז מאוניברסיטת
ורדיקלים אורגנית כימיה בתחומי במחקרו
של הקושי את מסביר וולטון חופשיים.
החיים את להסביר האבולוצייה תיאוריית
התחילו שהחיים נחשוב אם ״בין שמסביבנו.
משילוב או די-אן-אי ממולקולות או מחלבונים

של כלשהו
הבעיה השניים,
שמספר היא
ות נצי הקומבי
ת ו י ר ש פ א ה
ת ב כ ר ה ב
ת ו ל ו ק ל ו מ ה
כה הוא האלו
שאפילו עצום
מיליארדי במשך

יצליח״. שזה סיכוי אין שנים

תצמח מארץ אמת
ולראיות למסקנות מגיע החדש, המדע דווקא
את תואמות שבהכרח חדשות ולתאוריות
שהסדר טוענים הנ"ל המדענים התורה.
מוכיח הבריאה חלקי בכל השולט המופתי
באופן ולא עליון כח ע"י בהכרח נוצרו שהחיים
מתגלית אינה זו חדשה מדעית גישה אקראי.
שמכיוון לומר מוכרחים אלא, במקרה. כעת
מתגלה האמת הגאולה, בזמן אנו שנמצאים

מאיר. עצמו והחושך דווקא העולם מתוך

האבולוציה תיאוריית את השוללים הבכירים המדע מאנשי

כשרונות לנצל
לנצל בכדי בהתמדה ללמוד רצתה שמתחלה כותבת,

בנוגע מכתב הגיע שבינתים אלא במילואו הזמן
ללימודים שלה בהחשק מיעט וזה הלימודים, לתכנית

וכו'.

החשק, מיעוט עם מכתבי דתוכן השייכות מהי ולפלא
באופן לנצלו הוא צריך האדם שברשות הזמן שהרי

חננם ומנהיגו עולם בורא השי"ת אשר ואלו יעיל, הכי
לימוד שאותו ז.א. במילואו, לנצלו צריכים בכשרון
וכלל כלל מקום אין קצר, זמן במשך ללמדו שיכול

הנשאר הזמן אשר ובודאי ארוך, זמן למשך להמשיכו
בהשפעה אם בלימוד אם נוספות לפעולות לנצלו יוכלו
בקונטרס מהמבואר גם האמור ומובן וכיו"ב, בהסביבה
לימודו להיות צריך גדול שכל בעל שאפילו איך ומעין,

ושקידה. בהתמדה ד"יגעת" באופן דוקא

היכולת כפי וכשרונותי' זמנה שתנצל תקותי ולכן
מוסיף עצמו שזה בדבר נוספת ומעלה בזה, לה שניתנו

ידי שעל הגשמים מאברים המשל וכידוע בהיכולת
שלהם היכולת מתגדלת הדרוש ככל בהם שעובדים

ו׳תנד) (מאגרת בעתיד......

בדחק ולא בשמחה חתונה
חתונה" לסדר "בדוחק ללשונו כלל מקום אין ובכלל
ושמחה בשמחה צ"ל חתונה הפכים, שני זהו שהרי

המוחלט היפך הוא שהרי העצמי למרחב עד גדר פורץ
דוחק. מעניני

תשרי, חדש של השני חצי על מקום שאין מובן כן
ו׳תנה) (מאגרת בזה. נוהגים ראיתי שלא

י
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