
לעמונה לילי ניווט

לילי לניווט הגיעו פעילים מאות
במטרה לעמונה, אסף מגבעת שנערך
השטח ואת ההגעה צירי את להכיר
המארגנים הישוב. הריסת ליום ולהתכונן
כחלק נעשה הלילי הניווט כי מסבירים
החסימה מעגלי לפריצת מהתכנית

פינוי. במקרה הצפויים

נערכים "אנחנו נמסר, המאבק ממטה
העומדים האמצעים בכל הפינוי ליום
את תום עד למצות ומתכוונים לרשותנו
העוול על למחות הדמוקרטית זכותנו
והביעו נרשמו כבר אלפים והאיוולת.
על ולמחות לעמונה להגיע נכונותם
ממשלת ע"י לביצוע המתוכנן ההרס
ישוב הרס בהם הימים עברו ישראל.
מחברי איש בשקט. לעבור יכול יהודי
כפיו. בנקיון לרחוץ יוכל לא הממשלה
יגיע, לא המר שהיום תקווה אנחנו
בוחריה רצון את תממש ושהממשלה
ההתיישבות ואת עמונה את ותסדיר
הרס לזרוע במקום ושומרון ביהודה

למתיישבים". ולהתנכר

ברשת המחזמר העלאת

8 המספר בצלאל מעלה אלו בימים
לצפייה החסידי, המחזמר מבית דיסקים
אלפי למאות באינטרנט חינמית והאזנה
בפרסומת/ למעוניינים ואנשים. ילדים
ביותר הגדול למבצע חסות/סיוע
.050-718-5093 חנוכה-חינוך-משיח:

טובות חדשות

הבאים" "ברוכים לכינוס כולנו
תשע"ז חשון כ'

ראשל"צ בראשיתה אולמי

בעינים ממש, כן אלוקות! שנראה הזמן הגיע
מוגזמת, דרישה אינה זו כיום שלנו. הגשמיות
כבר זה את רואים ההתחלה. נקודת זו אדרבא,
ה' הי'", אליו "וירא השבוע, פרשת בתחילת
הגילוי, עוצמת ובמלא אבינו לאברהם מתגלה
מעשה, סיפור לא מנרתיקה". חמה "הוציא
הוראה אלא כאן, יש שיהיה ככל ונעלה גדול

עכשווית.

ביקש שם בכלא, הזקן אדמו"ר היות מאז
הפירוש את השר ממנו
לאדם ה' לשאלת
וכי "אייכה", הראשון
היכן ה' יודע היה לא
לו והשיב האדם? הוא
הוא האם הזקן, אדמו"ר
התורה, בנצחיות מאמין
זמן בכל נכונה היא אשר
השר לו ומשענה ומקום.
אדמו"ר לו אמר בחיוב,
האייכה ששאלת הזקן
של נצחית שאלה הינה
היכן אדם, לכל הקב"ה
השליחות? במילוי אתה

חקק זו ותשובה בשאלה
את רק לא ישראל, כל בקרב הזקן אדמו"ר
התורה היסוד, הנחת את אלא "אייכה", שאלת
מכאן זמן. ובכל מאתנו אחד כל אל מדברת
אלא דברים סיפור אינו ה'", אליו ש"וירא

אלוקות. לראות צריכים הוראה,

יתגלה האלוקי שהגילוי כדי
אדמו"ר של הידועה שאלתו נבעה גם מכאן
החמישי הנשיא בער, דוב שלום (רבי הרש"ב
הצמח לסבו 4-5 כבן בהיות חב"ד) בשושלת
נגלה ה' "מדוע צדק,
ואילו אבינו לאברהם

נגלה". אינו לנו

צדק הצמח תשובת
צדיק יהודי ש"כאשר

עצמו את למול מחליט ותשע תשעים בגיל
צורך שיש הבהירה אליו", יתגלה שה' מגיע
ודעת, מטעם שלמעלה משהו מיוחדת, בפעולה
אכן האלוקי שהגילוי כדי השכל, מן למעלה

לכולנו. ייראה

עצמו, על לקח הרש"ב אדמו"ר אכן בהמשך,
את לנו להעניק יחודית, משימה אותה את
החסידות, בתורת ביותר העמוקים העניינים
שיוכלו עד ולעבדם באלוקות, נעלות בחינות
בהבנה "להתעכל"
בעלי אצל גם והשגה
לימוד כערכנו. מוחין
של ובאופן אלו עניינים
יוצרים והשגה הבנה
של מציאות מיידית
בתחילה אומנם ראיה,
עין ראית של באופן
מכשירים אך השכל,
גשמית לראייה אותנו
ממש. בקרוב כפשוטה

התגלות זירוז
ביום הבא בשבוע
יום מרחשוון, כ' שני
בעזהשי"ת, יתקיים הרש"ב, אדמו"ר הולדת
הכינוס לציון, בראשון "בראשיתה" באולמי
פני לקבלת הבאים", "ברוכים השנתי הארצי
ששהו לאחר ,770 - קודשנו מחצרות הבאים
המשיח. מלך שליט"א הרבי אצל החגים בחודש
שופר, תקיעות בתפילות, וגדוש, מלא חודש
לעקח, חלוקת תורה, שיעורי התוועדויות,
שמחת ריקודי קודש, שיחות דולרים, חלוקות
על ברכה הבוקר, אור עד השואבה בית
הקפות המשיח, מלך שליט"א הרבי של הלולב
יורק, ניו העיר ברחבי יהודים לשמח ותהלוכות

ברכה. של כוס חלוקת

ולהמשיך לפרוק צריך הזה העשיר המטען את
התגלות את ולפעול לזרז כדי העולם, לתוך
בשר, כל לעיני המשיח, מלך שליט"א הרבי

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש ומיד תיכף

המוצא נקודת
אלוקות ראיית

הנדירה התופעה השבוע. נצפתה שנים 68 מזה גדולה״ הכי הלבנה
ומונים ללבנה ״דומים חז״ל כלשון אשר לישראל, טוב אך מסמלת

Keystone/jim Hollander צילום: ללבנה״.

שנה ב"חיים" פעם הירח

התגלות את ולפעול לזרז כדי העולם, לתוך ולהמשיך לפרוק צריך הזה העשיר המטען את
לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש ומיד תיכף בשר, כל לעיני המשיח, מלך שליט״א הרבי
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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

שיחיו דיקלה וזוגתו זלמן שניאור לר'
גרומך

שיחי' מענדל מנחם שינא, אסתר התאומים להולדת
טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלם ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל
שיחיו מושקא חיה וזוגתו מענדל מנחם לר'

אקסלרוד
שתחי' אסתר בילא הבת להולדת

טובים ומעשים חופה לתורה, לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל

  
דיעודי העיקריים מהעניינים
עוד יכנף ש"לא הגאולה
את רואות עיניך והיו מוריך
של ענין הוא שזה מוריך",
בתכלית הוי'" אליו "וירא

השלימות.
ח"י של הענין תוכן זהו
העולם ענייני שבכל מרחשון,
שבחודש דחול (עובדין
החיות ניכר יהי'ה מרחשון)

דאלוקות. האמיתי (ח"י)
      

ב) יח, (וירא וירא עיניו וישא

עיניהם "תחשכנה חלבו, רבי אמר
(תהילים המעד" תמיד ומתניהם מראות
רשעים של עיניהם שמראית לפי כד), סט,
מראית אבל כו' לגיהנם אותם מורידים
לגן אותם מעלה צדיקים של עיניהם
והנה וירא עיניו "וישא שנאמר עדן
רבה (אסתר עליו". נצבים אנשים שלשה

ט) פ״ז

הכנסת גדולה רב אמר יהודה רבי אמר
דכתיב השכינה, פני מהקבלת אורחין
חן מצאתי נא אם אדני נא "ויאמר
רבי אמר וגו'". תעבור נא על בעיניך
הקב"ה כמדת שלא וראה בא אלעזר

יכול קטן אין ב"ו מדת ודם, בשר מדת
אצלך, שאבוא עד המתן לגדול לומר
אם אדני "ויאמר כתיב בהקב"ה ואילו
קכז.) (שבת מצאתי".. נא

נא "יוקח אמרת אתה הקב"ה לו אמר
הוא לבניך, פורעה שאני חייך מעט"
השירה את ישראל ישיר "אז שכתוב
הרי יז), כא, (במדבר וגו'" באר עלי הזאת
מים" נחלי "ארץ מנין? בארץ במדבר.
ביום "והיה מנין? לעתיד ז). ח, (דברים

ח). יד, (זכריה חיים" מים יצאו ההוא
פורעה שאני חייך "ורחצו", אמרת אתה
ט), טו, (יחזקאל במים" "וארחצך לבניך
הזכו" "רחצו מנין? בארץ במדבר, הרי
ה' רחץ "אם מנין? לעתיד טז), א, (ישעיהו

אמרת אתה ד), ד, (ישעיהו וגו'" צאת את
פורעה שאני חייך העץ" תחת "והשענו

למסך. ענן פרש לבניך:

מ״ח) רבה (בראשית

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:17 16:03 ירושלים
17:18 16:17 תל-אביב
17:16 16:07 חיפה
17:20 16:21 באר-שבע
17:18 16:17 ניו-יורק

בנה את ותשא - גו' אחת ואשה 
לז) - א ד, ותצא.(מלכים-ב'

הוי' גילוי את דורשים

מלך דבר

וירא פרשת

וירא

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

הולדתו יום חל מרחשון, כ"ף וירא, פרשת השבת
הנשיא דובער) שלום (רבי הרש"ב אדמו"ר של
כי מסופר, לכך בהקשר חב"ד. בשושלת השישי
סבו אל נכנס שנים חמש או ארבע כבן בהיותו
הולדתו יום לרגל להתברך הצמח-צדק אדמו"ר
בחדר שלמד באמרו: לבכות, החל ובכניסתו
אבינו, לאברהם נגלה שהקב"ה ה'", אליו "וירא

מתגלה?.. הוא אין אליו ומדוע

תשעים בן צדיק, כשיהודי הצמח-צדק: לו השיב
עצמו, את למול שעליו מחליט שנים, ותשע

אליו. יתגלה שהקב"ה לו מגיע

נ"ע, הרבי של הולדתו ליום הקשור זה סיפור
אח"כ שהיה מי של בחייו כללי יום המהווה
בנוגע כללית הוראה בוודאי מכיל הדור, לנשיא

יהודי. כל של לעבודתו

החסידות תורת רמב״ם
היא, בכלל חב"ד ונשיאי מעלת העניין: וביאור
להבנה התורה פנימיות את להביא בפעולתם
יוכלו שכולם באופן ודעת), בינה (חכמה, והשגה
תהיה אלוקות אשר עד האנושי, בשכלם להבין
מיוחדת הדגשה רואים בזה והנה מוחשי. לענין
ההולדת, יום בעל של החסידות במאמרי
שלו- הידועים החסידות בהמשכי ובמיוחד

היסודות את המבארים ותרע"ב, תרס"ו המשך
ההסברה באריכות החסידות תורת ועיקרי
הראשונים שחסידים עד (דחב"ד), והשגה והבנה

החסידות". תורת של "הרמב"ם קראוהו

תומכי ישיבת של ביסודה גם מודגש חידושו
באופן בחסידות לימוד סדר נקבע בה תמימים

הנגלה. תורת כלימוד מסודר

התורה ע״י האלוקות גילוי
- השתוקקותו על מורה נ"ע אדמו"ר של כבכיו
היתה במוחש, אלוקות לראות - קטן כילד עוד
ימי בכל לעבודתו יסוד והנחת והקדמה, הכנה

למטה. כאן במוחש אלקות לגלות - חייו

בתורה הוא בעולמנו אלקות גילוי בזה: והביאור
חד כולא וקוב"ה אורייתא שהרי התורה. וע"י
כתבית נפשי "אנא חז"ל וכמאמר א) עג, ג, חלק (זהר

בתורתו. עצמו הכניס הקב"ה יהבית",

שהקב"ה תורה, מתן בזמן בגלוי היה אכן כך
"אתה - ובתורה ע"י ראי'ה) של (באופן התגלה
בתניא: כמבואר לה), ד, (ואתחנן גו' לדעת הראת
מפני והיינו כו'. חושית בראי'ה ממש "הראת
כללות שהן הדברות בעשרת ית' רצונו גילוי

ואין וחכמתו ית' רצונו פנימיות שהיא התורה
פניך באור "כי שכתוב כמו כלל, פנים הסתר שם

חיים". תורת לנו נתת

באלקות הנעלות הדרגות גילוי עצמה, בתורה
בנוגע בגלוי מדובר שם התורה, בפנימיות הוא
הנגלה משא"כ וכו' עליונים ויחודים לאלקות
עולם ועניני גשמיים בדברים המתלבש שבתורה
בהדגשה זה הרי - עצמה התורה ובפנימיות הזה.
אדמו"ר של החסידות בתורת יותר ובגלוי יתירה

החסידות". דתורת "הרמב"ם נ"ע,

בבכי השתקפה זו עבודה והתחלת ההכנה
בהיותו עוד ההולדת יום בעל של והתשוקה
לאברהם שהתגלה כפי אליו יתגלה שהקב"ה ילד,
במוחש. אלקות לראות השתוקק הוא - אבינו
שלו החסידות בתורת אח"כ התבטאה זו תשוקה
שכל כך למטה, אלוקות גילוי יותר עוד הביא בה
מזה וללמוד בשכלו אלוקות להבין יוכל אחד

בפועל. במעשה שלו היום-יום לחיי

הוראה מהווה השאלה גם
נ"ע אדמו"ר של השאלה עצם גם ועיקר: ועוד

יהודי: בחיי כללית הוראה היא

אפילו ומצבו, מעמדו על הבט מבלי - יהודי כל
יכול - בידיעות או בשנים קטן", "ילד הוא אם
יתגלה שהקב"ה בכי, כדי עד להשתוקק וצריך
ילד של בכיו ובדוגמת הגשמיים. בחייו אליו
שייך ועד"ז לבבו. ופנימיות תמימות מתוך שבא
יא, (הושע נאמר יהודי כל על שהרי יהודי, כל אצל

ואוהבהו". ישראל "נער - א)

ה׳תשנ״ב) לך לך פרשת (שבת

כל ... את אחריך ולזרעך לך ונתתי
ג) יח (וירא עולם לאחוזת כנען ארץ

ד) יח (וירא מים מעט נא יוקח



כבר נמצאים שאנו העובדה
שהניסים מבהירה הגאולה, בזמן
נפרד בלתי לחלק ונעשים הולכים
יחד יומיים. היום חיינו מאורחות
להודות, שלא אפשר ואי זאת, עם
מהווה אלוקות וגילוי נס כל אשר
ב"הפצת בפעילות ועידוד חיזוק
ומשיח", גאולה ענייני ולימוד
מלך שליט"א הרבי העיד עליה
לזירוז הישרה הדרך זו כי המשיח,

הגאולה.

גילויי סיפורי של קצר לקט להלן
גיא הרב מפי כאלה, אלוקות

קנטור:

שנים 3 לפני
וניגשתי ערכתי
הספר להדפסת
קודש "שיחות
ומשיח". גאולה
שיחות של לקט
אור שראו קודש
"יחי בחוברות

המלך".

באותםימיםפגשתי
שליח (כיום עזיזה, מאיר ר' את
האיזורית במועצה כח, בגבעת
לעניין בקשתי מודעין), חבל
בספר והקדשה בתרומה אותו

להדפסה. לגשת שאוכל כדי

בגלל בנימוס סרב הוא תחילה
מכן לאחר מיד אך העיתים, צוק
אבל "אתרום ואמר חזר הוא
לזכות הקדשה שתדפיס בקשתי

הגון". לשידוך אחי,

וההקדשה בהסכם עמדנו אכן
בוצעה. האח של שידוכו לזכות

נזדמנתי חודשים, מספר לאחר
"מודעות" חב"ד בקהילת לשבת
בהשגחה זו הייתה גן. ברמת
שבה - כסלו י"ט – שבת פרטית
ר' של לאחיו ברכות" "שבע חגגו

מצרפת. כלה עם מאיר

* * *

התכוננתי אחדים חודשים לפני
נוספת מהדורה לדפוס, לשלוח
החלטתי כך לשם ספר. אותו של
מכרים בקרב "מגבית" לערוך
ספרתי עמך. וסתם וידידים
ובקשתי הספר של יחודו על

תרומות.

בשיחה הייתי ערב באותו
שמוליק התמים עם טלפונית,

להפצת רבות שמסייע - רייניץ
מהרבי תשובות בעקבות הספרים,
באמצעות המשיח מלך שליט"א
אותו שעודדו קודש", האגרות

זה. לכיוון

שעה באותה ישב רייניץ הת'
שבע, באר חב"ד ישיבת באולם
התמים ישב ממנו מה במרחק
הרבי אל שפנה ורדי דניאל
באמצעות המשיח מלך שליט"א
ברכה בבקשת קודש" ה"אגרות

לשידוך.

ה ב ו ש ת ה
ה ל ב ק ת ה ש
ורדי, של לבקשתו
הוראה הכילה
בהדפסת לסייע
של בתורתו ספר
כברכה בדור נשיא

לשידוך.

התרחש שאז אלא
עוד מאלף. משהו
שמוליק הת' בטרם
אותו, לסובבים פנה
הספר בהדפסת לסייע מהם לבקש
הת' אליו פנה ביננו, שסיכמנו כפי
וביקש לשמוליק ורדי דניאל
בהדפסה. להשתתף, ביוזמתו

והתוצאה..

הבעל"ט כסלו לי"ט בסמיכות
דניאל של חתונתם בעז"ה תחול
מקום יורק בנו שיחיו גילו ובת

הכלה.

* * *

עם שוחחתי ההזדמנויות באחת
מכפר שנייבאלג ישראל הרב
בחצרות בעיקר הפועל חב"ד,
לרכוש לו והצעתי החסידיים,
הנ"ל מהספר גדולה כמות
ומשיח", גאלה קודש "שיחות

שלו. מקורבים עשרות עבור

בגלל עדיין, היסס ישראל הרב
בדבר. הכרוכה הכספית ההוצאה
זה דבר, של בסופו שהכריע מה
המשיח מלך הרבי מכתב היה
קודש, באגרות שהתקבל שיחי'ה
דבר על בהוראה עסק ותוכנו
אברהם מהחסיד ספרים, קניית
העיר זו אגב, תקוה". מפתח פריז
מתגורר. קנטור) (גיא אני בה
במהדורה להשתתף למעוניינים

.050-718-5093 הנוכחית:

והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה יו"ר ציק, זמרוני הרב עם

מרחשון ב-ז׳ נבחר ארה״ב נשיא
ארה"ב, של ה-45 הנשיא נבחר שעבר בשבוע
הקדושות בשיחותיו טראמפ. דונלד מר
עניין שכל המשיח מלך שליט"א הרבי מציין
הינו כולה, במציאות ביותר הקטנטן ולו
הוראה עימו נושא והוא פרטית, בהשגחה
כמה אחת על עבורנו. ה' בעבודת ברורה
למעצמת-על, הנוגע בענין כשמדובר וכמה,
הרי ישראל, מעם ביותר גדול חלק נמצא בה

בחירתו ואכן ה'. בעבודת הוראה ללמדנו כדי זה באירוע יש שבוודאי
ברור. מסר בעלת היינה מרחשון, ז' שלישי, ביום שהייתה

עצרת, שמיני ביום להקדים: יש הנ"ל, התאריך של יחודו להבנת
להזכיר ישראל בקהילות מתחילים הסוכות, חג של שביעי למחרת
הגשם". ומוריד הרוח "משיב עמידה בתפילת ואומרים גשמים גבורות

לברכה". ומטר טל "ותן מבקשים לא ועדיין מזכירים, רק אבל

לאחר יום עשר חמשה מרחשון, ז' מיום לבקש? מתחילים מאימתי
ולא ממתינים כולנו חז"ל, כך על עונים הזה? הפער מדוע מכן!
היות פרת". לנהר שבישראל אחרון שיגיע "כדי גשמים, מבקשים
אנו הרגל, לסיום בסמוך נתפלל שאם הרי ונענים, מתפללים וישראל
חזרה דרכם העושים מירושלים החוזרים לאחרוני צער לגרום עלולים
כולנו כן ועל בדרכם, כשהם אותם לתפוס עלול שהגשם לביתם,
הצפוני גבולה בקצה לביתו, שבישראל אחרון שיגיע עד ממתינים,

פרת. בנהר ישראל של

של בצערו מפליאה התחשבות ישראל", "אהבת של מאלף ביטוי
אישית. מכירים איננו שאפילו יהודי

בחירתו את קושרת זה, ביום דווקא נבחר ארה"ב שנשיא העובדה
לצער שלא יהודי, כל ועל ישראל עם על לשמור להכרח גלוי, באופו

שבישראל. האחרון הוא ואפילו אחד יהודי אפילו

שמאל של השכול תגובת
היה ניתן המועמדים, והצגת בארה"ב הבחירות מערכת משהחלה כבר
(בעל קודמה של דרכו ממשיכה הינה האחת בולטת. ההבחנה את לציין
ארץ לחלוקת ישראל על הלחץ מדיניות המשך האיסלמית). האג'נדה
הפלסטיני, הטירור גיבוי המשך ח"ו. עמים, לשני מדינות שתי ישראל,
השני, המועמד מדיני. או צבאי עימות בכל הרפיסות מדיניות המשך
אמריקה את לעשות בשינוי! מדובר כי בנחרצות הבהיר זאת, לעומת
שליט"א הרבי כרצון האומות, בקרב כמעצמת-על הן שוב. גדולה
של ביחסה שינוי נח. בני מצות 7 את האומות על להשפיע כדי מלך
המערב. על קיומי איום להוות המתחילים המוסלמים, כלפי ארה"ב
על הכרזה ועל בריתה, בעלת לישראל ארה"ב מחוייבות על הצהרה

ישראל. של הנצח כבירת ירושלים

מלמדת המובס השמאל של השכול תגובת בעלמא! הצהרות תאמרו
ישראל את ולדחוק להצר להמשיך אמיתית, הייתה כוונתם כמה עד
הנשיא טראמפ, של עלייתו את ביכה שהשמאל העובדה שיותר. ככל
השינוי יחול אכן כי בבירור יודעים הם כמה עד מלמדת הנבחר,
המשפטית והמערכת השמאל תגובת בארץ, כאן גם דיבר. אודותיו

ב"ה. ניצלנו ממה מלמדת טראמפ, בחירת את כאסון הרואים

הרבי התגלות היא היחידה! תקוותנו שגויות, הבנות תהיינה שלא רק
שמיא", ענני עם "וארו של ובאופן ממש עכשיו המשיח, מלך שליט"א
לבב. וטוב שמחה מתוך לארצנו קומימיות ויוליכנו ויגאלנו שיבוא

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק חשוון - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

כ. פרק כלים הל'

כא. פרק

כב. פרק

כג. פרק

כד. פרק

כה. פרק

כו. פרק

ב-ד. פרקים ומזוזה תפילין הלכות

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

א-ג. פרקים ציצית הלכות

א-ג. פרקים ברכות הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

משיח של תורתו הדפסת בזכות

ונחושת ד"ברזל מצוה שהקב"ה ומכיון
של ובריחים במנעולים סגורה שתהי מנעלך"

מובן הרי בה להכנס האויבים יוכלו שלא כדי ונחושת ברזל
לגוי ולתת לוותר הרעיון בתכלית מושלל כמה עד בפשטות

ישראל ארץ של משטחה בלבד שערה" "חוט אפילו
תשמ"ג) דחג-הסוכות ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מנעלך ונחושת ברזל

אלפסי פרופ׳ עם קנטור גיא הרב

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'
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והמשיחיסט החסיד המדען אות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

ברנובר, ירמיהו פרופ' ביקש שנים במשך
המדיניות המועצות. ברית מתחומי לצאת
התנגדה דאז, הסובייטית רוסיה של הקשוחה
בשנות לרוסיה. מחוץ אל מדע אנשי לזליגת
משאת הקודש. לארץ לעלות זכה השבעים
שליט"א הרבי אל להגיע הייתה נפשו
להתקבל ואף לזה זכה ואכן המשיח מלך
לא יעודו את בפניו שחשפה ל"יחידות",
מדע. כאיש גם אלא משיחיסט, חב"ד כאיש

מלך שליט"א מהרבי שקיבל מופלאה הנחייה
בתחום המעבדה להקמת הובילה המשיח,
ע"י חשמל (יצירת המגנטו-הידרודינמיקה
בן באוני' מגנטיים) בשדות נזילות מתכות
חלפו מאז ארה"ב. במימון שבע בבאר גוריון
מדעיים להישגים זכה בהם בשנים עשרות
אנשי בפני חושף הוא בבד בד כאשר רבים,
העומק את כאחד, הרחב והציבור מדע
הסתירה ההעדר ואת החסידות שבתורת

והתורה. המדע שבין

התשתיות שר אות
נוסף הוקרה לאות ברנובר פרופ' זכה השבוע
התשתיות שר אות המדעית, עבודתו על
הנדסת בתחום חיים מפעל על הלאומיות,
ע"י שעבר, שבוע בסוף ניתן האות חשמל.
ואלקטרוניקה חשמל מהנדסי התאגדות
הבינלאומי החשמל בכנס (SEEEI) בישראל
חכם "חשמל שכותרתו בכינוס באילת.
יותר השתתפו באנרגיה", חדש עידן –
מ-20 ומחו"ל מהארץ אורחים מ-1,300
מקבלי בכירי המשתתפים בין מדינות.
והממשלתי; העסקי בסקטור ההחלטות
מהארץ קהל דעת ומובילי מומחים יזמים,

אנרגיות הכנס: נושאי בין ומהעולם.
חשמל רשת חשמלית, תחבורה מתחדשות,
האות את ועוד. אנרגטית התייעלות חכמה,
והיו"ר הבעלים ברנובר דני בנו עבורו קיבל
פיתוח במחקר, העוסקת "סייטק", חברת של

אנרגיה. ניהול פתרונות של וייצור

החסידית הזהות גילוי
ברנובר, ירמיהו פרופ' עשה ארוכה דרך
רוסית לאומנות של בתופעות שנתקל מנער
לאקדמיה התקבל לא ואף ואנטישמיות,
להכרה ועד היהודי מוצאו בגלל נרשם אליה
גם כמו המדעיים, בהישיגיו הבינלאומית
דייוויס. ליידי קרן של היוקרתי הפרס קבלת
ומאות ספרים עשרות חיבר עבודתו במהלך
חילופית. ואנרגיה מדע בנושאי הן מאמרים

זהותו לגלות החל הברזל, מסך מאחורי שם
רכש הקודש, לשון את למד כעת היהודית.
להיכרות שזכה ועד ספרים דרך יסוד מושגי
חב"ד חסידי של המחתרתי הגרעין עם

בדארוויניזם הדוגל קר ממדען ברוסיה.
תורה שומר מאמין חסידי ליהודי הפך -
בדרכו שעמדו הקשיים בדקדקנות. ומצוות
אמונתו את חישלו רק ושעל, צעד כל על
החסידי, הזקן את אפילו במורשתו. ודביקותו
המועצות. בברית שם, בהיותו צימח כבר

הגאולה בשירות המדע
החלה יהדות הפצת בתחום פעילותו עיקר
עומד גם כאן הקודש. לארץ עלייתו לאחר
שומרי אקדמאים אירגון - "שמי"ר" בראש
מפעל קידם ובמסגרתו רוסיה, יוצאי מצוות
לרוסית. יהודיים יסוד ספרי שורת של תרגום
רב ובלהט במרץ עוסק הוא התשעים משנות
שליט"א הרבי של הגאולה בשורת בפרסום
משיח מטה ליו"ר נתמנה ואף המשיח, מלך

שמי"ר. ויו"ר ישראל בארץ

ברחבי מבוקש למרצה הפך ברנובר פרופסור
אם - העולם
אקדמיה בחוגי
שם, בעל כפיזיקאי
שומר כמדען ואם
ומצוות. תורה
אלו בהרצאות
להוכיח רבות פעל
הישיגי דווקא כי
הטכנולוגי המדע

מסייעים והעיוני
כמו ה', תורת של אמיתותה את ומאמתים
ועד והקבלה החסידות תורת עיקרי את גם
והתגלות המתים כתחיית הגאולה ליעודי
בקרוב נזכה להן הגשמי, בעולמנו האלוקות

ממש.

שי׳ ברנובר ירמיהו פרופ׳ הרב

ברנובר פרופ׳

פה בעל - תורה לימוד
מהסתדרותם פרקים ראשי כותב למכתבו...בו במענה

בחיים.

להשתתף יכול שאינו שכותב שמה פשוט, וגם ומובן
וכלל, כלל נכון אינו קדש, בספרי לעיין או בשיעור
מדוחק התורה את המקיים המשנה דבר ידוע שהרי

הרחבה, מתוך יקיימנה סוף שסוף בטוח

הדרישה, לקיים היכולת שישנה בודאי זה שנדרש וכיון
בריותיו. עם בטרוניא בא הקב"ה אין שהרי

פה בעל ילמוד - הנ"ל על נוסף - מהנכון זאת ובכל
משניות פרקים איזה

למקום ובהלכו קדישא, תניא מספר אחד פרק ועכ"פ

ע"י בתורה זמנו ימלא ובחזירתו, בנשמיות פרנסתו
על במחשבתו לעבור עכ"פ או בדבור פה בעל לימוד

האמורים. הפרקים

יפריש השחר, תפלת קודם חול יום בכל אשר מהנכון כן
הפרנסה להרחבת סגולה זה שגם לצדקה, פרוטה איזה
תהלים השיעור לאמר התקנת, על ישמור וכן כפשוטה,
יום בכל - החדש לימי התהלים שבחלק כמו - חדשי

הבקר. תפלת אחר

כסלו חדש בימי אנ"ש בהתועדות שישתתף תקותי
כסלו י"ט הבהיר ביום וביחוד והנאולה הנסים חדש

החסידות. ודרכי החסידות לתורת השנה ראש

האמור. בכל לבשו"ט בברכה

ו׳תקצ) (מאגרת


