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מעלה. כלפי דולקת להיות הנר שלהבת של טבעה
שקטה, ולעיתים מרקדת לעיתים מרצדת, לעיתים

מכירים. כולנו זה את מעלה. כלפי לעולם אך
זו, בתכונתה למעלה. אותה מושך משהו כאילו

הוי' "נר לנשמה. משל להיות הנר השלהבת זכתה
השלהבת מה במשלי, הפסוק אומר אדם", נשמת

הנשמה, היא כך מעלה, כלפי העת, כל דולקת
מעלה, כלפי אותה שמושך משהו בטבעה בה יש

העליון. באותו להתדבק הרצון
הנר גוף את נטה אם גם

ואף שמאלה או ימינה
תהא תמיד מטה, כלפי

כלפי עולה השלהבת
מעלה.

לתאר הפסוק כוונת אין
נשמת של יחודה את

בעלותה רק האדם
תפקידה סיום עם למעלה,

אדרבא, הזה. בעולם
ניתן כשלהבת תוארה

בהיותה כאן! דווקא לה
בגוף נשמה הזה, בעולם

גשמי.

מעידה התורה
ומשונות שונות סיבות כאשר גם כאן, דווקא

לו גורמים וכדו', חברתית סביבה משפחה, של
ימינה מושך להיות קלוקל, התנהגות לקוד לאדם

גם כי נדמה כי עד מטה, כלפי ואף שמאלה או
כבתה כבר שבוודאי הרי נשמה, בו הייתה אם

ידח "לא אשר התורה מעידה כך על הנה מזמן.
עמוק שפנימה, הרי כזה, במצב גם נידח". ממנו
ממש". ממעל אלוקה "חלק נשמה, ישנה בתוכו

באותו להתדבק ורוצה מעלה כלפי הדולקת נשמה
פנימי, ביטול מתוך ית', רצונו לעשות העליון,

נשמתו בדיוק זו אביה. חיק אל הנפש השתפכות
יהודי. כל של

הפתיחה נקודת בדיוק זו
ציווי פרשתנו. של

הכהן, לאהרן השי"ת

מול אל הנרות את "בהעלותך המנורה: בהדלקת
את להדליק הנרות". שבעת יאירו המנורה פני

הרוחני, באופיים הנחלקים ישראל, כלל נשמות
סוגים לשבעה הרומזים המנורה, קני לשבעת

באמצעותם הספירות לשבע מקבילים כלליים,
תפארת, גבורה, חסד, עולמו: את הקב"ה מהווה
לחסד נטייתם אשר יש ומלכות. יסוד הוד, נצח,

הגבורה, מדת היא שנטייתם ויש הזקן, כהלל
וכו'. כשמאי ולאסור להחמיר

המנורה פני מול
"בהעלותך הציווי, זהו
בהדליקך הנרות". את
נאמר, לא הנרות, את

לשון "בהעלותך", אלא
עד רש"י: כפירוש עליה,
עולה השלהבת שתהא

מאליה.
נשמות את להדליק

אשר עד ישראל,
"שתהא מעצמם יאירו

מאליה", עולה השלהבת
רק לא יאירו אשר עד

את אלא עצמם את
ועד אותם הסובב כל

בעולם. חלקם את אף ויאירו שידליקו
יאירו המנורה פני מול "אל לזכור, שצריך רק

בעל המנורה, פנימיות המנורה, פני הנרות" שבעת
נשמות סוגי שבעת כל את הכולל הכללית, הנשמה

מכוחה רק המשיח. מלך שליט"א הרבי ישראל,
הקדושות, הוראותיו במילוי עימו, ההתקשרות של
כל את להאיר המשימה, בהצלחת אנחנו מובטחים

הכלל. מן יוצא מבלי ישראל, נשמות
שלא שמלמדנו, הוא המשיח מלך שליט"א הרבי
נשמות כל את להדליק יהודי, משום להתייאש

בתורה לזכותם גלויה. ישראל אהבת מתוך ישראל,
הדור, אנשי לכל גם ועד יהודי לכל לפרסם ומצוות

גואלנו הוא והנה הגאולה זמן הגיע כבר שאכן
מתוך ממש, עכשיו והשלימה האמיתית בגאולה

לבב. וטוב שמחה

דגן בית את האירו
בישוב נרשמה יחודית פעילות

השבועות, חג שלפני בשבת דגן בית
"תומכי ישיבת בחורי של בזכותם

הרוחני הצד על בראשל"צ. תמימים"
קעניג מנחם הרב המשפיע ניצח
ובהתוועדויות שיעורים במסירת

הבחורים מיוחדות. ואחדות שמחה
שמואל הרב השליח בבית התארחו
התמימים קיימו שבת בליל גרומך.

לאחר הישוב. ברחבי תהלוכה
יצאו השבת ביום ההתוועדות

בבתי קהילות להקהלת התמימים
לילדים, שבת ומסיבת הכנסת

בקבלת והשמחה האמונה להחדרת
נאו! צדקנו משיח שליט"א הרבי פני

״עולמות״ המגזין השקת
ב'בית הושק שעבר שבוע בסוף

בת"א, סוקולוב', בית – העיתונאים
ע"י היו"ל 'עולמות', החדש המגזין
נכחו באירוע משיח'. 'בית שבועון
רבים. תקשורת אנשי ציבור, אישי

פולארד לשיחרור העצומה
פרס שמעון מר נסיעת לקראת

המבטאת עצומה נערכת לוושינגטון,
שנושא הציבורית, הדרישה את

יונתן שחרור יהיה הנוכחי הביקור
לעצומה: הקישור פולארד!.

.www.PollardNow.org

כל את הכוללת הכללית, הנשמה המנורה, פנימיות המנורה, פני הנרות״. שבעת יאירו המנורה פני מול ״אל
המשימה בהצלחת מובטחים אנו עימו, ההתקשרות של מכוחה רק המשיח. מלך שליט״א הרבי ישראל, נשמות

טובות חדשות
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(6.6.14) (5774) ה'תשע"ד סיון ח' בהעלותך פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

נר את להדליק
יהודי שבכל הוי'

999

ובנות לנשים תשנ״א, השבועות לחג הכנה מכינוס בצאתו המשיח מלך שליט״א הרבי
ש.רומני) (צילום השולחן. את שקישט העציץ את איתו לוקח ,770 - הכנסת בבית

יעקב לבית תאמר כה



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) ח, (בהעלותך הנרות את בהעלותך

הנרות את להדליק זהירים אתם אם
לעתיד גדולה אורה לכם מאיר אני לפני,
אורך בא כי אורי "קומי נאמר: לכך לבא
זרחך" לנוגה ומלכים לאורך גוים והלכו

ס). רבה)(ישעיה (במדבר

(בהעלותך הנרות שבעת יאירו
חלונות לו עושה בית, בונה כשאדם
כדי מבפנים, ורחבות מבחוץ צרות
מבפנים. ומאיר מבחוץ נכנס האור שיהא
עשה ולא המקדש בית בנה ושלמה
מבפנים צרות חלונות עשה אלא כן,
יוצא האור שיהא כדי מבחוץ, ורחבות
שכן לחוץ. ומאיר המקדש מבית מבפנים
שקופים חלוני לבית "ויעש אומר: הוא
אור שכולו להודיעך, ד). ו (מ"א אטומים"

אתכם. צוה ולמה לאורה. צריך ואינו
בהעלותך נאמר, לכך אתכם. לזכות כדי
צדקו, למען חפץ "ה' הוי, הנרות. את

ויאדיר". תורה יגדיל
תנחומא) (מדרש

ו) ח, (במדבר הלוים את קח
הלוים שהיו בכנור היו נימין כמה
היו נימין ז' יהודה רבי אמר בו? מנגנים
פניך את שמחות "שובע שנאמר: בכנור
שובע קורא תהי אל טז) (תהלים נעימות"
"שבע אומר: דוד וכן שמחות. שבע אלא
(תהלים צדקך" משפטי על הללתיך ביום
שמונה נעשית המשיח ולימות קיט)
בנגינות "למנצח בניגון: אומר דוד שכן
לבא ולעתיד ו) (תהלים השמינית" על
חדש שיר "אלקים שנאמר: עשר נעשית

קמד). (תהלים עשור" בנבל לך אשירה
רבה) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:25 7:07 ירושלים
8:28 7:22 תל-אביב
8:29 7:15 חיפה
8:26 7:23 באר-שבע
9:14 8:06 ניו-יורק

לה חן חן - ציון בת ושמחי רני 
ז) ד, - יד ב, (זכריה

הנשמות שבע את להדליק

הזמן, עם לחיות שיש נשיאינו רבותינו הוראת
בעבודת מעשיות הוראות להסיק שיש מבהירה

מתחילתה ובפרט השבוע, פרשת של מתוכנה ה',
שעוסקת פרשתנו תחילת ובנידון, וראשה.

את "בהעלותך והמקדש: המשכן נרות בהדלקת
הנרות", שבעת יאירו המנורה פני מול אל הנרות

בזה? הטמונה ההוראה מהי להבין יש
תכלית את למעשה מבטא הנרות" את "בהעלותך

"ועשו של הכללי בתחום יהודי כל של עבודתו
ישנה יהודי לכל בתוכם". ושכנתי מקדש לי

ה' "נר הפסוק וכלשון אלוקי, אור שהיא נשמה
להדליק צריך יהודי כל כז). כ, (משלי אדם" נשמת

כי - המצוות קיום באמצעות נשמה אותה את
כג). ו, (משלי אור" ותורה מצוה "נר

הסוגים 7 את להדליק
באורה הנשמה תאיר והמצוות התורה ידי על
וכוחות (גופו האדם מציאות כל את האמיתי,

הרשות דברי אלו בעולם, חלקו את ואף נפשו),
האנושית החברה כולל השפעה, לו יש עליהם

הקב"ה של עולמו את שתאיר - עד סביבו,
צוותא מלשון מצוה - מקשר שהוא כזה באור

הקב"ה, עם הגשמי העולם את כביכול - וחיבור
לו דירה - הידוע בלשון - נהיה העולם שכל כך

הוא זו שליחות למילוי הכח בתחתונים. יתברך
המנורה, את שמדליק גדול, כהן אהרן ידי על
שבכל גדול כהן אהרון של הדרגה זה דרך ועל
להדליק - כהנים" "ממלכת הנקראים - יהודי

יהודי אור". ותורה מצוה ב"נר שיאיר ה'" "נר את
עצמו שהוא דהיינו שלו, נרו את הן להאיר, צריך
אחרים יהודים לנשמות בנוגע והן מאיר, נר יהיה

אדם" נשמת ה' "נר בכל להוסיף או להדליק -
הנחלקים היהודים, שכל עד במגע, בא הוא אתו

קני שבעת כנגד ה' בעבודת סוגים לשבעה
המנורה". פני מול "אל יהיו המנורה,

באורו להאיר יהודי כל שעל היא, בזה והכוונה
ועד הכלל עם להתאחד עליו ולאידך, המיוחד
אחת. כולה" זהב "מנורת נעשה יחד שמכולם

הכהן אהרון כמו
לידי באה הנרות-הנשמות, הדלקת של זו עבודה

צריך - הנר״ ״מדליק נוספות: בנקודות ביטוי
ביצוע החסד. איש הכהן, אהרון בדוגמת להיות

ובדרכי נועם בדרכי להעשות צריך העבודה
אהרן של מתלמידיו "הוי המשנה ובלשון שלום,

הבריות את אוהב שלום ורודף שלום אוהב
אפילו יהודי, כל לאהוב צריך לתורה". ומקרבן

בעלמא" "בריות היותו היא היחידה שמעלתו כזה
שיאיר - לתורה אותו ולקרב הקב"ה, של ברייתו

אור". ותורה מצוה ב"נר הוא אף
הנרות", מ"שבעת אחד הוא יהודי כל - ״הנרות״
יהודי. בכל ה'" "הנר את להדליק הכח את לו ויש

הזולת, על להשפיע כח יש אדם שלכל כידוע
מצד וכמה כמה אחד ועעל האנשים, כל על ועד

תהיה שהשפעה כח לו שנותנת שבו, אהרן בחינת
הנרות". את "בהעלותך של באופן

אופן את גם מדגישה התורה - הדלקה״ ״אופן
להיות צריך "שבהעלותך" רש"י כפירוש ההדלקה,
השלהבת שתהא עד להדליק ש"צריך כזה באופן

מאליה". עולה

העבודה שלימות
ה"נר" כאשר היא העבודה ואמיתית שלימות
ודולק מאיר הוא שאחר-כך כזה באופן נדלק
אומרת זאת מאליה. עולה השלהבת מעצמו,

זה ולאחרי - עצמו בכח תהא הנברא שעבודת
אותו. שידליק ל"שני" זקוק יהיה לא

נשארת אינה נשמתו שהדלקת לעצמו בנוגע הן
אלא וכוחותיו, הגשמי גופו על נוסף כדבר

- ורגילותו טבעו ונעשית מציאותו לכל חודרת
והן מצוות, ומקיים תורה לומד נעשה מאליה

האמיתית ההשפעה אחרים: עם לעבודתו בנוגע
נעשה שהזולת בשעה דווקא היא והמושלמת
המשפיע כאשר שגם מאליה" עולה "שלהבת
מעצמו. להאיר ממשיך הוא הרי ממנו, הולך

מלך דבר

בהעלותך פרשת
א פרק אבות: פרקי

בהעלותך

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

שלמה רפואה

רחל בן צבי מרדכי ר' הרב

רחל בן משיח רפאל משה חיים ר'

וקרובה שלמה לרפואה

שיחיו תהילה מרת וזוגתו אריאל ר' משפחת
לוזון

בצבאות החייל בנם, להולדת

שיח' לייב אריה ישראל ה'

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת



הכיפורים יום במוצאי החל הכל
מספרת תשל"ח, שנת של

משיכון עמרן לאה ניקול מרת
נסיעתי זו הייתה בלוד. חב"ד
יורק. בניו ל-770 הראשונה
מהרגע רשמים מלאה הייתי

שהגעתי.
עמדנו הכיפורים, יום במוצאי

מול הכניסה, בהול נשים קבוצת
הסתיימה עתה זה המעלית.

"הבדלה" ונערכה ערבית תפילת
שהרבי ידענו הכנסת. בבית
יעלה המשיח מלך שליט"א

ולהתברך לראותו ונוכל במעלית
שמח. חג בברכת
דקות בתוך אכן

מהמעלית, יצא הוא
בקיטל לבוש

בטלית עטוי הלבן
והחל כתפיו על

חדרו, לכיון צועד
כשעבר כשלפתע
נעצר אלי, בסמוך
בשמי. אלי ופנה
מופתעת הייתי

אומנם לחלוטין.
פעמים, כמה כבר לו כתבתי
קבוצת בתוך ידע מניין אבל

אני? שזו הנשים,
בצרפתית! לי אמר המשיך ואז

באופן מצרפת) לארה"ק (עליתי
לארץ שתחזרי "כדאי ברור:

!!! הערב עוד הקודש,
חצי של השתתפות לך אתן

זה את תקבלי מהכרטיס.
מהמזכירות".

"יחידות". ממש זו הייתה עבורי
לחדרו, נכנס הוא מכן לאחר מיד
מה להבין עדיין מתקשה כשאני

איתי. קורה
המזכיר יצא דקות כמה לאחר
של שנים שטרות. 3 לי ומסר
שקל. 5 של אחד ושטר שקל
שקלים 1200 של חבילה וכן
מהכרטיס. בחצי כהשתתפות

שעות ובתוך בזריזות התארגנתי
בשדה הייתי כבר ספורות

מתגלגלים כשהניסים התעופה.
הקבלה פקידת איתי. יחד

מקדימה ואני שהיות לי הבהירה
.$ 100 לשלם עלי הטיסה, את
לי היה לא אונים, חסרת הייתי

הטלפונים ספר את בקשתי כסף.
(לא ופתחתי... יורק ניו של
להתחיל). איך אפילו ידעתי

בעמוד פתחתי פרטית בהשגחה
למזכירות. והתקשרתי הנכון

מהסיפור, כבר שידע בנימין הרב
לחפש עליך בפשטות, לי אמר
כרטיס את לך שיתן אדם איזה

למזכירות ושיגיע שלו, האשראי
לי היה נדמה לרגע לו.. אתן אני

חלום. הכל שזה
מגיע והנה לחפש התחלתי
אני יהודי. נראה צעיר, אדם
מצבי את לו ומסבירה פונה

וניגש מסכים והוא
ומשלם... לפקידה

שנים במשך
ברשותי שמרתי

לא השטרות. 3 את
לאף אותם הראיתי

.. עד אחד,
מספר לפני

פנו שבועות,
"יד מארגון אלי

הפועלים לאחים",
השפעת כנגד

להם שאתרום ובקשו המסיון
את מוכרים (הם ברכה דולר

הולך והכסף לתורמים זה
שאבדוק. אמרתי לפעילות).

ועולה צף כשהנושא זמן חלף
לא או לתת זמן. מידי במוחי
גמלה כשבועיים לפני לתת.

לא?! למה לתת: החלטה בליבי
שומרת אני מה לשם הירהרתי.

מאמינים הרי אנחנו זה? את
אותנו גואל כבר שמשיח

ושלימה... אמיתית בגאולה
שני את נותנת שאני החלטתי
בתוך בידי. שנותרו השטרות
מטעמם שליח הגיע קצר זמן

כעת השטרות. את וקיבל
לרבי כך על לכתוב התיישבתי,
ולבקש המשיח מלך שליט"א

ברכתו. את
ע' ד' בכרך התקבלה התשובה
בחשיבות ועסקה קעו-קעז,

המסיון מ... נפשות הצלת
הכילה וכן בשמד. ממש העוסק
בידי המסייע לכל גדולה ברכה
ידעתי נרגעתי, כעת הפעילים.

ב"ה. לתעודתם, הגיעו הם

מעמ' 4. האגרת המשך

הנמוכים, החי במין והן הצמחים במין הן יצורים, כמה ישנם ד)
מהלך לבחון האדם יכול ובמילא ביותר, קצר הוא חייהם שמשך
הבוחן האדם ביד כן שלהם. דורות וכמה כמה במשך בגופם השנוי
עלה לא זה כל ולמרות ביותר. גדולה במדה חייהם תנאי לשנות
שלהם וההישג מחברו, אחד מין לפתח עתה עד המדע אנשי ביד

החי או הצמח תכונת ששינו בזה רק הוא
ונולד מינים שני שהרכיבו או ידועה במדה
של ממין התפתחות לא אבל ממוצע, מין

יותר. גבוהה מדרגה של למין נמוכה מדרגת
המדע אנשי כל על שנתקבל החוק ידוע ה)
או, החומר, של כביכול ה"נצחיות" והוא
של אחרונות היותר למסקנות מתאים
החומר של הכולל סכום "נצחיות" המדע,
הנה זה, חוק פי על כן, ואם והאנרגיא,
כבר נמצאו שלהם והחלקים האטומים כל
כפי לנצח, שנמצאו (או הבריאה בתחילת

שמתחילה לומר צריך ההתפתחות שיטת ולפי האפיקורסים). דעת
אחד נתקבצו כך ואחר מפוזרים שהיו אלא האטומים, כל כבר היו
פי על אשר מיוחדים, ובתנאים ומוזרים שונים באופנים לאחד
תנאים שימצאו האפשריות והפרובאביליטי, הסטטיסטיקה חשבון
למאד; עד רחוקה היא - אחת בבת וכולם כך כל מתאימים
אלו תנאים שנמצאו לומר הכרח זו שיטה שלפי אלא עוד, ולא
מליונים במשך הם) אפשריים שאי כמעט המדע מבט (שמנקודת
מן התפתחות היינו אחד, בכיוון הולך הי' והכל שנה, ומליארדים

יותר. והמפותה הגבוה אל הנמוך

מספר כל את ברא שהקב"ה המאמין, מבט מנקודת גיסא, לאידך
-לומר בעיניו יקשה לא ליש, מאין בעולם הנמצאים האטומים
יצור גם אלא פשוט, תא בעל יצור רק לא לברוא הבורא שביכולת

אחת... בבת שונים תאים מליוני בעל

תחומיות בין סתירות
ההתפתחות בשיטת בתכלית ואי-הבנה קושיות כמה עוד נמצאו ו)
ספרי לדוגמא וראה עלי'. חולקים המדע מאנשי כמה וגם גופא,
בהם אשר המכתב) בשולי (הנקובים ושינדעוואלף פליישמאן
בשיטת אשר לו ידוע בטח כן זו. שיטה על חריפה בקורת ימצא
קיום לחשבון בנוגע וכמו סתירות. כמה יש עצמה ההתפתחות
אוקינוס, שבים המלח כמות פי על החשבון לדוגמא: הארץ, כדור
מסוים, במקום והאורניום העופרת הרדיום, כמות פי על החשבון
ושכבות השרידים פי על החשבון עתה, השמש מצב פי על החשבון
חשבונות תוצאות הנה - זו, גבי על זו שונים, במקומות האדמה,

לרעהו. אחד בתכלית בניגוד הן אלו

שיתפתח שאפשר ויאמר מי יבוא אם גם אשר להעיר וזאת ז)
לדת סתירה כל בזה אין בעיניו, זה וראה מחברו אחד מין עתה
לאיש שאין ונפלאה מוזרה תופעה זוהי שכנ"ל (אף ולאמונתנו
ומה הדבר), כן שאמת חותכות ראיות שיביאו עד לקבלה מדעי
שמסופר כפי הי' בפועל הבריאה שסדר זה, רק הוא לעיל שאמרתי
גו' דשא הארץ תדשא - הי' שלישי שביום היינו הק', בתורתנו
רז"ל כמאמר עצמו, בפני ומין מין כל היינו למינה, פרי עושה עץ
השלישי, יום של שעות י"ב במשך נברא זה וכל ב) ס, דף (חולין
והכוכבים השמים מאורות תלית) (או בריאת היתה זה דרך ועל
וחיות ובהמות החמישי, ביום והעופות הדגים בריאת הרביעי, ביום
ואילך). 259 ע' ל', שיחות (לקוטי הששי. ביום האדם ומין

עכשיו נפלאות מלך אגרות

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ומתנה זכיה הל'

י פרק

יא. פרק

יב. פרק
שכנים הל'

. א פרק

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

הבחירה. בית הלכות
ב-ד. פרקים

ז. ה פרקים
המקדש כלי הלכות ח. פרק

א-ב פרקים

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים
המקדש ביאת הלכות ט-י. פרקים

א פרק

ב-ד. פרקים

ח

ט

י

יא

יב

יג

יד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

והברכה השטרות

למסור שאי-אפשר ויאמרו בתוקף יתייצבו
בסכנה מעמידים על-ידי-זה כי ושומרון, מיהודה שעל אף
חב"ד בני-ברק...וכפר בירושלים, הנמצאים יהודים בפועל
תשל"ח) ה' כסלו (ט' עלי'. הדרים ישראל ארץ וכל וכו'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ברק לבני סכנה מיו"ש שעל מסירת

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
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ועד לעולם משיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

ומשיח גאולה עצרת
וטף נשים אנשים מתאחד, ישראל עם

צדקנו משיח שליט"א הרבי פני את לקבל
ציבור. ואישי משפיעים רבנים, במעמד:

וזמרה שירה ברוב
,(1.7.14) ה'תשע"ד תמוז ג' שלישי יום
עיר-הגאולה בת-ים ב!באמפיתיאטרון בקרו פרטים

והשלמה האמיתית הגאולה למען האגודה
הגאולה עיר ים, בת 3084 ת.ד.

03-6584-3633
www.hageula.com

האבולוציה על האמת

העור ענין הן אותיות
לו יש החסידות. בתורת מקומן באיזה המבואר וע"פ

בטלים לדברים בהנוגע בזהירות להוסיף
להוספה אלא נצרכה ולא האסורים), דבורים (ועאכ"כ

התורה באותיות שירבה וכן בזה זהיר בלא"ה בודאי כי
והתפלה,

של ומדתו נח,א) (תו"א העור ענין הן אותיות שהרי
מדה כנגד מדה הקב"ה

יחדיו הרי והגשמיות והרוחניות ככה, שכ"פ אלא
וק"ל, יהלכון,

הידועים ותניא תהלים חומש משיעורי יודע בטח
ומצות תורה בעניני הוספה שכל ומובן ושומרם,

הן לטובה האדם לבב משאלות במילוי מוסיפה בכלל
ו׳עב) (מאגרת ברוחניות. והו בגשמיות

בתומ״צ הוספה עם רופא טיפול
רופא, אצל רפואי טפול התחיל אשר כותב

בהצלחה שיהי' רצון ויהי בהטפול להמשיך ומהנכון
קרובה, ולרפואה

הנשמה, בבריאות שיוסיף שככל לעוררו למותר ובודאי
אומרת זאת

בהידור המצות וקיום והנסתר הנגלה התורה בלימוד
הנוף בבריאות גם יתווסף

כותב, אודותו המיחש גם ובזה
המצוה כי ד"ה דברים פ' תורה בלקותי ג"כ ויעיין

תהי'. תמים עה"פ הזאת
ולבשורות צותי' וקיום תורה בתלמוד להוספה בברכה

ו׳עו) (מאגרת בזה הצלחה וברכת האמור בכל טבות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

את הספר לבתי להכניס הנסיון לנוכח
בזה מביאים הננו האבולוציה, תיאוריית
מלך שליט״א רבי של ממכתבו חלקים
היסודיות חולשותיה על המצביע המשיח,
כבר שנדחתה האבולוציה תיאוריית של
נצחיות לעומת מדע, אנשי עשרות ע״י

הבריאה. אודות האלוקית האמת
והיהדות התורה השקפת ע"ד שכתב למה "בנוגע
וכנראה ההתפתחות, תורת על המוסרתית
אפשר (או דארוין שמיסדה לשיטה שכוונתו
ההתפתחות שיטת שהיא לאמארק לשיטת גם

הא') שיטה שלא בדילוג,

הטעמים אחד כי היא, ברורה התורה נהשקפת
ושבוע שבוע בכל השביעי ביום שביתה למצות
ואת השמים את ה' עשה ימים ששת "כי הוא
מובן מזה וינפש". שבת השביעי וביום הארץ
ולא כפשוטם, ימים הם הבריאה ימי שששת
תקופות. לשש שהכונה לפרש שרוצים כאותם
אשר רז"ל, בדברי מקומות בכמה ג"כ מוכח וכן
כל שעה כ"ד של ימים היו בראשית ימי ששת
רבה מדרש ואילך; פ"ג אליעזר דרבי פרקי (ראה אחד

מקומות). ובכמה ב, לח, סנהדרין בראשית;

מעידה אמת תורת
הבריאה, סדר ג"כ נתפרש הבריאה ע"ד בהסיפור ב)
וששי, חמישי רביעי, שלישי, ביום הנבראים אותם
עצמו. בפני ואחד אחד כל נבראו שהמינים היינו
צמחים הוציאה הארץ אשר מקרא, של וכפשוטו
נברא ואח"כ ובהמות, חיות עופות ותנינים דגים

מזה. זה שנתפתחו ולא האדם,
ידועה - ההתפתחות שיטת לעצם בנוגע ג)
הכרח אשר שיטה, איזו ביצירת המדע גישת
לתרץ מהנחיצות נובע להיות צריך השיטה

במציאות, הנראים מוקשים וענינים תופעות
יסודות על מבוססת להיות צריכה והשיטה
שיטה אחרות, במלים והחוש. מהטבע הלקוחים
קשה-הבנה תופעה לפרש תכליתה מדעית
גופא מהטבע בהוכחות וביאורים ענינים ע"י
ואחת יותר. לפשוטה זו תופעה שיעשו -
- היא מדעית משיטה הראשונות הדרישות
אם שלה המסקנות את בטבע לבחון שאפשר

לא. או הן מתאימות

״מדעית״ להקרא תנאים
איך שהקשו מי היו דידן: בנידון הדין והוא
ומינים סוגים וכמה כמה באו ומאין נבראו
בחי הן בצומח, הן בדומם, הן בטבע, שישנם
הקושיא גודל להסיר וסברו האדם, במין והן
אלא בתחילה היו לא פי'ה שעל שיטה ע"י
במשך נפתחו ומהם ביותר, פשוטים יצורים
ויותר, יותר ומסובכים מורכבים יצורים הזמנים
תא בעל יצור של הראשונה שמההתחלה עד
האדם ומין הגבוהות, החיות נתפתחו אחד
בשם להקרא זו שיטה שתוכל כדי והנה, בתוכם.
תנאים, כמה ולמלא להתאים צריכה "מדעית"

כנ"ל: ומהם,
מורכב ליצור פשוט מיצור ההתפתחות (1)
בטבע,  מצוי'ה תופעה להיות צריכה ומסובך
שיעיד נאמן, איש שהוא מי שיהי'ה צריך ועכ"פ
עובדא אבל פעמים. איזה זו תופעה שראה
ממי אחת נאמנה עדות אף שאין לכל, ידועה
ממין אחד יצור מין התפתחות שראו שהוא
דארוין שמספר מה ואפילו שראו, מה אחר.
שינויים רק הוא המפורסם, בספרו בעצמו
ברואים שלדי שמצאו וגם איברים, באיזה קלים
ואמרו בחיים, הנמצא אחד למין והדומים מתים
אחד שמין לומר היא נכונה שהשערה בדעתם
ומין היונים במיני הדבר והוא מחברו, התפתח
ההתפתחות שיטת נשענת שעליהם הסוס

ביותר.

מדעית מתיאוריה דרישות
ההתפתחות שיטת פי על והתיאור המצב (2)
מאשר  פשוט ויותר מובן יותר להיות צריך

מאין. יש - נברא שהכל האמונה
הוא יותר שנקל לומר בטבע הוכחה כל אין אבל

סו"ס יהפך פשוט שיצור
שהאדם מאשר - לאדם
או, ליש. מאין יברא
הביאור אחרות: במלים
אטומים קבוצת אשר
בבת נתאחדו ומוליקולא
שהיוו כזה באופן אחת
מוקשה אינה אדם מציאות
שקבוצת לומר מאשר יותר

בתנאי שנוי עליהם עבר אשר פשוטים תאים
שונים לאיברים הזמן במשך נשתנו "חייהם"
גלגל שבראש, המוח כמו מחברו אחד בתכלית

בעמ' 3) (המשך הרגל. ועקב העין

אלה. ברא מי וראו עינכם מרום שאו

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
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 .

לללל לללללל לללללל
גרמניה פולין גבול מגדים פרי בעל בציון קדמי ר'
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