
ברוסית קודש אגרות
חדש ספר לאור יצא לראשונה

מתורגם ה'), (כרך קודש" "אגרות של
מול עמוד נעשה התרגום לרוסית.

כך, למקור. המותאמת בצורה עמוד,
ללימוד רק לא בו להשתמש ניתן

שליט"א, המשיח מלך הרבי של אגרות
התשובה להבנת כסיוע גם אלא

ספרי באמצעות פניה אחרי שהתקבלה
שלום הרב להזמנות, קודש. אגרות

.052-688-3143 לוגוב:

עיר בכל ה׳ צבאות סניפי
פועלת השם צבאות הנוער תנועת

הכללי. במגזר ילדים עם בהרחבה
והמדריכות השלוחים עבור במיוחד
חוברות חודש בכל התנועה מפיקה

מגוונות ותוכניות מושקעות פעילות
בין לשונות במיוחד המתאימות
אוסף מחולקים כן כמו הילדים.
והמדבקות. המבצעים" "אלבום

.058-4828-770 טלפון: לפרטים

מלאכי בקרית גאולה קורס
הספר 'בית של הקורסים במסגרת

שני ביום ייפתח הגאולה', לתורת
בנחלת-הר-חב"ד מיוחד קורס הקרוב

במתכונת יימסר הקורס ונערות. לנשים
הרב ע"י מפגשים שישה של מקוצרת
נושאים יילמדו ובו ויצהנדלר שמעון

לפרטים הגאולה. בתורת מרכזיים
.058-7010-770 והרשמה: נוספים

את רק ולא הוא, באשר יהודי לכל לישראל, התורה את נשיאותו שנות במהלך מביא הוא גם
ובהידור ממש בפועל ומצוות תורה לקיום ועד התורה פנימיות את גם אלא הנגלה תורת

טובות חדשות

שלושה בזכות גאולה
ומשיח! משה משה,

לרגל המרכזית להתוועדות היכונו
הנשיאות יום שבט י'

ראשל"צ בראשית אולמי שבט י"ב

מזל לחוש פירושו השבוע, פרשת עם לחיות
בפרשתנו, רבינו משה בלידת עכשווי, אישי טוב

שנתמלא טוב" כי אותו "ותרא שמות. פרשת
ישראל, של מושיען נולד אורה. כולו הבית

עליו ניבאה לידתו בטרם שעוד עמרם, בן משה
שמושיע בן שתלד אימי "עתידה אחותו מרים

מקטנותו שכבר ראשון, גואל ישראל". את
גאולת ממצרים. הגאולה ציור בדמיונו התרקם
אל יוצא הוא לכן הראשון. מגלותו ישראל עם

בסבלותם. ורואה אחיו
בסבלותם רואה הוא אכן

מכה מצרי איש "וירא
די מאחיו". עברי איש

את לעורר כדי בכך היה
מהימנא כרעיא אחריותו
את ולסכן ומלידה, מבטן
שאולי יהודי, עבור עצמו
את "ויך ראה, לא מעולם

בחול". ויטמנהו המצרי

האמיתי המנהיג
כך על משלם גם הוא

לברוח. ונאלץ כבד מחיר
מעצב הוא בזה גם אך

נפש מסירות האמיתי. המנהיג של דמותו את
יחיד כל ולמען ישראל עם כלל למען גבול בלי
להר עולה הוא זו מסירות של מכוחה בישראל.
הוא מכוחה, לישראל. התורה את להביא סיני
העגל חטא לאחר ישראל לעם סליחה דורש

כתבת". אשר מספרך נא מחני אין ו"ואם
בתזמון כמשה". קם לא משה עד ו"ממשה
טבת, לכ' אור זה, שבת במוצאי חל מדיוק

הרמב"ם מימון, בן משה רבי של ההילולא יום
בקושי חש אשר ישראל, לעם דרך ומורה מנהיג
לומדי בקרב גם בדורו ומתפתח ההולך התורני

המתקשים התורה,
המסקנה בקביעת
ההלכתית-מעשית
הגמרא דיוני מתוך

בש"ס. הפזורים

לכתיבת הרמב"ם הקדיש רצופות, שנים כעשר
התורה הלכות את הכולל החזקה, היד ספרו

לדעת הוא, באשר יהודי לכל לאפשר כדי כולה,
בתורה. מצוה בכל השי"ת רצון את בדיוק

מימון, בן משה רבינו שהרמב"ם, הרי זו, מבחינה
שנאמר הוא לישראל. התורה את הוא גם הביא

כמשה". קם לא משה עד "ממשה

ישראל כל ויכוף
גואל כך ראשון וכגואל
שליט"א הרבי אחרון,
הוא גם המשיח: מלך

ל"חדר" הלכו מיום
התחיל לזה קודם ועוד
ציור בדמיונו להתרקם

העתידה: הגאולה
ישראל עם "גאולת

האחרון, מגלותו
ובאופן כזו גאולה

יהיו ידה שעל כזה
הגלות יסורי מובנים
והשמדות. הגזירות

מזהיר מעתיד וכחלק
זו מגאולה וכחלק זה

מלך,.. זה "נשיא יהי'ה
אלקיו". ה' אלא גביו על שאין

התורה את מביא נשיאותו שנות במהלך הוא גם
את רק ולא הוא, באשר יהודי לכל לישראל,

ועד התורה פנימיות את גם אלא הנגלה תורת
ובהידור ממש בפועל ומצוות תורה לקיום

בה..". לילך ישראל כל "ויכוף הרמב"ם וכלשון
עת הינו טבת, כ' הרמב"ם, של ההילולא יום

המשיח, מלך שליט"א הרבי הוראת למילוי רצון
לימוד סיום חגיגת את לערוך אחרון, גואל

ובהשתתפות והדר פאר ברוב היומי הרמב"ם
גם זו ישראל. בית והמוני ציבור ואישי רבנים

קדושה לתקנה להצטרף רבים לעורר ההזדמנות
היעוד קיום עדי המסלולים. מג' באחד זו,

לים כמים ה' את דעה "ומלאה ספרו בסיום
ממש. ומיד תיכף מכסים",

קם לא משה עד ״ממשה הכיתוב עם בטבריה הרמב״ם ציון
לציונו. רבים יעלו ההילולא יום טבת, כ׳ ביום כמשה״,

כמשה קם לא משה עד ממשה
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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

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

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

תניא תהלים חומש

  
   
    

    
    
     
   
   
   
   

     
   

ב) ב, (שמות טוב כי אותו ותרא
לטובים. מטוב טוב ויקבל טוב בא

"ותרא דכתיב משה, זה - טוב יבוא
טוב", כי אותו

ב) ז, (משלי דכתיב תורה זה - טוב ויקבל
לכם", נתתי טוב לקח "כי

קמה, (תהילים דכתיב הקב"ה זה - מטוב
לכל", ה' "טוב ט)

(תהילים דכתיב ישראל, אלו - לטובים
לטובים". ה' "הטיבה ד) (מנחות)קכה,

>

ד) ב, (שמות מרחוק אחותו ותתצב

נביאות, שבע מרחוק. אחותו ותתצב
מרים וכו'. דבורה מרים, שרה, הן: ואילו
הנביאה מרים "ותקח כ) טו, (שמות דכתיב

משה? אחות ולא אהרון" אחות
מתנבאת שהיתה רב: אמר נחמן רב אמר

עתידה ואומרת, אהרון, אחות כשהיא
ישראל, את שיושיע בן שתלד אמי
כולו הבית כל נתמלא שנולד ובשעה
ראשה, על ונשקה אביה עמד אורה,

נבואתך, נתקיימה בתי לה, אמר
אביה עמד ליאור, שהשליכוהו וכיון
היכן בתי, לה, ואמר ראשה, על וטפח

נבואתך?
בנבואתה מתאמצת הייתה זאת כל ועם
מה לדעה ... אחותו "ותתצב דכתיב
ומדרש) מגילה (מסכת לו". יעשה

>

יב) ב, (שמות המצרי את ויך

את שהכה עכו"ם חנינא: רב אמר
כה "ויפן שנאמר מיתה, חייב ישראל
המצרי את ויך איש אין כי וירא וכה
נח,ב) (סנהדרין וגו'.

מוצ"ש הדלק"נ חורף שעון לפי

17:33 16:17 ירושלים
17:34 16:31 תל-אביב
17:32 16:20 חיפה
17:36 16:35 באר-שבע
17:32 16:28 ניו-יורק

     
כג') כ"ט, ו'- כ"ז, (ישעי'  

לגאולה מצרימה הבאים

"ואלה שמות: שבספר הראשון הפסוק על
מתעוררת מצרימה", הבאים ישראל בני שמות
והרי הוה, בלשון הפסוק נוקט מדוע התמיהה,

עשרות למצרים הגיעו ישראל שבני מכיוון
לומר יותר מתאים לכאורה כן, לפני כבר שנים
באו אשר ישראל בני שמות "ואלה עבר, בלשון
באו"? וביתו "איש הכתוב: כבסיום מצרימה",

וכי מצרימה, "הבאים כך: על נאמר במדרש
משבאו להם היו רבים ימים והלא באים, היום

היה לא קיים היה שיוסף זמן כל אלא, למצרים?
עליהם נתנו יוסף מת מצרים, של משאוי להם

נכנסו יום אותו כאילו הבאים, לפיכך משוי,
למצרים".

בעבודת עבורנו ההוראה מהי להבין יש ובעיקר
אותו "כאילו - של זה מעניין הנלמדת ה'

של יחודה לנוכח ובפרט למצרים", נכנסו יום
שכולנו והעובדה המשיח" "ימות - תקופתנו

צדקנו? משיח פני לקבל מוכנים עומדים

ראש״ ״לי אותיות ישראל
בשם ישראל בני נקראים כידוע הוא: וההסבר

ועם אלוקים עם שרית "כי על-שם - "ישראל"
על המצביע דבר כט) לב, (וישלח ותוכל" אנשים

ישראל. כבן יהודי כל של מעלתו
אור" ב"תורה המבואר עפ"י - מזה ויתירה

"לי אותיות "ישראל" הרי: הזקן, לאדמו"ר
הקב"ה, של כביכול ה"ראש" בחינת ראש",

נעשים "הם ישראל שבני היא כשהכוונה
שמציאותם כיון כביכול, ראש בחינת להקב"ה
ובלשון ית' ועצמותו מהותו עם ממש חד היא
ורבינו ממעל" אלוקה "חלק ב) לא, (איוב הכתוב

כשאתה "העצם אשר, "ממש", מבאר הזקן
בכולו". תופס אתה בחלקו תופס

הרי "ישראל" של זו לדרגה שבהתייחס ומובן

לשון - "מצרימה" לירידה מקום נתינת שאין
מיצר מלשון "מצרים" והגבלה, מדידה של

כפשוטו. "מצרים" ועל-אחת-כמה-וכמה וגבול,

מהאבות בירושה מקבלים
עם "שרית של המעלה ישנה יהודי שבכל כיון

עם (ועל-אחת-כמה-וכמה אנשים ועם אלוקים
נעשה יהודי שכל אלא עוד ולא ותוכל", מצרים)

של ה"ראש" שלגבי ובודאי "ראש", לי בבחינת
של עניין שייך לא הקב"ה המלכים מלכי מלך

וגבול. מיצר
בהיותם אך ה"בנים" הינם ישראל, בני אומנם

שייכים ה"אבות" מדרגת שלמטה "בנים" בדרגת
האבות ענייני כל בירושה ומקבלים להאבות הם

- "ישראל" שבאבות", ל"בחור עד
בירושה מקבלים ישראל" ש"בני שכיוון לכן,

האמיתית, מציאותם הרי שזו האבות ענייני כל
ביאתם כן ועל למצרים, כלל שייכות להם אין

כיון אצלם, חידוש של עניין הוא - למצרים
למצרים. שייכות להם אין עצמם שמצד
במצרים כשנמצאים גם הרי זו מבחינה

נכנסו יום אותו "כאילו זה הרי רבים", "ימים
למצרים".

לתקופתנו ההוראה
אלה, ולימינו לתקופתנו בנוגע ההוראה ולכן
והבטחון האמונה בתוקף לעמוד שעלינו היא

"פקד הבטחתו הקב"ה יקיים ומיד שתיכף
והשלמה. האמיתית בגאולה אתכם" פקדתי

שבדורנו, רבינו ממשה ששמענו לאחר ובפרט
ועומדים העבודה ענייני כל את סיימו שכבר

כמה אחת ועל צדקנו, משיח פני לקבלת מוכנים
ארבעים של השלימות גם שישנה לאחרי וכמה

לראות ועינים לדעת לב לכם ה' "נתן שנה,
ג). כט, (תבוא לשמוע ואוזנים

את ולחזק לעודד היא, כיום העבודה ולכן,
שהקב"ה ההכרזה ע"י ישראל בני של רוחם

פקדתי "פקד ממש חדש באופן יום בכל אומר
ויש בא", זה "הנה צדקנו ומשיח אתכם",

תורה בקיום הוספה ע"י פניו את לקבל להתכונן
של ההילולא (בעל הרמב"ם כפסק-דין ומצוות,
אחת, "מצוה שע"י אלו) בימים החל טבת, כ"ף

לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע
והצלה". תשועה ולהם לו וגרם זכות,

ה'תנש"א) טבת י"ט (על-פי

מלך דבר

שמות פרשת

שמות

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

שיחי' גיטה חיה מרת וזוגתו יצחק יוסף ר' להרב

מצווה הבר חגיגת לרגל אבעלסקי הכהן למשפ'

שיחי' מענדל מנחם הת' בנם של
של הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה

ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב מזל ברכת
ציון בן אברהם הרב הרה"ת הרה"ח

מייזליש ע"ה מרדכי ב"ר
תשע"ה טבת י"ג נלב"ע

בתוכם והיא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ממש ומיד תיכף

נשמת לעילוי



מלך שליט"א הרבי תשובות
האגרות באמצעות המשיח,

מקדימות שהן פעמים קודש,
לעיתים נראות הם ולכן אותנו

מה על מדברות אינן כאלו
סבלנות קצת אבל שכתבנו.

מדוייקות. הן כמה עד ורואים
בנגל אסף הרב כך, על מספר

הכרמל. בטירת משיח בית מנהל
בלימודי היכרתי אדיר "את
קשר נוצר בישוב. ב"כולל"
לבוא החל והוא בינינו טוב

לפני משיח. בבית לשיעורים
לרבי לכתוב כדי הגיע מה זמן

מלך שליט"א
המשיח.

היה, התשובה תוכן
בה', הבטחון הגדלת

המזוזות. ובדיקת
שזה העיר אדיר

דירה עברו הם עתה
חדש והכל מזמן לא

בכניסה ובמיוחד
מהודרת". מזוזה "זו

כדאי אופן שבכל לו, אמרתי
בשנה נבדקו לא באם לבדוק,

שהן התברר אכן האחרונה.
והמזוזה נכון, לא בכיוון נקבעו

לאחר כשרה. אינה בכניסה
לו יעצתי ב"ה, סודר, שהעניין
על לדווח תודה, מכתב לכתוב

ברכה. ולבקש שארע מה
שעבר, שישי ביום הגיע הוא אכן

העיף רק אדיר ברכה. וביקש
חיפש בתשובה, בריפרוף מבט
המזוזות. בנושא משהו כנראה

הספר את סגר מצא, משלא
הספיק רק לדרכו. נחפז ויצא

בו המקום את שאציין לי לומר
הבא בשבוע התשובה, נפתחה
בעזהשי"ת. המכתב, על נשב

השבת לאחר שלישי ביום
ואדיר שוב ופתחנו הגיע הוא

המכתב, את לקרוא החל
הארץ. כדור בגיל עסק, שתוכנו
השאלה) בעת 5,716) ה'תשט"ז

"מליארדי לעומת התורה, לדעת
והאם המדע. לשיטת שנים",
ע"י הסתירה את לתרץ ניתן
שהקב"ה הידוע, רז"ל מאמר
ומחריבן עולמות בונה היה

"מליארדי את שם (=ולהכניס
השנים")?

מלך שליט"א הרבי תשובת
וברורה נחרצת הייתה המשיח
רז"ל מאמר פירוש א. ביותר:

בעולמות עוסק אינו הנ"ל
היא הכוונה אלא גשמיים

למקור ומציין רוחניים, לעולמות
התניא בעל הזקן רבינו את

האריז"ל..". מכתבי זאת המביא
שליט"א הרבי מראה בהמשך ב.
המדע הוכחות כי המשיח, מלך

אינם הארץ, כדור גיל בנושא
על הבנויות השערות אלא

זאת ומראה רעועים. יסודות
דוגמאות. בכמה

התקדם שאדיר ככל
המכתב, בקריאת

את תפס הוא
של בתנועה ראשו

פיו התפעלות,
לעברי וקרא פעור

"זה בצעקה: כמעט
לאחר יאומן". לא

"אותו סיפר: שנרגע
הייתי שישי יום

חיפשתי מאוכזב.
ולא שכתבתי בנושא משהו

קרובי אצל הייתי לשבת מצאתי.
נושא מדהים שבאופן משפחתי,

היה בשבת המרכזי השיחה
הארץ. כדור גיל בדיוק...

הוכחות שקיימות טענו מארחיי
לתרץ וניסו שנים מליארדי על

של חז"ל מאמר באותו זאת
ואני ומחריבן" עולמות "בונה

על מדבר שהמאמר טענתי
גשמיים, ולא רוחניים עולמות
הארץ, כדור של האמיתי וגילו
תורת עפ"י בידנו המקובל הוא

ה'תשע"ה - להיום ונכון ישראל,
כי אם שנה. 5,775 כלומר

"מליארדי את לפרוך התקשתי
המדע. לשיטת השנים"

שליט"א שהרבי ספק לי אין
לקראת אותי הכין המשיח מלך

ביום סבלנות בקצת השבת.
של שעות חוסך הייתי שישי,

מראה וגם עקרים. ויכוחים
ה"מליארדי בדבר שהמסקנות

כפי השערות אלא אינם שנים"
הרבי במכתבו. מראה שאכן

פשוט המשיח, מלך שליט"א
קדימה. רואה

למדע התורה בין ל"סתירות" אפשרות להעדר המשיח, מלך שליט״א הרבי אגרת מתוך

הסתברות אלא אינם המדע חוקי
כמדומה, (הנקרא, והפרינציפיון היסוד ידוע - המדע מסקנות לכל בנוגע בכלל, ...
השערות הנחות אלא אינם המדע ענפי שבכל ה"חוקים" כל אשר הייזנברג), שם על
לאדם לו אפשר אי לעתיד בנוגע : ז.א. להתגשם. יותר הקרובות אפשריות, היותר

ואחת בהשערה. רק אלא גמור, בהחלט דבר לדעת
כן המאורעות מספר שיגדל ככל אשר היא, ההשערות
"חוק" בשם המכונות להנחות המתאים מהם החלק יגדל
וגם ה"חוק". אל מתאים שאינו לחלקם וביחס בערך -
לדוגמא מוכרח. ולא כאמור, אפשר, אלא אינו גופא זה
מלמטה עפה אבן יראו אם להמדע סתירה כל אין -
ולא הרגיל אל בסתירה אלא ואינו להיפך, ולא למעלה

המדע. למסקנות
ועל זה. מכלל יוצא אין הטבע", "חוקי לכל בנוגע הוא כן
בין אשר ההתפתחות, לחוקי בהנוגע וכמה כמה אחת

רעותה. את אחת ושוללות וסותרות ישנן שיטות כמה - גופא המדע אנשי
וסדר השערה) ולא (אמתי, חוק עתה במציאות הי'ה אם אפילו הנ"ל: על נוסף
התפתחות וסדר לחוק בהנוגע אב בנין ממנו לדון הי'ה אפשר אי קבוע, התפתחות

לזמננו. שנה אלפי בכמה קדומה תקופה של
ומרובות שונות להשערות זקוקים הרי דנא מקדמא ההתפתחות על לדון כשבאים
הטבע תנאי כי מודים כולם - עצמם והחוקרים בנסיון. יסוד להם ושאין ביותר
האויר, לחץ האויר, חום מדת כגון עתה, הם מאשר לגמרי שונים היו אז והחיים
היחס עתה, מאשר יותר הרבה גדולה במדה הרדיו-אקטיווים האלמנטים מציאות

וכו'. וכו' והצומח החי שבין
ליסוד - עתה ההתפתחות דאופן בנתונים החוקרים משתמשים איך ומתמי'ה
הנחות ומניחים דבר, נשתנה לא כאילו - רחוק הכי להעבר בהנוגע השערותיהם
בכור השערותיו לבחון חוקר שום ניסה לא שמעולם (אף מסקנות ומסיקים
מסקנותיהם על ומכריזים פקפוק בלי אותם ומקבלים אז), שהיו התנאים מבחן

כחוקים.
תקופת בתקופתנו, הנה בזה, אמתיות של צל הי'ה עדיין האחרונה לתקופה עד ואם
קטנה אפילו שכמות לדעת נוכחו : ולדוגמא ואבד. חלף הצל גם - ג"כ במדע משבר
ומהירותם התופעות משנה רדיו-אקטיווי אלמנט של או קאטאליזאטור, של ביותר
להסיק מדעית ראי'ה של אפשריות שוללת זו תגלית מפתיע. הכי באופן ולפעמים
ובתנאים בסביבה וכו' ובע"ח הצמחים התפתחות לתהליך בהנוגע מדעיות מסקנות

עכשו. משל יותר הרבה גדולה במדה רדיו-אקטיווים אלמנטים אז שהיו

הראשוני החומר מקור שאלת
שנויים עוד חלו הרי זה, על נוסף כי נשתנו, שבודאי מהתנאים חלק רק וזהו
משפיע שזה (density) וקלישותי' האויר בהרכבת וכמו אחרים רבים עקריים
באופן המינים מכל - cosmic rays- אור קרני ועל השמש קרני על עקרי באופן

הארץ. על ופעולתם החדרתם
מיוסדות הנ"ל) הקושיות כל (ובמילא ההתפתחות שיטות כל הנ"ל: כל על נוסף
סיבות מפני הנה מסויים, ורגע ובתקופה פשוט, חומר הי'ה שבראשית ההנחה על
יותר זה, פשוט חומר חלקי הרכבת ע"י ההתפתחות התחילה כלל, ידועות שאינן
וכו'. חי לדרגת ואח"כ צומח, של לדרגא הגיע מסויימה תקופה שכעבור עד ויותר,
מתפקיד זה שאין הוא המענה הנה הראשון, הפשוט החומר למקור השאלה ועל
מאין יש שנברא אומר מאמין, חוקר הוא הנשאל ואם עלי'ה. לענות המדע חוקרי
לפעול הנ"ל סיבות שהתחילו גרם מה היסודית: לשאלה בהנוגע וכן הבורא. ידי על

לאחרי'ה. או לה קודם ולא זו בתקופה
והקס"ד השיטה של והמדעיות מינא הנפקא מהי כלל מובן שאינו ופשיטא
והאטומים מסויימים חוקים בהם והטביע אטומים ביליונים ברא שהבורא
דספר הפשוט כפירוש - נאמר אם או אלו, חוקים פי על לדרגא מדרגא התפתחו
עד כו' שני ביום כו' והארץ השמים את ראשון ביום ברא שהקב"ה - בראשית

גבוה. התפתחות וברמת מדבר, שכל, בעל האדם את הששי ביום שברא
קמג-קמד) ע׳ י״ג, כרך (אג״ק,

עכשיו נפלאות ומדע אמונה

ליום פרק טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ד פרק דעות הל'

ה פרק

ו פרק

ז פרק

א פרק תורה תלמוד הל'

ב פרק

ג פרק

הלכות יד-טו. פרקים וברכות תפלה הלכות
א פרק ומזוזה תפילין

ב-ד פרקים

ה-ז פרקים

ח-י פרקים

א-ג פרקים ציצית הלכות

א-ג פרקים ברכות הלכות

ד-ו פרקים
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התשובה בקריאת להתבונן

והסבירו בתוקף, נעמדו לכתחילה כאשר
אלא בעלמא, עקשנות של תוקף זה שאין

ש"ארץ מהקב"ה קבוע חוק וזה היות ברירה, אין שכאן
אחד אף אז - ישראל לעם שייכת לגבולותיה" ישראל

ה'תשל"ז) תמוז (י"ב זה. על להתמקח יכול אינו

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הקב"ה חוק זה - ברירה אין

אדיר ר׳

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
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www.amenor.co.il פרטית גאולה לחיי יהודית העצמה בע"מ, אור אמן
והחסידות מהיהדות בדרכים לנשים פרטית גאולה וחיי העצמה לבריאות, מרכז

אישי אימון • הרצאות • הרמב"ם רפואת לפי יעוץ • ( באנרגיה (טיפול הילינג טיפולי •
חברות מועדון • חלה והפרשות חודש ראש ערבי • וכנסים עיון ימי / סדנאות • התוועדויות •

ב18:30 שני ימי ריפוי, ואנרגיית מודרך דמיון להתבוננות, חוג • אור באמן
טלפונית) לוודא (יש ב-20:00 שבת במוצאי מלכה מלווה סעודת •

האור" אל "המסע : מוזל במחיר רובין אור של ספרים • שונים נושאים על שבוע בסופי סמינר •
שלמה" לבריאות הדרכים ותשע אור "אמן דיגיטלי: ספר

קשר: ליצירת
amenohr@gmail.com 050-268-8268 בת-ים, 15 רוטשילד

ברחובות וגאולה משיח

! התעניות שלילת
ומובן חייו. סדר ואופן כ' אודות ידיעות לי נמסר

מתאימות. הידיעות באם אנכי שמצטער
שאף וכו' בתעניות הוא מרבה אשר לי שסיפרו כוונתי.
רופא דעת לשאול ומפצירים, אותו מבקשים שי' שב"ב
ממלא ואינו לדבריהם לב שם אינו לבריאותו, בהנוגע

רופא. עצת לשאול רוצה אינו ואפילו רופא הוראת
שנצטווינו, הציווי על להאריך למותר בודאי והנה

הגדול המורה דברי ולבאר לנפשותיכם, מאד ונשמרתם
דיעות. הלכות החוקה יד בספרו הרמב"ם הוא

וחולה רעב והוא בחכמות וישתכל שיבין אפשר שאי
שם (יעוין ה' את לעבוד שלם גופו שיהי' צריך) (כי וכו'

ד'). פרק וריש ג' פרק סוף
לרפאות, לרופא רשות נתנה התורה הרי בריאות ובעניני

ערוך בשולחן זה פי על דינים כמה שנפסקו וכמו
וכו' הכפורים יום והלכות שבת הלכות

רבנו של הדין פסק ידוע הרי לתעניות בהנוגע וביחוד
והשולחן - דתורה בנסתר פוסק - התניא בעל הזקן

- דתורה בנגלה פוסק - ערוך
לידי לבוא יכול צומות ריבוי ע"י אלה. בדורותנו אשר

בתעניות, להרבות אסור ולכן ח"ו. מיחוש או חולי
ג'. פרק לו אשר התשובה באגרת מבהילים דברים יעוין

תספיקנה בכמות המועטות אלה שורותי אשר תקותי
רופא אצל יבקר הדרוש. בכל הנהגתו ישנה כ' אשר

לפרטיהם. הרופא של הוראתו וימלא
בכל טוב לבשר ויוכל בריאותו את יחזק והשי"ת

עמו.. אתו הנעשה
ו׳רמ״ד) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

את בפועל להביא ביכולתכם.. אשר כל "עשו
ממש". ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה
המשיח מלך שליט"א הרבי של הידועה הכרזתו
פעילות להניב ממשיכה תשנ"א, ניסן כ"ח מאז

קפרא, אפרים ר' הגאולה. לזירוז עקשנית
שנה מסכם המובהקים, העקשנים אחד מרחובות,
יהדות ללימודי המרכז "770 משיח ב"בית פעילות

של הכרזה מאותה הוא, גם שהוקם לצעירים,
ביכולתכם". אשר כל "עשו

על החלטנו ראשוני. יעד עבורנו היוו הצעירים
תהיה מהם שלרבים בהנחה שבת", "עונג מסיבות
מידי וכך שבת. למושג היחידה התזכורת אולי זו

מגיעים בלילה, 11 מהשעה לערך שבת, ליל
"קידוש", שומעים וצעירים נוער בני עשרות
רעיון כולל ורוחני, גשמי שבתי לכיבוד זוכים

לפרשת המשיח מלך שליט"א הרבי מתורת
וגאולה. משיח ובענייני השבוע

בבאר אבינו אברהם אש"ל את שמזכירה פעילות
פתוחה מדרשה של בשילוב אורחים הכנסת שבע.

אחד. בא-ל האמונה ללימודי

הראשונה החנוכיה
להתוועדות למרכז, מגיעים השבוע במשך

לשמוע שצמאים תיכוניסטים תורה ושיעורי
הם פשטות באיזו לראות מאלף ליהדות.

ומקבלים המשיח מלך שליט"א לרבי מתקשרים
מלכותו. את עצמם על

בניתי אפרים ר' מספר שעברה, שנה בחנוכה
את קיבלתי מ'. כ-6 של בגובה ענק חנוכיית
הגדול הקניון מול להעמידה העירייה אישורי
מההדלקה נהנו תושבים מאות העיר. במרכז

והפתעות כיבוד וריקודים, מוזיקה עם ערב ערב
באמצעות נעשתה ההדלקה לילדים. ופעילויות

הגיעו שמיני בנר רחובות. עיריית של גדול מנוף
מלול רחמים העיר ראש המרכזית להדלקה
לתהלוכת קוק. הכהן שמחה הרב העיר ורב

גמל מיוחדות: אטרקציות לנו היו בעומר ל"ג
עליו רוכבים ילדים כאשר לתהלוכה, שהצטרף

שזכו ילדים תשעה שהטיס הליקופטר לסירוגין.
של מרשימה השתתפות הייתה ועוד. בהגרלה

השכונות. ילדי

תורה שמחת של שעות
המשיח מלך הרבי של הולדתו יום ניסן, י"א

לילדי ענק וגאולה משיח הפינינג קיימנו שליט"א,
הילדים כאשר המגינים בגן נערך האירוע העיר.

של ענק וכינוס ממתנפחים היום כל לאורך נהנים
מופתים סיפורי לשמוע שזכו העיר מילדי 500
12 את שיננו שליט"א, המשיח מלך הרבי על

אדוננו"! "יחי הקודש והכרזת הפסוקים
לראשונה, במקום לארגן זכינו השנה בתשרי

ובניסי כיפור ויום השנה בראש סדירות תפילות
בשמחת ב"ה. מכובדים, למניינים זכינו ניסים

לרחוב, גלשו הריקודים "הקפות". אירגנו תורה

והצטרפו יצאו באיזור המועדונים מבאי צעירים
להאמין, כדי המחזה את לראות היה צריך אלינו.

ארוכות שעות איתנו רוקדים צעירים כיצד
התורה. בשמחת

הכי הכי החנוכיה
מאז לי שקרה חם הכי לסיפור הגענו עכשיו

הגאולה. בשורת לפירסום במבצעים שהתחלתי
חנוכיה לבנות הרעיון עלה הסוכות חג לאחר מיד

9.30 - ההלכה ע"פ מכסימלי בגובה אומנותית
מטר.

אמיליו אצלנו, המתפללים אחד כי התברר
אותו הדלקתי רחובות. לעיצוב אמן הינו מוגילנר
שכבסיס הצעתי עולמות. שתרעיש חנוכיה לבנות

הוספנו עליה שעברה, משנה בחנוכיה נשתמש
בטון שכבות 6 ברזל, מוטות של גדולות כמויות
22 שקלה ענק, זית כעץ שעוצבה החנוכיה חזק.

טון.
להרבה זקוקים היינו

אישורי את לקבל ניסים,
העירייה. ופקידי המהנדס

אישור זכינו מפליאה בדרך
המייסדים בפארק להצבתה

ראש החדש. השוק מול
מהיוזמה שהתלהב העיר

את להשאיר אישר
לאחר גם המשיח" "חנוכיית

שלט יוצב במקום החג.
משיח לפרסום דיגיטלי

סרטוני ולהקרנת וגאולה
לקהל המשיח מלך שליט"א הרבי של ווידיאו

ברחבי החנוכיה רעיון את להפיץ בכוונתנו הרחב.
התגלות את לבקש הלבבות את לעורר כדי הארץ,

נאו! - שליט"א הרבי משיחא, מלכא דוד

סוכתית בהתוועדות

הענק חנוכיית

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

בארץ זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

ללל ללללללל לללל

בציון קדמי ר׳
המלאך אברהם


	1029

