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כך, או כך מכוונת, התעלמות או מדעית חלמאות
מהשאלה מתעלמת הגדול", "המפץ תיאוריית בעוד

הרי הראשוני? החומר לו "צץ" מהיכן היסודית,
עולם בורא ע"י שניתנה אמת, תורת שתורתנו

ביותר ברורה ובהכרזה לראש לכל מגלה ומנהיגו,
הינה היקום, היווצרות אלוקים". ברא "בראשית -

"בריאת - מכוון אלוקי מעשה של מובהק תוצר
מאין". יש

מתארת זו, לקביעה מעבר
מדהימה בדייקנות התורה

תהליך את ובפרוטרוט
רב מידע כאשר הבריאה,

גם אלינו מגיע זה, בנושא
פה. שבעל התורה במסגרת

על חז"ל לנו מגלים למשל כך
התורה שבין המהותי הקשר

"היה ובלשונם, והבריאה.
ובורא בתורה מביט הקב"ה

שלכל גם מכאן העולם". את
ממנה בתורה. שורש נברא,

וקיומו. חיותו

הבריאה יציבות
זה למידע נוספת הבהרה

בהקשר הזוהר, בספר מופיעה
הכף עשרה "עשרה לפסוק:

המדגיש הקודש", בשקל
שבין הקשר את הזוהר, לדברי

נברא בהם המאמרות עשרה
רקיע" יהי אור", ("יהי העולם

"עשרה", מול "עשרה" הדברות. עשרת לבין וכו'),
הטמונה ההוראה הקודש". "בשקל לזה זה שקולים
התורה, לימוד דווקא ברורה, היא גם זו במשוואה

חיות המעניק הוא הדברות", ב"עשרת שמקורה
הרף, וללא עת כל המתהווית לבריאה, וקיום

העולם". נברא בהם מאמרות ה"עשרה באמצעות
לדברי ההסבר גם מכאן
בריתי לא "אם הפסוק

שמים חוקות ולילה יום
רק שמתי". לא וארץ

הבריאה יציבות את מבטיח וקיומה התורה לימוד
וקיומה.

קיימת העולם, קיום על התורה של זו השפעה
הגאולה, בזמן יותר, גדולים ואיכות בעוצמה
הנני "כי היעוד של בקיומו ביטוי לידי ויבואו

עולם עוד לא חדשה". וארץ חדשים שמים בורא
בשיא משוכללת ניצחית בריאה אלא ונפסד, הווה

האלוקית. השלימות
יתרחש זה, ניסי שלב גם
התורה לימוד באמצעות

החדשה החיות את שיעניק
לימוד כאשר כולה, לבריאה
"תורה אותה מתוך יהיה זה

ביעוד הנזכרת חדשה",
מאתי חדשה "תורה הגאולה
שכוונתו נבואי, יעוד תצא".
נעלמים סודות אותם לגילוי
ית, ומהותו עצמותו שעתיד

המשיח. מלך ע"י לגלות

שבתורה יחידה
מבהיר הקדושות בשיחותיו
המשיח, מלך שליט"א הרבי

תורת של גילויה עם כי
למעשה החלה החסידות,

"תורה אותה של התגלותה
של בגילוי העוסקת חדשה",

התורה", ומהות "עצמות
לגילוי גם להביא שאמור

ומהות "עצמות של ביותר העמוקים רובדיה
בחי' גילוי והקבלה החסידות ובלשון הנשמה",
שתאיר יהודי, שבכל הנשמה עצם זו "יחידה",

ועוצמתה. עוזה במלוא
חודש סיון, חודש ראש מברכים בשבת בעמדנו
בלימוד במיוחד להוסיף הזמן זה התורה, קבלת

התורה, פנימיות בלימוד ובפרט בכלל התורה
"תורה לאותה הכנה המהווה החסידות תורת זו

בהתגלות בשלימותה, שתתגלה תצא" מאתי חדשה
בברכה ממש. בקרוב המשיח, מלך שליט"א הרבי

ובפנימיות. בשמחה התורה לקבלת

במירון אור של שעות 24
ל"ג יום של השעות 24 לאחר

לציין היה ניתן במירון, בעומר,
וארבע עשרים ב"ה, רב, בסיפוק

בתורה עצום הרבים זיכוי של שעות
ל"ג במהלך וגאולה. משיח ומצות,
במצות יהודים המוני זכו בעומר,

עלוני אלפי עשרות חולקו תפילין,
הגאולה בשורת על מעוצבים, הסברה

יהודים, אלפי זכו כן כמו דורנו. של
הרבי של אל לכתוב ונשים גברים

ברכה, בבקשת המשיח מלך שליט"א
האגרות באמצעות והדרכה עצה
מיידית זוכים הם כאשר קודש",

תלמידי ע"י התשובות בהבנת בסיוע
בכל שאיישו בצפת, חב"ד ישיבת

ה"אגרות מוקדי את היממה, שעות
קודש".

השבועות חג לקראת
חב"ד, במוקדי החלו השבוע

תורה מתן כינוסי לקראת בהכנות
מקיימים שנה כמידי השבועות. וחג
מיוחדים תורה כינוסי חב"ד מוקדי

משתתפים הם כאשר לילדים,
ריב תורה, למתן ההכנות בחוויית

ילדי כל נקראים כן כמו וכו'. ההרים
שליט"א הרבי בקשת עפ"י ישראל,
הוריהם עם יחד לבוא המשיח, מלך
הדיברות עשרת בקריאת ולהשתתף

השבועות. חג ביום הכנסת בבתי

הפנימי הרובד בגילוי העוסקת חדשה״, ה״תורה של התגלותה החלה החסידות, תורת של בגילויה
ממש בקרוב הנשמה״, ומהות ״עצמות לגילוי גם שיביא התורה״, ומהות ״עצמות שבתורה,

טובות חדשות
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(23.5.14) (5774) ה'תשע"ד אייר כ"ג במדבר, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

ללימוד הזמן זה
חדשה" ה"תורה
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במירון. רשב״י לציון הבאים פני את שקיבל ענק שלט
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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

  
     
   
    
   
    

  
     
   
   

  
  

תכלת בגד יפרשו הזהב מזבח ועל
יא) ד, (במדבר

ירושלים. = 596 = בגימטריא "יפרשו"
פרסאות, כמה שתפרוש שעתידה
שנאמר הארצות, כל עלח עליונה והתה
גדול, אור לה ויהיה וראמה" "ושגבה
אש חומת לה אהיה "ואני שנאמר
פרסאות כמה שמרחוק עד סביב",

כהן) (שפתי אותה. יפרשו

ב) ב, (במדבר מזרחה קדמה והחונים
תחילה. יהודה מוצא אתה מקום בכל
המקריב "ויהי שנאמר - לקורבנות
עמינדב בן נחשון הראשון ביום קורבנו
שנאמר מנין? למלחמה יהודה". למטה
יהודה ה' ויאמר בתחילה לנו יעלה "מי
יהודה - המבשר כשיבוא ואף יעלה",
נאוו "מה שנאמר תחילה, מתבשר
יהודה חגי מבשר, רגלי ההרים על

הקב"ה להם אמר נדריך". שלמי חגיך
לדגלים, נתאויתם הזה בעולם לישראל:
אני - הדגלים בזכות - לבוא ולעתיד
מדלג ... דודי "קול שנאמר אתכם, גואל
של) (במובן לשם מדלג ההרים" על
עלי "ודגלו הקב"ה שאמר וזה דגלים

התורה) על (הרא״ש אהבה".

הקודש את כבלע לראות יבוא ולא
כ) ד, (במדבר ומתו

כבודי את רואין שהיו על בעולם-הזה
לא "כי כ) לג, (שמות שנאמר כלין, היו
לעתיד-לבוא, אבל וחי", האדם יראני
נגלה אני לציון, שכינתי כשאחזיר
אותי רואין והן ישראל, כל על בכבודי
"כי ח) נב, (ישעיהו שנאמר לעולם, וחיים

ציון" ה' בשוב יראו בעין עין
(תנחומא)

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:16 6:59 ירושלים
8:19 7:14 תל-אביב
8:20 7:07 חיפה
8:17 7:15 באר-שבע
9:02 7:55 ניו-יורק

אתה תהלתי - גו' עוזי ה' 
יד) יז, - יט טז, (ירמיה

  
חלקים 11 דק', 22 ,5 שעה חמישי, ליל :

שישי ביום  

ושויון מספרים

למנות למשה ה' בציווי פותחת במדבר פרשת
משה אל ה' "וידבר א-ב) א, (במדבר ישראל בני את

עדת כל ראש את שאו השני.. לחודש באחד ..
רש"י אומר זה, לציווי הטעם בדבר ישראל". בני
מונה לפניו חיבתן "מתוך א): לפסוק (בפירושו

וכשנפלו מנאן, ממצרים כשיצאו שעה. כל אותם
להשרות וכשבא הנותרים, מנין לידע מנאן בעגל
המשכן, הוקם בניסן באחד מנאן. עליהם שכינתו

מנאם". באייר ובאחד
דברים תמיהה: מעורר רש"י בדברי זה טעם

שרוצים מפני תכופות, לפעמים נמנים חביבים
ויקרותם חביבותם (מחמת מספרם את לדעת

שעה" "כל רוצים ולכן שבהם, פרט כל נוגע
אבל המדוייק), מספרם את לדעת - תדיר -

בלי גם ישראל של מספרם את יודע הרי הקב"ה
למנות ואהרן משה נצטוו א"כ מדוע - למנותם

ישראל? את

חיבה של מנין
נושא ה"מנין" העניינים: פנימיות עפ"י הדבר ביאור
נמנים הנמנים כל - ה"שיוויון" תכונת את בעצמו
אינו וחשיבות) (במעלה שבגדולים הגדול כשווים:

אינו שבפחותים" וה"פחות מאחד, ליותר נמנה
מאחד. לפחות נמנה

באמצעות המתבטאת לישראל שהחיבה מכאן
שהרי הפרטיות, מעלותיהם מחמת אינה ה"מנין",
מחמת אלא לחברו, יהודי בין חילוקים ישנם אז

- הנשמה לעצם ביטוי המהווה - היהדות נקודת
יהודי. בכל בשווה הקיימת

- מגילוי נעלה עצמה מצד היהדות, ונקודת היות
פעולת שכן ישראל, את למנות הקב"ה ציווה לכן

היהדות. נקודת מתגלית שבאמצעותה היא ה"מנין"
"להודיע שמות בפרשת זאת מפרש שרש"י וכפי
מעלתם. - "חיבתם" לגלות, להודיע, - חיבתם"

היהדות נקודת גילוי
ה"מנין" אופני שלושת בין ההבדל גם יובן כעת
כשנפלו ממצרים, "כשיצאו ברש"י): (המובאים

לאחר באייר ובאחד המשכן, הקמת לפני וכו' בעגל
המשכן. הקמת

בכללות, ישנם, ופעולתה היהדות נקודת בגילוי
שנקודת לאחר גם אשר יש א. אופנים: שלושה

הפנימיים כוחותיו נשארים אצלו, מתגלית היהדות
המוסבר דוגמת כן. לפני שהיו כפי ומידות) (שכל

נפשו מוסר שבקלים" קל שאפילו" בתניא,
"קל נקרא הוא עדיין א"כ - השם קידוש על

שבקלים".
על גם משפיעה היהדות נקודת אשר יש ב.

אלא נוהג, הוא לכך ובהתאם הפנימיים, כוחותיו
וכביכול וכפוי מאולץ הוא כי מורגש שבהנהגתו

לו. מחוץ גורם של השפעה תחת עדיין הוא
מהותו בכל חודרת היהדות שנקודת מי זהו ג.
גם במילא כזה במצב מציאותו. כל את ומהוה

ובזה ל"נקודה". בהתאם ומבין מחייב הוא, שכלו
הנ"ל. ה"מניינים" שלושת בין ההבדלים מתבטאים

תשובות שלוש
האמונה ישראל בני אצל האירה מצרים, ביציאת

ה"לכתך את אצלם עורר שהדבר עד הפשוטה,
אך - ב) ב, (ירמיהו זרועה" לא בארץ במדבר אחרי

שלכן הפנימיים, בכוחותיהם קשור היה לא הדבר
העם". ברח "כי של המצב נוצר

מקדש" לי "ועשו ע"י כאשר המשכן, הקמת לפני
היה - בתוכם" ה"ושכנתי את לפעול, צריך היה
הודעת להיות חייבת הייתה שכאן, שני, מנין אז

ועמוק פנימי באופן היהדות), נקודת (גילוי החיבה
הפנימיים הכוחות על גם ותשפיע שתחדור יותר,

לגילוי ראויים יהיו הם שגם - בתוכם" "ושכנתי -
בתוכם". - ושכנתי של

עסקו כשישראל המשכן, הקמת לאחר ואילו
"משכן" נעשו עצמם שהם עד המשכן בעבודת

השלישי, המנין היה אז - הם עבודתם בגלל לה',
מצד גם נתגלה היהדות) (נקודת ישראל של חיבתן

מהוה זה כל אשר עצמם, הפנימיים כוחותיהם
כולא וקוב"ה וישראל אורייתא של ליחוד הכנת

התשכ״ד-ה׳) במדבר שב״פ (משיחות חד".

מלך דבר

במדבר פרשת
ה פרק אבות: פרקי

במדבר

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

טוב מזל ברכת
לירון מרת וזוגתו זלמן שניאור לר'

שיחי' ערד
הבן להולדת

שי' יצחק לוי ה' בצבאות החייל
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

מושקא חיה מרת וזוגתו חנוך לר'
שיחי' דהאן
הבן להולדת

שי' מענדל מנחם ה' בצבאות החייל
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת



הרבי בתשובות הדיוק מידת
כפי המשיח, מלך שליט"א

הקודש", ב"אגרות שמתקבלות
רואים לעיתים מדהימה. הינה
צריך ולעיתים במיידי זה את
אבל סבלנות, בקצת להתאזר

במוחש, רואים דבר, של בסופו
מדבריו. אחד דבר נפל לא כיצד

הת' מספר כזו, התנסות על
פעילות המקיים אליאב בצלאל
"לפני בירושלים. רחביה באיזור
שמואל הרב לי הציע כשנתיים

יהדות בהפצת לעסוק הרצוג
בית סביב הגאולה, ובשורת

שם חסד", "שערי חב"ד כנסת
להתפלל. נהג

הציע במקביל
בקרב שאפעל

"הגמנסיה תלמידי
בשכונת העברית"
הסמוכה. רחביה

העברית, הגמנסיה
קצת לפני שהוקמה

שנה, ממאה יותר
הספר בית הייתה

הראשון התיכון
למעוז ונחשבה בירושלים.

החדשה". העברית "התרבות
נכבדים, ציבור אישי בוגריה בין

ממשלה, שרי צה"ל, מראשי
ידועים. ואמנים שופטים חכ"ים,

עמד עיני לנגד התפעלתי. לא
נשמה, יש יהודי לכל אחד. עניין
ב"ה. סוף לאין להתחבר שרוצה
עם החבר'ה את לזכות התחלתי
תפילין, בהנחת הלימודים, סיום

שיחה. מתפתחת כשבהמשך
אותם הזמנתי כסלו י"ט לקראת

לקיים שקיוותי להתוועדות
חסד". "שערי הכנסת בבית
בערב אבל הסכימו, שלושה

מהם אחד אף ההכנות, כל לאחר
ולקראת ויתרתי לא הגיע... לא

חבר'ה את הזמנתי טבת ה'
לא החדשים כשהפעם שוב,

אותם בדיוק הגיעו אבל הגיעו,
כסלו. לי"ט שהזמנתי

הקבוצה מכאן הגרעין. היו הם
הוספנו ב"ה. וגדלה, הלכה

משיח במרכז עבורם שיעור
אורן. דורון הרב אצל וגאולה

לרבי כתבתי מסויים בשלב

אודות המשיח, מלך שליט"א
ברכה. ובקשתי הפעילות

י"ב בכרך שהתקבלה התשובה
"בשורות הכילה צד-צה בע'

כסלו, י"ט את איזכרה טובות",
נוספים אופנים ליזום ובקשה
השאר בין המעיינות. בהפצת

שיהיו יסדרו "בטח שם: הוזכר
."... (=רדיו) ברדיא שידורים ג"כ
מעשי, פן לזה ליחס נטיתי לא

לרדיו? קשר כל לי היה לא
כמה החליטו השנה, בפורים

לחב"דניקים. להתחפש מהחבר'ה
מחופשים הגיעו התלמידים כל

בחופשיות הסתובבו וביניהם
ה"חב"דניקים".

פרטית, בהשגחה
אשה במקום עברה
לחב"ד, המקורבת

למראה שהתפלאה
ה"חב"דניקים"

בחצר המסתובבים
עד הספר, בית

הם כי לה, שהוסבר
הספר בית תלמידי
התקרבו עתה שזה

...
החליטה היא רגע של בהבזק

החב"די הרדיו לשדרן להתקשר
על לו ולספר רווח אורי

הקרובה, שבת במוצאי התופעה.
הרדיו בתכנית כולנו כבר היינו

התפעלות. מלא כשאורי מורשת,
דו"ח על שקבלתי בתשובה
אותה התקבלה שוב נוסף,

חשיבות על קודמת, תשובה
הרדיו.. באמצעות ההפצה

ביקש אורי ר' פסח לקראת
עם משודרת התוועדות לקיים
העלה הוא כשהפעם החבורה

בית מנהלת את גם לשידור
תמיכתה את הביעה שאף הספר,

חזר הבחורים אחד בפעילות.
הרבי שיחת מתוך רעיון על

והייתה המשיח מלך שליט"א
מדהימה. התוועדות ממש שם
אותנו הזמין אורי ר' בסיומה,

נוספות. משודרות להתוועדויות
קטנה, הערה של מכוחה והכל

מלך שליט"א הרבי בתשובת
ג"כ שיהיו יסדרו "בטח המשיח:

"... (=רדיו) ברדיא שידורים

נשקו את שדרך החלאווי׳, ב׳דוד לתמיכה בדומה
גולני, צנחנים, נח״ל, חיילי החלו בחברון, ערבי לעבר
הם בהם תמונות בפרסום ועוד, צריפין נוף, תל
לא ״פשוט – שקבע הנח״ל של 50 בגדוד תומכים
היהודי). הקול אתר (מתוך יהודים״. גירוש משימת נבצע

לדרך יוצאת החדשה המחאה
וצנחנים הנח"ל של 50 מגדוד חיילים
עליהם כי הודעה השבוע קיבלו
לבצע ויס"מ, מג"ב שוטרי עם יחד
מהישוב היהודים גירוש פעולת את

בבנימין. אסף גבעת

אינם הם כי החליטו רבים חיילים
גירוש של במשימה חלק לוקחים
לזאת בדומה במחאה, ויצאו יהודים
זה הנחלאוי', 'דוד למען שגוייסה
חיילים מצד רחבה לתמיכה שזכה

בחברון. ערבי כלפי נשקו את שדרך לאחר רבים

חלק לקחת שנצטרך וכנראה איו"ש בגזרת נמצאים "אנחנו
0404 לחדשות החיילים אחד אמר אסף", בגבעת בפינוי
במידה לפינוי לסרב מתכוונים "אנו התמונות. בהפצת שהחלו
מאחורינו הזאת. למשימה שתבחר המחלקה נהיה ואנחנו
אותם לשבץ שלא דורשים ואשר זועמים חיילים עשרות

אותה". נבצע לא פשוט – מבתיהם יהודים פינוי למשימת

כזאת משימה אבצע "לא לנושא: הוא גם התייחס מג"ב שוטר
חיילים שיש יודע אני מביתו. יהודי אפנה לא אני שלי. בחיים

כזאת". לפקודה יסרב אני אישית, – פקודה יסרבו שלא

בעליל חוקית בלתי פקודה
השתתף מדוע גולני חייל השבוע הסביר 2 לערוץ בראיון

ואמור חייל אני במחאה.
מה האזרחים, על להגן
אותם מפנה שאני הרעיון
החייל, אמר מהבית?",
מהדחתם נרתע לא אשר
אשר הנח"ל לוחמי שני של

במחאה". פתחו

חודשים שלושה "אשב
מצפון עם אשב ולא בכלא
אתה איך רואה שאתה
שלו". מהבית אדם עוקר

אומרים שלך שהמפקדים מה כל אחרי עיוור הולך אתה "אם
פקודה יש זה בגלל עיוור, ללכת אפשר אי שואה. תהיה לך

לטובה". משהו לשנות יכול גם זה בעליל. חוקית בלתי

מפנה לא 50 נח״ל עם אני "גם הפייסבוק: דף כך, ובתוך
בו מפרסמים נוספים וחיילים 'לייקים' וצובר הולך יהודים"
שוטר מדי תמונת בדף, פורסמה השבוע בתחילת תמונות.
הוא גם התגובות דף מביתם. יהודים יגרש לא כי שמצהיר

המוחים. לחיילים עידוד בתגובות ומתמלא הולך

עכשיו נפלאות המלך זעקת

ליום פרק סיון אייר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
מכירה. הל'

כו. פרק

כז. פרק

כח. פרק

כט. פרק

ל. פרק
ומתנה זכיה הל'

א. פרק

ב. פרק

מעשר הלכות
. י-יב פרקים
יד יג פרקים

ונטע"ר-א. שני מעשר הלכות

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים
יא. פרק

א-ב. פרקים ביכורים הלכות

ג-ה. פרקים

כג

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

קטנה הערה בזכות

למנוע יכולים שעל-ידה היחידה והדרך
הפיקוח-נפש את ולהבטיח הסכנה, את

על-ידי – היא ישראל, בארץ הנמצאים היהודים של
מיהודה שעל אף למסור שאי-אפשר בתוקף שיאמרו

תשל"ח) כסלו (ט' ושומרון.

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הסכנה מניעת - בתוקף עמידה

רווח אורי ר׳

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 - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

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

67 העצמאות שד'



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

כמו .B-12 ה וגם יפה עלה "...הברזל כרונית ועייפות התריס בלוטת
ו. עדנה עייפה". פחות ואני התאזנה התריס בלוטת כן,
רופאיךופאיך יי אחודש אייר: אניני אייר: חודש

לכלמבצעי ענק לכל  ענק מבצעי

בארץענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי

מתקשריםמתקשרים 
ומרוויחים:ומרוויחים:

03-501770203-5017702

ביטוחים שלנו סוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח ענפי כל -

רכב ביטוח .
דירה ביטוח .
עסק ביטוח .
חיים ביטוח .

פנסיה ביטוח .
בריאות ביטוח .

לרכב ביטוח צד ג לרכב  ג צד ביטוח
בארץ הכי זול בארץ  זול הכי

הזתים בהר הקדוש החיים אור בציון קדמי םתיםר' םםתתתתתתייתיתיתיםת םת םת םתיםת םת םתתת םםתיםתיםתת הזזההההזהזההזהזההזהההזהזהזההזזזהזזההההזהזזהזהזתתייתיםתיםתיתיםיםת רבהרהרהר רבהרבהרבבבבהרבהבהרבהרבהרבההבהההרהרבהרהרב רהרבההבההרבהררב בהרהרבהרההרבהרבהרבהרההרבהרבהרבהב שושושושושושושושושושושושוששושושששושושושוששששששושושושוששוושושוששששווושוששששששש דדד דדה דה דדדדדההההקקקקקה דהקהקקקדדדדדההההקקקהקדה דה דהקדקדהקדדדדדדה דה דדדדהקהקדה דהקהקדדדדהקדה הקדהקדהקדדה החהחיייהחיהחייההחיהחיייההחיהחייההחחחחיייהחחחייההחהחהחייייםיםםםיםםיםםםםםיםיייםםםםםיייםיםםםםםםםםםיייייםםםםםיייםםםיייייםםםם ררוררורררוררורררוררררורררררררורררררווררררררוררררררר אןןן אאן אןן אאאןןן אן אןן אן אן אןן וייייוווציון בבבבבבבצציויוייייציויציייייויייוציוציוציייייויוצייייוציוציייווצ בי בבבבבביי בבבבבבביייי בבבייי בבי בבבי בבבבי בבי בבבי ביי בי בביי ביי מקדקקדדקדדמקדמקקקקדדדקדדדממקדמקקדדקדדקדדקדמדממיי מקדמקדמדדדדדמממדמדדק מקדמדדדמק קדמקדקדמקדמדמדמקדמקדדדקדמק רררר'ר'ר'ר'''

חרדית צלמת

מחירים מחירים 
מיוחדים מיוחדים 
לצילום לצילום 

+ סטילס +  סטילס
וידאווידאו

תשע"ד ומדע גאולה כינוס

שלום ונתיבות נועם דרכי
בכלל המשפחה בני ועל עליו להשפיע איך ושואלת

ולמצותי', לתורה לקרבם
הוא שהדרך בזה, חיים תורת תורתנו הוראת וידועה

שלום, נתיבותי' וכל נועם דרכי דרכי' שנאמר כמה
לפשרה, בהם מקום אין יהדות שעניני שאף

מצליחים לזה, לקרבו הזולת ,על גם לפעול בכדי אבל
הדרכים ידי על , יותר זמן ובהקדם גדולה במדה
גם וכנראה שלום, ונתיבות נועם דרכי האמורים

במוחש,
פעם ועוד פעם לדבר סבלנות די שיש כן גם מביא וזה

עדיין הראשונים בימים באם ושלום חס לכעוס ולא
וכו'... בהדבור מצליחים אין

ו׳סא) (מאגרת

לפרנסה וכלי צנור
הזרוז מכתבי כל למרות הנה ממכתבו כנראה
ההכרה חדרה לא עתה עד מכאן. והתעוררות

בגדר לא הם חב"ד אגודת צעירי שעניני המוחלטת.
ענין אם, כי חב"ד, אגודת צעירי חברי על ומשא חוב

לפרנסה והכלי הצנור שגם אלא עוד ולא זכות של
לכל הכוונה כאן ופרנסה גשמית, פרנסה וגם רוחנית
ובית ולבוש במזון אליהם. הוא שזקוק האדם צרכי

איך הדבר פלא שלכאורה אף רוויחא. ומזוני חיי ובבני
אותיות שימצא רצון ויהי זו.... באמת מכירים אין זה

חביריו, לשאר וגם לעצמו הדבר להסביר מאירות
נקודה סו"ס שהרי ומתרחבים ההולכים ובחוגים

השי"ת. בעבודת להקל הוא עמוד האמורה
ו׳סב) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

זה רחוקים מושגים צמד וגאולה, מדע
קשר שקיים מתברר אבל לכאורה, מזה
ומדע גאולה בכינוס השניים. בין הדוק

הירבו שבע, בבאר שעבר בשבוע שנערך
כאלפיים (לפני הזוהר נבואת את לצטט

של הטכנולוגית ההתפתחות אודות שנה!)
העולם וכניסת לגאולה כהכנה תקופתנו,

השביעי. באלף הכללית ל"שבת"
סילמן פרופ' העלה ('92) תשנ"ב בשנת

ופיזיקה למתמטיקה מרצה שמעון,
שליט"א הרבי בפני יורק, בניו גרעינית
כינוס לקיים הרעיון את המשיח, מלך

ומשיח. גאולה בנושא מדע לאנשי
כינוסים 22 מאז הניבה החיובית התשובה

בסמיכות שנה מידי המתקיימים כאלה,
ריא"ל של פטירתו יום אייר, י"ג לתאריך

של, אחיו שניאורסון לייב אריה ישראל ר'
המשיח. מלך שליט"א הרבי יבלחט"א,
אך החסידות, בתורת עילוי היה ריא"ל

ומדען. מתמטיקאי גם להבדיל

המשיח ימות של דמוגרפיה
ב נערך השנתי שהכינוס שנים מספר מזה

כליפא, ירמיהו הרב ביוזמת שבע, בבאר
והרב בעיר תמימים תומכי ישיבת מנהל

דיבר הכינוס, בפתיחת דבניק. שלמה
שליט"א הרבי קביעת על סילמן פרפ'

אחד של קיומו החל כבר כי המשיח, מלך
לאיתים" חרבותם "וכיתתו הגאולה מיעודי

הדברים כיצד המשתתפים בפני והציג
זמננו. במציאות מתממשים

מאות בפני טעם בטוב הנחה האירוע את
מטה יו"ר הנדל שמואל הרב המשתתים,

אביטל גבי ד"ר הקודש. בארץ משיח

קולי), העל בתחום (אווירודינמיקה
חוג יו"ר אח"כ הראשי, המדען לשעבר

הציג וכלכלי, מדיני לחוסן הפרופסורים
בתחום מעודכנת סטטיסטית תמונה
בקרב הילודה הריבוי לפיה הדמוגרפי,

האומות לעומת גדל, ב"ה היהודים,
שנים ירידה במגמת הנמצאים מסביב,
"עניים" המושג על דיבר כן כמו רבות.

ואצמר קודמים, דורות לעומת בתקופתנו
לטעום זוכים שאנו לקבוע ניתן בהחלט כי

המשיח, ימות של הכלכלי מהשפע כעת
הקדושה. בתורה שהובטחנו כפי

מדעי בחקר הטל עדיפות
לפיסיקה פרופ' אשר, בן יפתח פרופ'

אחד על דיבר גוריון, בן באוניברסיטת
בהקשר לאחרונה המדע של הגילויים
נזכר בתורה לגשם. ביחס הטל ליתרון

שנערך מדעי חקר מקומות, בריבוי העניין
במדויק. הדברים את מאשר לאחרונה
לנוירוסאיינס ד"ר בנטאויץ' יונתן ד"ר

ריתק באלצהיימר לטיפול עולמי ומומחה
עשרות בן במחקרו המשתתפים את

היקום, של המתמדת ההתהוות על שנים,
המתמדת ההתהוות לעקרון והתאימות

את ציין כן כמו החסידות. בתורת המופיע
המשיח, מלך שליט"א מהרבי התפעלותו,

שגם כי ניבא שנים עשרות לפני שכבר
זה. לכיוון יוביל המדע

קרב טייסי עם התוועדות
המדע לשילוב בהקשר התורני הפן על

אבישיד מיכאל הרב דיבר בגאולה,
קהילת ורב אור תורה כולל ראש שליט"א

הרב שבע, באר העיר רב שמש. בבית חב"ד
המדע, של יעודו על הירצה דרעי יהודה

הרב ה'. בעבודת ולסייע ה' כבוד להגדלת
בביתר כולל ראש וולפא דובער שלום

דייק השלם הרמב"ם מכון ויו"ר עילית
לגאולה הציפיה בחובת הרמב"ם בדברי

בבואו. והאמונה
הערב בהמשך

התקיימה
התוועדות

שני עם
קרב, טייסי
גדעון הרב

ומר משיח, של אוצרו מכון יו"ר שרון
פיתוח צוות וראש פיזקאי אורן, אליעזר

חוו אותם ניסים בסיפורי שריתקו ה"חץ",
זמרוני הרב המבצעית, פעילותם במהלך

גם כי ההתוועדות, במהלך הדגיש ציק
לגאולה. שייכותו על מעיד המדע, של שמו

עבדי", דוד "מצאתי תבות בראשי מד"ע
ממש. בקרוב לנו תהיה כן

אביטל גבי ד״ר
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