
הבאים ברוכים א׳: ביום
מלך שליט"א הרבי להוראת בהתאם
יתכנסו הקרוב ראשון ביום המשיח,
ארצית להתוועדות ישראל בית המוני
בחודש ששהו האורחים פני לקבלת
יערך הכינוס כנהוג, ב-770. תשרי
סביב ארצית" "התוועדות של במתכונת
חשוון ל-כ' באור ערוכים, שולחנות
הרש"ב. אדמו"ר כ"ק של הולדתו יום
(28.10.18) חשוון י"ט ראשון ביום
רח' "בראשיתה" באולמי 19:00 בשעה
במעמד בראשון-לציון. 56 המכבים
אישי שלוחים, משפיעים, רבנים,
גאולה יריד וטף. נשים ואנשים, ציבור
מיוחדים מקומות במקום, יערך ומשיח
מכל הסעות חופשית. כניסה לנשים,
הארצי: המוקד לפרטים הארץ. רחבי

.03-6584633

האגרות באתר שיפורים
לאחרונה נוספו רבות, בקשות לאור
האנגלית, בשפה קודש אגרות כרכי עוד
igrot.com אתר משתמשי לטובת
השפות), לשאר (בנוסף האנגלית בשפה
וברכות תשובות ולקבל לכתוב ניתן כעת
המופיעים אלו בכרכים הנפתחות

באתר.

משיח בהלכות שיעורים
בהלכות שיעורים קובץ לאור יצא
נכתב וברורה, קלה בשפה המשיח, מלך
בנימינסון יונה אליהו הרב השליח ידי על
משיח'. פני לקבלת בארבדאוס מ'מרכז

+1954-5495447 בואצאפ: פרטים

טובות חדשות

הארצית להתוועדות כולנו

מ-770 הבאים ברוכים
בראשיתה אולמי תשע"ט, חשון י"ט

בהסכם שעשו היה נראה מלכתחילה כבר
האפשריות. הטעויות כל את ירדן עם השלום
המקדש, מקום - הבית הר על השליטה מסירת
שנרשם בזמן מים, של עצומות כמויות העברת
ההזוי לויתור ועד במים, בישראל גדול מחסור
השקיעו בהם מעובדים' 'שטחים אותם על
את הישובים ואנשי החקלאים שנים, במשך

וממונם. מרצם מיטב

הכל כי עצמו את שהשלה מי היה אם
שלום שיהיה ולו שווה
באה המדינות, בין
הכואבת המציאות
אותה פניו. על וטפחה
במשך שעמדה מדינה
חדירות מאחורי שנים
והפיגועים המחבלים
המשיכה הכואבים,
לאנשי ראש כאבי לגרום
ירדן כשתושבי הבטחון,
ברורה, בצורה מכריזים
לידי הבאים דיבורים
כי במעשים גם ביטוי
את רואים אינם הם
לאותם מחויבים עצמם

הסכמים.

צעד על שהכריז ירדן מנהיג זה היה השבוע,
"שלום" אותו על דעתו את להבהיר שנועד נוסף
בהם שטחים אותם את למעשה מבקש כשהוא
הירדנים, של טובם" "ברוב מחזיקה ישראל

בחזרה.

ההגיון? איפה
לשינוי זה מצב מנצלת היתה שפויה, מדינה כל
כל בחינת על ומודיעה בשטח, הקיים המצב
שגיאות את לבטל מטרה מתוך ההסכמים
ישראל. עם המטיב מצב לידי ולהביא העבר,

כבר שהערבים אלא,
למען כי בעבר, למדו
גם מזויף, "שלום"
המגדירה הממשלה

נכסיה. מכל להתפרק תסכים "ימנית" עצמה את
לנקוט ושוב שוב מהססים, אינם הם ולכן

בפינה. ישראל את המעמידים בצעדים

רצועת בגבול גם וכך המזרחית, בחזית זה כך
לאפס, הישראלית ההרתעה ירדה שם עזה,
שהם יודעים כבר השונים, הארגונים כשמחבלי
ללא דעתם, על העולה כל כמעט לעשות יכולים

מישראל. הולמת תגובה

ליד גם לא למה אז כך, מסביב בגבולות ואם
ממשלה אותה ירושלים.
כל לפנות שממהרת
כאשר גם יהודי ישוב
פתרון למצוא ניתן
אחר, או כזה משפטי
ממשלות לחץ שמול הרי
על מוותרת אירופה,
ממאחזם הבדואים פינוי
נכנעת ובכך חוקי הבלתי
שונים לאיומים שוב

ומחוץ. מבית

לכינוס כולנו
הססנית גישה מול
יצוין זו, ומסוכנת
של הולדתו יום השבוע,
'תומכי ישיבת את שהקים מי הרש"ב, הרבי
חינכה העולם, ברחבי סניפיה שבמאות תמימים'
איתן לעמוד תלמידים אלפי היום עד ומחנכת
הגאולה הבאת את ולפעול ומעכב מונע כל מול

והשלימה. האמיתית

בסימן הארצית בהתוועדות יצוין זה, מיוחד יום
משיח מבית ששבו האורחים לאלפי פנים קבלת
אחד לכל המיוחד כינוס החגים. בחודש ,770
בזמן רוחניים כוחות המעניק כינוס ואחת,
בתקיפות טובות, החלטות לקבלת המסוגל
תורה עניני בכל להוספה בפועל, ובמעשה

אמיתית. ישראל אחדות מתוך והכל ומצוות

זה, לכינוס ידידיו את להביא אחד כל על
פני קבלת העיקרית: מטרתו את יפעל שבוודאי

נאו! - המשיח מלך שליט"א הרבי

תקיפות של כנס
ההססנות מול

עלינו אירופה, ממשלות לחצי ומול עזה ברצועת בירדן, החזיתות: בכל הנעשות הטעויות מול
לציון בראשון בראשיתה באולמי הקרוב א׳ ביום בכינוס שיודגש כפי המתאים, בתוקף להתחזק

ישראל בשטח צד מטעני

וצה״ל, הממשלה חולשת את מנצלים עזה מרצועת הערבים השבוע
צד. מטעני ומניחים חופשית בצורה הגדר את לחתוך מצליחים

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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(26.10.18) ה'תשע"ט מר-חשוון י"ז וירא, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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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

ע"ה צבי ר' הרב הרה"ח
שכטר ז"ל שמואל ב"ר
תשע"ו אייר כ"ה נפ'

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

עזיזה שיחיו ורעייתו יצחק דוד ר' למשפחת
שיחי' זלמן שניאור הת' הבן לבוא

תחי' מושקא חיה מרת עב"ג השידוכין בקשרי
שיחיו שמעוני ורעייתו יהושע ר' למשפחת
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

טוב נשמתמזל לזכות

  
   
    
    
    
    
   
    
    
    
    


    

ד) יח, (בראשית מים מעט נא יוקח

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

ח). יד, (זכריה חיים"
רבה) (בראשית

ד) כב, (בראשית מרחוק המקום את וירא

היה שמתחלה מלמד מרחוק נראה והיאך
ברוך הקדוש שאמר כיון עמוק מקום
מקדש ולעשות עליו שכינתו לשרות הוא
אלא בעמק לשכון מלך דרך אין אמר
לכל, ונראה ומיופה ומעלה גבוה במקום
העמק לסביבות יתברך הקב"ה רמז מיד

לעשות אחד למקום ההרים שיתקבצו
המוריה הר נקרא לפיכך השכינה, מקום
יתברך הוא ברוך הקדוש של שמיראתו

הר. נעשה
תנחומא) (מדרש

והנה וירא עיניו את אברהם וישא
יג) כב, (בראשית אחר איל

סימון בר יהודה רבי אמר אחר?... מהו
ליגאל וסופן .. ישראל הדורות כל אחר
אלהים "וה' שנאמר: הוא איל של בקרנו
רבי בן חנינא רבי אמר יתקע". בשופר
נאחזים ישראל השנה ימות כל יצחק
השנה ובראש בצרות ומסתבכין בעבירות
לפני ונזכרים בו ותוקעין שופר נוטלין הן
ליגאל וסופן להם מוחל והוא הקב"ה
אלהים "וה' שנאמר: איל של בקרנו

יתקע". רבה)בשופר מדרש (עפ״י

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

18:32 17:20 ירושלים

18:33 17:34 תל-אביב

18:32 17:25 חיפה

18:35 17:38 באר-שבע

18:49 17:42 ניו-יורק

ותשא - גו' אחת ואשה 
ותצא. בנה את

לז) - א ד, (מלכים-ב'

שחייבים מה את רק לא לתת

מלך דבר

וירא

וירא

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

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

- בעולם הראשון היהודי על מסופר בפרשתנו
העולם שכל בשעה ויחיד אחד היה הוא אברהם.
עמו שהקב"ה לדעת כולם שנוכחו עד נגדו, היה
פלשתים מלך כרת אז יעשה. אשר בכל בו ותומך
פלשתים. בארץ בשלוה לגור עבר והוא ברית, עמו

מסופר פלישתים בארץ התגורר שאברהם בעת
בשם שם ויקרא שבע בבאר אשל "ויטע בפרשתנו:

ואמונה. אלוקות שם שפרסם עולם" א-ל ה'

נטע שאברהם מזה אנו לומדים מה להבין: וצריך
אשל? שם

אבינו, אברהם של גדולתו מתארת הרי התורה
האמונה את מקום בכל פרסם יחיד יהודי שבהיותו
נטיעת סיפור זה בענין מוסיף ומה אחד, בה'

האשל?

בעיה כל פותר
מרובה אילן - הוא פשוטו לפי "אשל" פירוש
השמש חום בו מקום מדבר, בארץ בהיותו בענפים.

מהשמש. עליו להגן כדי אילן שם נטע לוהט,

אברהם אלא בודד, עץ אינו ש"אשל" נאמר, בגמרא
שהאורחים במטרה עצי-פרי, של שלם גן נטע

מהפירות. יהנו ושבים העוברים

אכסניא, - "פונדק" פירושו "אשל" נוספת: דעה
אלא פירות, רק לא לאורחים נתן אבינו אברהם
עד לינה. ומשכב וכו' ויין בשר ושתיה אכילה

בבית אצלו העמיד - במדרש כמסופר - שאברהם
השאלות את לפתור כדי האורחים עבור סנהדרין

האורחים. אצל להתעורר העשויות

של אורחים הכנסת אופן על כאן מספרת התורה
מלח לחם, בנתינת הסתפק לא הוא אבינו: אברהם
אברהם להשביע; כדי בהם שיש ואף לאורחים, ומים
נתן אם כי ההכרח, בנתינת הסתפק לא אבינו
מגדים, מיני כל יין, פירות, המענגים: דברים להם
ונתן לשאלותיהם, להשיב סנהדרין ואפילו ומשכב,

זרים. אנשים לגביו שהיו אף על זה כל להם

לילדו הורה כמו
כל אצל הרי מישראל: אחד כל ללמוד צריך מזה

חסדים. וגמילות הצדקה מדת בלב נטועה אחד

בירושה אותה שירש זו שמדה לדעת ועליו
דברים לשני לתת בשביל רק אינה אבינו, מאברהם
במובן רק ולא מעדנים, דברי גם אם כי ההכרחיים,
של הנפשיות בעיותיו את לפתור גם אלא החומרי,

הזולת.

לא לספק לעיל, האמור באופן הצדקה עשיית ענין
והתענוג ההנאה את גם אם כי לבד ההכרחי את רק
טבע לילדיהם. בנוגע הורים אצל מושרש הוא הרי
שהם - לילדיהם לתת ההורים אצל הוא מושרש

להתחשב (מבלי להם הנצרך כל - יכולת חסרי
רק לא לאו) אם כגמולם להם ישיבו הילדים אם
מחנכים לחינוך, בנוגע בכלל, גם כך ההכרחיות;
הצד על ויגדלו שיתפתחו ילדיהם את ההורים

ברוח. והן בחומר הן ביותר, הטוב

הטבעית הגישה אבינו, אברהם דוגמת ישראל בבני
לאנשים גם אם כי לצאצאיהם ביחס רק אינה הזאת
שמקבל שדבר יהודי, לב בכל נטועה זו תכונה זרים.
ולא לאחרים יתן רבה, והתאמצות יגיעה ידי על
גם אם כי הגשמיים הזולת צרכי את למלאות רק

הנפשיות. בעיותיו לפתור

רוחני חסרון גם למלאות
דבר לזולת לתת מהשכל: למעלה היא זו הנהגה
דבר לו שחסר שכיון השכל, גם מבין - לו החסר
לתת אבל רחמנות. מתוך חסרונו את לו ממלאים
נובע זהו לתענוג, אם כי לו חסר שלא מה לשני
מהשכל; למעלה שמקורה טוב של מיוחדת ממדה
הזולת. טובת את מחפש שלו הטוב מדת שמצד

אחת על החומריים, בדברים הדבר הוא כך ואם
חסרון הרוחניים, בדברים הוא שכן וכמה כמה
יותר לתקנו וקשה יותר, הרבה כואב - בנשמה

הגוף. מחסרון

הגיעו אליו מקום בכל ישראל, בני של דרכם לכן
אותם לוחצים שהיו במקום או חפשית, במדינה -
ישיבות מיד ויסדו דבר בשום התחשבו לא -
שיתנו באופן להעמידם ודאגו ותלמודי-תורה,
כי ולתלמידות, לתלמידים הנדרש ההכרח רק לא
במילואו. ויאדיר, תורה יגדיל של באופן שיהא אם
האמתית הגאולה את ומיד תיכף שמביא חסד

והשלימה.
ג) שיחות (לקוטי



שפורסם וביטחון, אמונה של מיוחד במסר נוטיק זלמן הרב המשפיע
שיעוריו. במסגרת השבוע,

חנה בן פינחס ניסן זלמן הרב לרפואת בתפילה להוסיף נקרא הציבור
רבים" תפילת יימאס לא כביר א-ל ש"הן אנו ובטוחים רייזא, ביילא

המשיח מלך שליט"א הרבי והתגלות שלימה לרפואה יזכה ממש ובקרוב

שינוי לחולל כח יש אחד לכל
של השלוחים אחד על ידוע סיפור ישנו
לשליחות שנשלח המשיח, מלך שליט"א הרבי
לאורך שם. קשה מאוד לו והיה רחוק במקום
אין בו במקום בודד מאוד חש הוא הזמן
עם קשר שום בו אין אלוקות, גילוי חשים
הוא לו ובמר בצר המשיח. מלך שליט"א הרבי
וביקש המשיח מלך שליט"א לרבי כך על כתב
איתו יחד שיהיה שליח עוד ישלח שהרבי
בה בשליחות שיצליח הכוחות את לו ושייתן

נמצא. הוא

"שלחתי בחזרה: תשובה מכתב לו כתב המשיח, מלך שליט"א הרבי
פה, יהודי? אותו הוא מי מכירו..." אינו שכנראה מישהו, מזמן לו
שכתב בעצמו שליח אותו של... השם הופיע השליח, של להפתעתו
לו: אומר המשיח מלך שליט"א הרבי פשוטות, במילים המכתב. את

מכיר. לא שאתה מישהו בתוכך יש

הזה המישהו מכירים? לא שאנחנו שבתוכנו הזה המישהו זה מי
האלוקית. הנשמה זו שלו, הכוחות את ולגלות להכיר צריכים שאנו
מכירים, שאנו והרגילה הפשוטה בדרגתה אלוקית' 'הנשמה סתם ולא
– הנשמה של ביותר הגבוהה דרגתה של גילוי על כאן מדובר אלא

הנשמה. לעצמות ועד שבנפש יחידה

בחיים אחת ומטרה אחד תענוג ורק אך לה יש גבוהה, דרגה לאותה
– שלו הכוונה מילוי ידי על רוח, נחת יהיה הקדוש-ברוך-הוא של –

בתחתונים! דירה יתברך לו לעשות

למרחוק המאיר כוכב כמו
ענינה כל וזה מהותה, שזו נשמתו, עצם את חושף שהיהודי ברגע
אז או יחד, גם והרחוקה הקרובה בסביבתו העולם את להאיר רק –
העמוקה נשמתו פנימיות מתוך כוחות מקבל הוא זאת המבצע האדם

שבנפש. היחידה – בתוכו הנמצאת

היום בספר המופיע בפתגם המשיח, מלך שליט"א הרבי כותב וכך
בשמי המתנוצצים לכוכבים נמשלו "ישראל חשון: מר ה' של יום
אחד כל הלילה, במחשכי ההולך גם יתעה לא לאורם אשר רקיע,
להשפיע ורוחני, מוסרי כח די בו יש אשה, ובין איש בין מישראל,

אורה". בקרן ומיודעיו מכיריו את גם להעמיד

אחד כל המשיח: מלך שליט"א הרבי אומר פשוטות באותיות
החושך את המאיר העולם, את המאיר כוכב כמו הוא מאיתנו,
שאין לעצמו ואומר חלש עצמו את החש אחד אותו אפילו שסביבו,
או ביישן אותו גם יפה, ולנאום לדבר או יפה לכתוב הכשרון את בו
מספיק 'לא אני שאולי בנפשו שמרגיש מי ואפילו עצמו, בעיני העצלן
והרוחני המוסרי הכח את בו יש הכלל, מן יוצא ללא אחד כל דתי'.

אורה". בקרן ומיודעיו "מכיריו את גם ולהעמיד להשפיע

* * *

בבקשת לציבור: בקריאה יצאו הרב של ומכריו משפחתו כי יצויין
https://www.charidy.com/rabbinotik כספית ותמיכה עזרה
בחשיבה אחת, טובה החלטה עצמכם על קחו מבקשים ובמקביל
של הק' ובמבצעיו ומצוות תורה בענייני חיובית ובעשייה חיובית

הגאולה. לזירוז המשיח מלך שליט"א הרבי

של הפופולארית הרדיו בתוכנית
פעם לא מעלה הוא מימון, עמי הר'
"בדידי פינת במסגרת מופת סיפור
שאירע מיוחד נס על עובדא". הווה
הרכבים השכרת מחברת לדוד,
ברק, בבני הרדיו, לאולפני בסמוך

חודשים: מספר לפני סיפר הוא

שפניו הימים באחד לב, "שמתי
שלשום. כתמול אינם דוד, של
רופאה הלקוחות, אחת כי מתברר
בתסמינים הבחינה במקצועה,
והמליצה בראשו חריגים חיצוניים,

בדחיפות. לבדיקות לגשת לו

תור, קבעתי כבר למחרת "יום
חשבתי כשבליבי דוד, מספר
חשבה שהיא מה לא בטח שזה
הרופאה היל"ת), הקשה (המחלה

החליטה נבדקתי אצלה
ביופסיה בדיקת לעשות
מנת על לממצאים,
אינם שהם לוודא

"בעייתים".

להמתין לי הציעה היא
לתוצאות. וחצי כחודש
שבועות, מספר אחרי
שאכן לי השיבה היא
מחשידים, סימנים ישנם
להמתין תחילה עדיף אך
אין סופיות. לתוצאות

אליו והלחץ המתח את לתאר
רעייתי. עם יחד נכנסתי,

הסבירה היא התשובות, כשהגיעו
אך משמעית, חד תשובה שאין לי,
המחלה על מעידים התסמינים כל

בעור"... שפגעה

כל את ממנו ששומע עמי, ר'
לאולפן, לעלות לו מציע הסיפור,
בשעה התוכנית, שידור לאחר מיד
ברכה בקשת לכתוב מנת על 4

המשיח. מלך שליט"א לרבי

מול התיישבו שניהם ואכן,
אגרות האתר את פתחו המחשב,
את העלו וביחד igrot.com קודש
את מבקש כשהוא דוד של סיפורו

הברכה.

עמ' ג' בכרך נפתחה התשובה
באידיש מכתב והכילה קסד-קסה,

מחלוקת. שלילת שתוכנו

מחלוקת על לך ידוע "האם
שאל מעורב?" אתה בה מסויימת
השיב הלה אך דוד, את מימון הרב

התקשר דוד כאשר בשלילה.
שידעו בלא כי התברר לאשתו,
החליטה אשתו גם מהשני, האחד
ברכת את לבקש שעה באותה

המשיח. מלך שליט"א הרבי

בדיוק קיבלה היא כי מתברר
היתר שבין המענה, אותו את
שמירה כי מפתיעה הוראה מכיל
ברכה יעניקו הציצית חוטי על

הראש. לשערות

במשפחה נזכרו הם וכה, כה בין
לכן, קודם שנים ויכוח, היה איתה
לאותה לשלוח מחליט עמי ור'
מתוך מצולם המענה את משפחה

קודש. האגרות

את לזרז מנת על קשרים הופעלו
אך הוקדם, שב"ה הבדיקה, ניתוח
הגיעו שבועיים כעבור
מדובר שאכן, התשובות

הנוראית. ב'מחלה'

אלי מתקשר "דוד
בין זה, את לי ומודיע
ר' מספר הראשונים,
זה איך התפלאתי, עמי,
כבר הרי להיות? יכול

ברכה... קיבלנו

הרב עם קשר יצרתי
שכתב ציק, זמרוני
מלך שליט"א לרבי שוב מיידית
דוד שעל מענה וקיבל המשיח,
באופן תורה בלימוד להוסיף

קבוע.

הניסים, להתגלגל התחילו זה בשלב
הקדמת כי הרופאים אמרו בתחילה
רוב על להתגבר הצליחה הבדיקה

המחלה. בעיית

מה' וביקשתי בזה, הסתפקתי לא
יינזק לא ידידי שדוד נס שיעשה
שבועות, מספר לאחר במעט. ולו
הרפואה, מבית אליו מצלצלים
כל את להביא ממנו ומבקשים
מהראשונה הבדיקות תוצאות

שבהם,

מבינים הם כי לו, מסבירים כשהם
בפיענוח טעות חלה הנראה שככל
לגמרי, בריא הוא וכי הממצאים,

חשש". שום ללא

ההקלה תחושת את לתאר נקל
ביטוי לידי שבאה להשי"ת, וההודיה
כשהסיפור המרגש, בשידור גם
מאזינים. אלפי מאות לאוזני מגיע

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

ה. פרק מעשר הל'
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המלא לנס עד

הביאה "הסכםהשלום" רואיםשחתימת כאשר
באותה ללכת ממשיכים - לדורות" "בכיה לידי

להחזיר שמוכנים בהכרזה שיוצאים זה ידי על . . הדרך
נייר" "פיסת על לחתום שיסכימו כדי ושומרון, יהודה את

"שלום". המילה תתנוסס שעליה
תשמ"ו) חנוכה (זאת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מטעויות לומדים לא

הנס בעל לצד עמי ר׳

נוטיק זלמן הרב

העולם את מאירים

הדור..." אנשי לכל "לפרסם

הגאולה! בשורת את מפיצים כולנו
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

ומניח מקיים נאה - דורש נאה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

על המשיח מלך שליט"א הרבי כשהודיע מייד
חב"ד חסידי יצאו במסגרתו תפילין", "מבצע
הוא המצווה, קיום את הרחב לציבור להציע
מלחמת ערב שהוכרז זה, מבצע כי הדגיש,
רוחני באופן לסייע כדי נועד הימים' 'ששת
עמי כל "וראו ככתוב ישראל, עם להצלחת
פסוק, ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ
על נאמרה זו ראיה כי חב"ד, מפרשים אותו

היהודי. שבראש התפילין

השנים, שלאורך הרי הרוחניות, סגולותיו לצד
המדענים עמדו בהם ספורים, מחקרים נערכן
גופו על התפילין של הברוכה השפעתם על
התפרסם שכזה, מפתיע מחקר היהודי. של
בכלי מצוטט כשהוא הברית, בארצות לאחרונה

רבים. תקשורת

רפואי מחקר
על מדווח אקספרס" "מדיקל הרפואי האתר
להנחת כי עולה מהם החדש, המחקר של נתוניו
מבוטלים לא רפואיים יתרונות ישנם תפילין

עתידיים. לב התקפי מפני בהגנה

American העת בכתב שפורסם - המחקר
Journal of Physiology-Heart and
ידי על נערך - Circulatory Physiology
אוניברסיטת של לרפואה בקולג' חוקרים
במחקר הברית. ארצות שבאוהיו, סינסינטי
סינסינטי תושבי יהודים גברים 20 השתתפו
בדרך טוב הבריאותי שמצבם ,40-18 בגילאי
תפילין מניחים המשתתפים 20 מתוך 9 כלל.
(לעת תפילין מניחים אינם והשאר יום, מדי

המחקר). לשעת נכון עתה,

החוקרים ניטרו התפילין, הנחת לפני בוקר, מדי
את מדדו – המשתתפים אודות בסיסי מידע

וכן דם, בדיקת מהם לקחו החיוניים, סימניהם
מניחים לא בה השניה ביד הדם זרימת את מדדו
תפילין עם תפילה של שעה חצי לאחר תפילין.

נוספים. נתונים המחקר צוות בדק עליהם,

מפתיעות תוצאות
בראש שעמד רובינשטיין, ג׳ק פרופ' לדברי
הזרוע על מונחות "התפילין החוקרים, צוות
הדוקה, די בצורה נקשרות הן דומיננטית. הלא
למשך הדם, זרימת את מונעת שאינה בצורה
יושבים המתפללים רצופות. דקות 30 כ-
צריך אתה קרובות שלעיתים כך ועומדים,
שלך". הזרוע סביב הרצועה את מחדש להדק

לעתים יוצר הרצועה הידוק כי מסביר, הוא
הגנה שמקנה היא זו ותחושה נוחות, אי
"מצאנו חמורים: לב התקפי מפני משמעותית
הקצר בטווח – תפילין שהניחו אנשים אצל כי
חיובית השפעה נמדדה – הארוך בטווח או
לתוצאות שהוביל מה שלהם", הדם זרימת על

לב. מחלת עם בהתמודדות יותר טובות

חל המשתתפים כל אצל כי עוד, עולה מהמחקר
פעם תפילין שהניחו לאחר הדם בזרימת שיפור
הדם זרימת אך המחקר, במהלך בלבד אחת
תפילין שמניחים אלו בקרב יותר טובה הייתה
הגנה לספק למעשה, יכולים, "תפילין בקביעות:
אותם שמניחים מכיוון חמורים לב התקפי מפני

יום". מדי כמעט

שנערכו מחקרים כי מוסיף, רובינשטיין פרופ'
תורה שומרי לגברים כי מלמדים לישראל מחוץ
של תופעות מפני יותר טובה הגנה ומצוות
קיום על מקפידים שאינם מי לעומת לב מחלות

ומצוות. תורה ושמירת

למבצעים עידוד
בפרסום רק מסתפק לא רובינשטיין, ג'ק ד"ר

לוקח אלא המחקר,
באופן התוצאות את
שעבר בשבוע אישי.
להרצות הוזמן הוא
תומכי בישיבת
החב"דית תמימים
- מגוריו שבעיר
לא אכן, סינסינטי.
ד"ר מרצה יום בכל
ישיבה, תלמידי בפני

הזמינו אבצן, גרשון הרב הישיבה ראש אך
הדרך, פורץ מחקרו על להרצות מיוחד באופן
באופן המתקיים תפילין" מ"מבצע כחלק וזאת

הישיבה. תלמידי ידי על שבוע, מידי נרחב,

את בעצמו הד"ר הפשיל ההרצאה, בסיום
עם משותפת ותמונה תפילין להנחת שרוולו
פעילות את להרחיב עידוד שקיבלו התלמידים
מלך שליט"א הרבי פני לקבלת ה'מבצעים'

ממש. ומיד תיכף המשיח,

ממדינה דת הפרדת
דבר על החושבים כאלה כן גם שיש שכותב ובמה

.. והמדינה, הדת הפרדת

בסתירה לכאורה (שרק קצוות ב' מאחדת ישראל דת
הכי ענינים היא כוללת אחד מצד לזה): זה הם
יש הבריאה ואחדות הבורא אחדות כמו מופשטים,
האדם הנהגת היא קובעת גיסא ומאידך וכו', מאין
פרטיהם, ופרטי פרטיהם לכל היום-יומיים בחיים

ביותר. והפחותים הפשוטים אפילו

ראשון שדיבור הדברות, עשרת בתוכן ג"כ וכנראה
מציאות לשלול הפנימי מובנו - אלקיך ה' אנכי -
תרצח בלא ומסיים ה', מציאות זולתי אחרת אמתית
ללמד ביותר. הפחותים האינסטינקטים בתחום וכו'
ובין הדת בין הפרדה כל תתכן לא ישראל בני שבחיי

של הכללית הסיסמא ומכאן ... הגשמיים, החיים
..וזוהי המעשה, אלא עיקר המדרש לא ז"ל חכמינו

ושטה. איש כל בשביל הבוחן אבן

ראשית הרי והמדינה, הדת הפרדת לשאלת בנוגע וכן
המעשיות התוצאות את לשער צריך - ועיקר כל

בזה, הכרוכות

מתגשמת למשל מחר אילו התוצאות לשער ונקל
הדתיים ענינים לכל התמיכה ונפסקת ההפרדה

... וכו', הק' שבארצנו

הדת הפרדת של שהסיסמא להאריך למותר בטח
אחד מכל מוחלטה הכי התנגדות מחייבת והמדינה
כמה לאחרי הנולד ולא הנולד, את ורואה דתי שהוא
או מחר שיתרחש מה אלא חתולתו, שבערפל שנים

כפשוטו. מחרתים
ו׳תתפא) (מאגרת

התפילין עם במרכז רובינשטיין ג׳ק ד״ר

בישיבה בהרצאתו


