
לעת נרגעו במצרים ההמונים של הזעם הפגנות
הפיכים בלתי לזעזועים גרמו שהם לפני לא עתה,

גם נגרמו כאלה זעזועים מובארק. של בשלטונו
של משטרו כלפי העולם, מדינות יחסי במערכת
רקע היווה זו, שלטונית יציבות חוסר מובארק.
בבוקר, שעברה בשבת שאירע לפיגוע מתאים

לישראל, ממצרים העובר בסיני, הגז צינור פיצוץ
וסוריה. ירדן

הפסקת על הפיצוץ, לאחר מצרים, ממשלת הודעת
מכלל ! 40% (המהווה לישראל הגז הזרמת

נדרשת ש"מצרים בטענה ישראל), של הגז תצרוכת
גם המחישה הפנימיים...", לצרכיה הגז את להפנות

המצרי. השלטון של האמינות חוסר את
חריפים שלטון זעזועי

כאן התקבלו אלו,
בהפתעה בישראל,
בעיתוי הן גמורה,

בעוצמתן. והן ההפגנות
בישראל הממשלה
בפני עצמה מצאה

חדשה, מדינית מציאות
לה שהייתה בלא

על מודיעינית התרעה
להתרחש העומד המהפך

במצרים.

חדשה חזית
במצרים השלטון זעזועי

הממשלה את הציבו
כורחה, בעל בישראל,

של האפשרות מול
הסכם חתימת מאז השלום". "הסכם ביטול

ממשלות התכחשו מצרים, עם המזוייף "השלום"
המצרים. ע"י יבוטל שההסכם לאפשרות ישראל

ביטול על מצרים של החד-צדדית הודעתה
למשמעות קטנה, המחשה היוותה הגז, אספקת
את המצרים בידי מותיר כשהוא ההסכם, ביטול

כלום ישראל ובידי הכל
חזית פתיחת מלבד !

בנחיתות בדרום, חדשה
קשה. צבאית

שנים, לפני כבר מראש. כך על שהזהיר מי יש אבל,
הרף, ללא המשיח, מלך שליט"א הרבי התריע

לממשלה וקרא מצרים, עם שבהסכם הסכנה על
העובדה, לנוכח בפרט ולבטלו, להתעשת בישראל
חתימתו. לאחר כבר ההסכם את הפרה שמצרים

בהתוועדות שנה, כשלושים לפני הפעמים, באחת
סאדאת, רצח לפני יום כ-20 ה'תשמ"א, אלול ח"י
הפנימי המצב על המשיח מלך שליט"א הרבי דיבר
ששולט מי בקרוב יתחלף "במצרים ואמר: במצרים

לכך... מתכונן כבר במקומו שיבוא והשני במדינה
באיראן". שקרה מה במצרים לקרות עלול

הנפט" "שדות החזרת את תקף דבריו, בהמשך
להסתמך שאין במפורש מתריע הוא כאשר בסיני,
בעתיד דלק מכירת על
"יש לישראל: ממצרים
במצרים יציבות חוסר

להיות עלול ומצבה
איראן, של כמצבה

הכסף תמורת גם כאשר
לישראל", דלק יתנו לא
הפסיקה השבוע, ואכן

הגז אספקת את מצרים
כסף. עבור גם לישראל,

לנביא לציית
האחרונים האירועים

באחת, הציפו במצרים
הנבואיות אזהרותיו את

בשנים, עשרות לפני
הסכמי כישלון בדבר
מצרים. עם "השלום"

מבהירים במיוחד, אלו אירועים זה, עם שיחד אלא
הרבי הדור, לנביא לציית והחובה הזכות את לנו

הכלל בענייני הן לו, לציית המשיח. מלך שליט"א
גם כמו ישראל, עם ובטחון הארץ כבשלימות

פרטיות וברכות הדרכות הוראות הפרט, בענייני
ה"אגרות באמצעות אליו הפונה לכל הניתנות

זמן הגיע שכבר העיקרית לנבואתו ועד קודש",
ומיד ותיכף לגאולה" "לאלתר של ובאופן גאולתנו,
יהיה אדר" ו"משנכנס בא", (משיח) זה "הנה ממש

בשמחה". "מרבין של באופן במודגש זה

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

מלכות״ ״דבר הדפסת
מתבקש כלכליים, קשיים לאור

שיחות והפצת בהוצאת לסייע הציבור
מלך שליט"א הרבי של מלכות" "דבר

ל"בית לשלוח נא תרומות המשיח.
- לפרטים בני-ברק. 280 ת.ד. משיח",

.054-4880-883 פיין: יצחק הרב

לשמחות חדשה תשורה
"שמחת תשורות הצלחת בעקבות
סעודות סדר את המשלבות הגאולה"
ברכות, שבע המזון, ברכת לצד השבת

וגאולה, משיח ושירי חב"ד ניגוני
"מגילת אדר, חודש לרגל כעת, הופיעה

ברכת לצד מהודרת, בחוברת אסתר"
לחלוקה המיועדת ברכות, ושבע המזון
הגאולה" "שמחת תשורות באירועים.
מחודשת, במהדורה לאחרונה הופיעו

מרכז - והזמנות לפרטים גדלים. בשני
.077-5123-770 ממש: ההפצה

לצפיה בדיסק המחזמר
מתוך לצפיה DVD דיסק לאור יצא
"הרפתקאה הארץ את שכבש המחזמר

הילדים כוכבי בהשתתפות בעיירה",
שרון מנחם לוזיה, יפתח המספר, בצלאל

דיסק את להשיג ניתן כן, כמו ועוד.
הבירה", בשושן ושמשון "שרגא השמע

בצורה המגילה סיפור את הכולל
והזמנות: לפרטים וחינוכית. משעשעת

כמויות להזמנת ,052-530-7704
.050-718-5093 (בהנחות):

בדבר המשיח, מלך שליט״א הרבי של הנבואיות אזהרותיו את באחת, הציפו במצרים האירועים
הדור. לנביא לציית והחובה הזכות את מבהירים כשהם מצרים, עם ״השלום״ הסכמי כישלון

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(11.2.11) ה'תשע"א אדר-א' ז' תצוה, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות

www.hageula.com

ב"ה

לפני כבר התריע
! שנה שלושים

835

שעבר, בשבוע קרס המכפלה, במערת הגדול הכנסת בית - ״החצר״ אולם גג
המקום תושבי פתחו זאת, בעקבות באיזור. שירדו העזים מהגשמים כתוצאה

המכפלה. במערת הטיפול את שהזניחה הממשלה, נגד במחאה

המכפלה במערת לבזיון די



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

מרשל שיחי' שלמה יוסף הת' לחתן
שיחיו משפחתו ובני

השידוכין בקשרי לבואו
טויטו למשפחת תחי' דבורה ב"ג עם

זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
והשלימה האמיתית הגאולה

שיחיו ענבר חנה ורונית אבי ר' למשפחת
ה' בצבאות החיילת - הבת להולדת

שתחי' השחר איילת
טאוב שיחי' אבי ר' הרה"ח הסב ולמשפחת
מתוך טובים, ולמעשים לחופה לתורה, לגדלה יזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

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

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

תניא תהלים חומש

   
   

    
     

    
    

     
    

    
   

    
    

   

פעמון . . האפוד מעיל את ועשית
לד) כח, (תצוה ורימון
על רז"ל אמרו כי ורימון, דמעיל השייכות
שאפילו - רקתך" הרימון "כפלח הפסוק
כי כרימון". מצוות מלאין שבך ריקנין
חס ומורדים פושעים פירושו אין ריקנין
מלאים אבל תורה בהם שאין רק ושלום,
תלויים היו במעיל ולכן .. ארץ ודרך מצות
צדקה מעיל בחינת הוא המעיל כי רמונים,

יעטני". צדקה "מעיל שכתוב כמו ..
אור) (תורה

בין . . קטורת אהרן עליו והקטיר
ז) ל, (תצוה יקטירנה הערביים

לומר, ויש תיבות, (11) י"א בו יש זה פסוק
.. הקטורת סממני עשר לאחד רמז שזהו
בכל ("אל"ף") יחיד אדון גילוי להמשיך

("יו"ד"). ספירות העשר
התורה) (אור

. . קטורת מקטר מזבח ועשית
א) ל, (תצוה אותו תעשה
מזבח על שהציווי מהטעמים אחד
(ולא תצוה פרשת בסיום נאמר הקטורת
- תרומה) בפרשת האחרים הכלים עם
ונעלית שונה עבודה שזוהי כיון הוא,
כלי שאר של העבודה מענין שאינה
נאמר ולכן החיצון; מזבח כולל המקדש,
בפרשה המקדש, כלי משאר בנפרד
פרשת בסיום בסיומה, גופא ושם נפרדת,
בפרשת הציוויים ובסיום לאחרי תצוה
המנורה נרות להעלאת (בנוגע תצוה
שכן תורה, הוא גם בתורה וסדר וכו'),
ושלימות סיום מתבטאת הקטורת במזבח
התקשרות, מלשון קטורת - העבודה
ההתקשרות - אתקטרנא" קטירא ”בחד

הקב"ה. עם הנשמה דעצם
ה׳תשנ״ב) השיחות (ספר

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:00 4:46 ירושלים
6:02 5:01 תל-אביב
6:00 4:51 חיפה
6:03 5:04 באר-שבע
6:08 5:07 ניו-יורק

       
כז) - י מג, (יחזקאל

הפרטי בבית המקדש" "בית

קיים "לי" שנאמר מקום "בכל ב'ספרי': נאמר
אומר: הוא במקדש . . עולמים ולעולמי לעולם

"בכל במדרש: גם נאמר זה ענין מקדש". לי "ועשו
הזה בעולם לא לעולם זז אינו "לי" שנאמר מקום

מקדש". לי ועשו במקדש . . הבה לעולם ולא
מקדש" לי "ועשו של זה לענין הפירושים אחד
על ז"ל רבותינו מאמר לפי הוא לעולם, הקיים

- בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו הפסוק
אחד כל בתוך בתוכם אלא נאמר לא "בתוכו

מישראל ואחת אחד כל שעל מישראל", ואחת
ית'. לו ומשכן מקדש לעשות החיוב מוטל

בהלכה, גם יסוד לו יש זה שענין לומר ויש
"קיים שהוא מקדש" לי "ועשו של החיוב שהרי
כל ע"י אפשרי קיומו עולמים" ולעולמי לעולם

שבביתו ע"י זמן, ובכל מקום בכל מישראל, אחד
כו'. ולתפלה לתורה מקום קובע הפרטי

מעט״ ״מקדש
"כל הרמב"ם: כתב הכנסת לבית בנוגע שגם ואף

בית לו להכין צריך מישראל עשרה בו שיש מקום
זה אין הרי תפלה", עת בכל לתפלה בו שיכנסו

עשרה בו שיש במקום דוקא אלא עצמו מצד חיוב
שהחיוב החיוב, לענין בנוגע רק זה - מישראל

שם כשיש רק הוא הכנסת בית לבנות הציבור על
כפי המכריח, דין בו יש זה וחיוב מישראל, עשרה

זה את זה העיר בני "כופין בהמשך הרמב"ם דברי
ואחת אחד כל אבל - הכנסת" בית להם לבנות

לעבודת בביתו מיוחד מקום או חדר שקובע
לי ד"ועשו הענין "קיום" בזה יש הרי השם,

מקדש".
שאופן הכנסת, בבית שהוא שכשם ומובן,

ובבנין בפועל, הבניה מעשה ע"י היא קביעותו
וכו'. להיות אמור הוא איך פרטים כמה יש עצמו

ואחת אחד כל של הפרטי בבית גם הוא כך -

אינה זו לעבודה מקום וקביעת שהכנת מישראל,
מתפלל הוא שבו מקום לקבוע ההחלטה רק

תפלת שאינו לעצמו שעושה ותפלה ברכות (עניני
ע"י בעיקר אלא וכיו"ב, תורה ולומד ציבור)

ועשיית בנין ע"י כמו בזה, וכיוצא בנין של מעשה
לומדים שעליו ושולחן לתורה, ארון-ספרים

וכיוצא-בזה. ומתפללים,

העמודים שלשת
שהיו ומקדש במשכן מצינו בזה: לומר יש ועוד

עומד, העולם שעליהם העמודים שלשת כל בהם
חסדים: וגמילות עבודה תורה,

שבמשכן והלוחות הארון על נוסף - תורה
את הארון אל ונתת גו' ארון "ועשו ומקדש,

המוריה" "הר השם הרי התורה, - גו'" העדות
- לישראל" הוראה ממנו "שיצא על-שם" הוא
וכך הגזית; בלשכת יושבים שהיו מהסנהדרין

העיקרי הענין על שנוסף (תפילה), העבודה ענין
גם הרי-זה במקדש, שהיו הקרבנות עבודת שהיא
השמים"; שער ו"זה גו'", יקרא תפלה בית "ביתי

השפעת על שנוסף גמילות-חסדים ענין וכן
השולחן ידי על העולם) (ולכל ישראל לכל החסד

. . "הרוצה בגמרא (וכמרומז המקדש שבבית
היה הרי בצפון"), שולחן וסימנך יצפין שיעשיר

כפשוטו, וגמ"ח הצדקה ענין בבית-המקדש
נותנים חטא "יראי היו שבו חשאין", "לשכת
מתפרנסים טובים בני ועניים בחשאי לתוכה

בחשאי". מתוכה

המקדש לבית מעט ממקדש
מקדש" לי ב"ועשו צריך-להיות ועל-דרך-זה

בכל להיות שצריך מקום, שבכל הפרטי שבבית
(וארון) מקום קביעת הנ"ל, הענינים שלשת
צדקה קופת ע"י לגמ"ח וכן ולתפלה, לתורה

ומוסדות לתפלה כנסיות בתי תורה (למוסדות
כפשוטו. אורחים הכנסת ידי ועל וחסד), צדקה

ועשיית בקיום ועבודתינו, מעשינו ידי ועל
ובתי כנסיות בבתי בכלל, מעט" ה"מקדש

זאת מקיים אחד שכל זה גם כולל מדרשות,
בנין את ומזרז מביא הרי-זה הפרטי, בביתו
הוא ומשוכלל ש"בנוי השלישי, המקדש בית

בתכלית בגלוי יהיה שאז משמים", ויבוא יגלה
בנין יהיה שהרי מקדש", לי "ועשו קיום השלימות

ידיך כוננו אדנ"י "מקדש לעולם, זז שאינו נצחי
ולא כו' לעולם זז שאינו ועד", לעולם ימלוך ה'

ממש. ומיד תיכף השלישי, במקדש לעולם-הבא,
תשמ״ז) תרומה ש״פ (משיחת

מלך דבר

תצוה פרשת

תצוה

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
hageulacom@gmail.com אימייל:

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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח



עסק ביאליק, מקרית פולק רפאל
התקשורת עולם בתחום למחייתו

עבד הוא בו תחום והטלפוניה,
התקדם בהם שנה, כעשרים במשך
הכוללים בענף, בכירים לתפקידים

ובעולם. בארץ מורכבת פעילות
עם מנוחות, מי על זרמו חייו

ורמה סיפוק ענין, מלאת תעסוקה
יחסית. גבוהה כלכלית

באמצע כאשר לפתע, השתבש הכל
כשנתיים), (לפני תשס"ט שנת
"המחלה", רפאל אצל התגלתה

במיוחד. אלים מסוג
לחרדה, נכנסה כולה המשפחה

בן-דודו פנה יהודי-רוחני, ובצעד
חדשות תפילין בעבורו להזמין

הרב עם קשר יוצר כשהוא
משפיע פרומר, שמואל

"משיח הכנסת בית
שהוא תוך צדקנו",

לרפאל שישלחו מבקש
בהנחת שידריכו מישהו

התפילין.
על ליטול שהתבקש מי
הוא התפקיד, את עצמו
משלוחי רייזנר, זכי הרב

מלך שליט"א הרבי
על שמספר ביאליק בקרית המשיח

הסיפור: השתלשלות המשך
"סגירת של ואוירה "מתח

אותי קידמו (רח"ל) הענינים"
רפאל. של בביתו

לו והודעתי עצמי, את הצגתי
הרבי של כשליחו שהגעתי

לו הצעתי המשיח, מלך שליט"א
הנחת כדי ותוך תפילין, להניח

בה שיחה התפתחה התפילין
ומופתים, ניסים סיפורי שילבתי

עידודים. לצד
בעצמו, לכתוב לו שהצעתי כמובן

מלך שליט"א מהרבי ולבקש
הניתוח להצלחת ברכה המשיח

וברכה לעבור אז עמד שהוא
שלימה. לרפואה כללית

מכרכי אחד את הבאתי "הנה,
סיפרתי עליהם קודש" ה"אגרות

הברכה את מקבלים אנו דרכם לך,
המשיח". מלך שליט"א הרבי של

הוא מתאימות, הכנות לאחר
בין יב, בכרך המכתב את הכניס

שנד-שנה. העמודים
המילים: הופיעו העמוד בתחילת
(=רבותינו רז״ל למאמר ״מתאים

רשות נתנה התורה לברכה) זכרונם
עם ביחד הנה לרפאות, לרופא
תמיד עיניו נגד להיות צריך זה

המהווה הוא העולם שבורא האמת,
ואחד אחד כל את ומחי׳(ה) מקים

אברהם בני ובפרט מהנבראים,
נאמר עליהם אשר ויעקב יצחק

- ובהיותו אלקיכם, לה׳ אתם בנים
הטוב עצם - ית') (=השם השי״ת
כל ואין להיטיב, הטוב מטבע הרי
ושלום), (=חס ח״ו לדאגה מקום
בשמחה להיות יכולה והעבודה

אמיתית״. וגם גדולה
וגם בברכות מסתיים זה כשמכתב
לעיני בבברכה עוסק הבא המכתב

רפואה.
מאוד הנמוכים האחוזים למרות

צריך היה אותו בניתוח,
נכנס הוא לעבור, רפאל
בעידוד מלווה לניתוח,
שליט"א מהרבי שקיבל

המשיח. מלך
העריכו הניתוח לאחר
לדעתם כי הרופאים,

שלשה לחיות לו נותרו
(היל"ת) חודשים

ביותר... הטוב במקרה
אחרת הייתה המציאות אבל

רפאל כך על שמספר וכמו לגמרי,
בעצמו:

זכיתי הניתוח במהלך "כבר
הרבי של לביקורו פלא, באורח

הופיע אשר המשיח מלך שליט"א
והעיניים החיוך עם הדרו, במלא

לפי אותו זהיתי המחייכות!
להנחת בדף המופיעה התמונה

התפילין..."
ומכיר יודע כבר רפאל מאז,

הברכות לקבלת הישירה, בכתובת
סיפורו הנצרכות. והישועות

מפעם מוזמן והוא כנפיים, עשה
המופת את ולגולל להרצות לפעם,

שעבר. המדהים
הוזמן הוא מהמקרים, באחד

אלא להרצות, גדול סכום תמורת
שבת. לליל נקבעה שההרצאה

שליט"א הרבי את כך על כששאל
מדובר כי נענע המשיח, מלך

לדאג מה לו ואין שבת, בחילול
לפרנסה.

דוד מבן קיבל הוא שבוע כעבור
ההרצאה סך על צ'ק מאנגליה,

ש"ח. nכ-1,500

אינם הם כסף תמורת וגם הגז, הזרמת את מצרים הפסיקה בהם האחרון, השבוע אירועי
כשלונם על מעידים האחרונה, ההפיכה אירועי גם כמו אנרגיה, לישראל למכור מוכנים

המשיח: מלך שליט"א הרבי בנבואתו שזעק כפי מצרים, עם ה"שלום" הסכמי של

מבהילהויתור על הנפט - דבר מבהיל דבר - הנפט על הויתור
על-פי - האמת בדרך לכתחילה ללכת צריכים
לפעול היחידה הדרך וזוהי אמת", "תורת הוראת
"דרכיה שהתורה מאחר בעולם, אמיתי שלום

שלום". נתיבותיה וכל נועם דרכי
בר- שלום אמיתי, שלום לפעול רוצים וכאשר
כאשר דוקא זה הרי - הדורות כל סוף עד קיימא,
נתיבותיה ש"כל התורה, הוראת על-פי מתנהגים
התורה על-ידי שנפעל שהשלום מאחר שלום",
שברא ומנהיגו, העולם בורא הקב"ה, עם קשור
ז"ל רבותינו כמאמר התורה, על-פי העולם את
פי על היא ההנהגה כאשר ולכן עלמא", וברא באורייתא "אסתכל

ובר-קיימא. אמיתי שלום נפעל התורה,
- לארה"ב עתה הגיע הממשלה" ש"ראש קודם לדבר: ...דוגמא
לפני- עליהם שחתמו ענינים כמה על שמתחרטים בגלוי לדבר התחילו
זולת זה, תמורת דבר קיבלו ולא הכל, את שהחזירו שרואים מאחר זה

מהסבך! לצאת כיצד יודעים לא אבל - נייר" "פיסת
שזהו מאחר זה, בענין בדיבור להאריך שלא ביקשו - ואף-על-פי-כן
אינם שיהודים בעולם רושם ליצור שלא כדי - ובעיקר המצער, דבר

בדיבורם! עומדים
לאחרי כי בדיבורם, עמדו לא הם גם הרי - זה מדבר לחשוש היתכן
העלימו שאז אלא ההסכם! את הפרו כבר ההסכם, מחתימת שעות 24

בגלוי! זאת מספרים ועתה זאת,
המבהיל": "דבר שזהו - הנפט" "שדות להחזרת בנונע ועל-דרך-זה
בכל כו') הגנה לעניני בנוגע (ועל-אחת-כמה-וכמה המשק כלכלת
בידיים! זאת והחזירו הלכו ואף-על-פי-כן בנפט תלויה כולו העולם

המספיקה בכמות נפט שיש התשובה היתה - היתכן?! שאלו: וכאשר
במציאות מקום להם שאין כיוצא-בזה- תירוצים ועוד חדשים, לשלשה
- רק הוא (החילוק !5 - הם 2 ועוד ש-2 שיאמרו וכמו וכלל, כלל
אדם של בשכלו פשוט - והמדובר קטן, ילד של בשכלו גם פשוט שזה

כו'). נפט אודות שיודע

ממצריםהיהודים הקימו וכעת רוכשים ממצרים רוכשים וכעת הקימו היהודים
של בשווי ממצרים נפט קונים בשנה שנה שמידי כבר גילו וכעת
הנפט משדות שמפיקים הנפט אודות והמדובר - דולר! 500,000,000

וכו'! יהודים ע"י שהוקמו נפט ובארות יהודים, בידי שהיו
זה כי וודאית, אינה לישראל ממצרים הנפט הספקת מזו: ויתירה
להרגיע הנסיון עם שבד-בבד שרואים וכפי מצרים, של ב"חסד" תלוי
למשך מוכן נפט שיש שחר) לה (שאין הבטחה ע"י הרוחות את
אפריקה לדרום למכסיקו, לים, מעבר שליחים שלחו - חדשים שלשה
ישנו כי ארץ-ישראל, עבור "פחם" משם שישלחו כדי ולאוסטרליה,
אנרגיה להפקת נפט, ע"י האנרגיה הפקת את להחליף שיצטרכו חשש

פחם! על-ידי
הזמן וריבוי הכספית ההשקעה וגודל הטרחה גודל את מבינים הכל
מאנרגיה כו' ההגנה ועניני המשק הנהגת כללות את להחליף הנדרש
כאשר ובפרט פחם, על-ידי המיוצרת לאנרגיה נפט על-ידי המיוצרת
כמה עם קשור שזה רחוקים, ממקומות פחם משלוח אודות מדובר

וכו'! המקום ריחוק מצד הרפתקאות וכמה
ואף-על- מקודם, גם זאת ידעו - עתה זה שנתחדש דבר אינו זה וכל

הנפט. בארות את והחזירו הלכו ה׳תשמ״א)פי-כן אלול ח״י (משיחת

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

ליום פרק אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
צרעת. טומאת הל'

יב. פרק
יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

ומושב. משכב מטמאי הל'
א. פרק
ב. פרק

ג-ה. פרק ופקדון. שאלה הל'

ו-ח. פרק

א-ג. פרק ולוה. מלוה הל'

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

יג-טו. פרק

ז

ח

ט

י
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להיטיב" הטוב "טבע

וגאולה משיח עלוני

אשר לחושך", ואור לאור חושך "שמים
לזה קוראים וכו' וכניעה נסיגה של ענין

להכנע שלא ובתוקף דרישה וכל ועצמאות, ונצחון הישג
וכדומה. "גלותיות" בשם כנוה וכו' ללחצים

תשמ"א) שבט (כ"ד

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לאור וחושך לחושך שבועאור מידי תשלום, ללא ,(PDF) ולהוריד לצפות ניתן
וגאולה: משיח בעניני שבועיים עלונים מגוון

ועוד קודש שיחות המלך, יחי מלכות, דבר הגאולה, שיחת
ועוד לילדים עבודה דפי לנוער, מלכות דבר עזר, דף מלכות: הדבר על

וצרפתית רוסית בשפות: הסברה עלוני
www.hageula.com הגאולה אתר של הבית בדף

מתפרסמת השיחה
(20.9.81) בעיתונות

רייזנר זכי הרב



חדש:חדש:

היוםנבואה היום נבואה
פשוטה:החוברת שמסבירה בצורה פשוטה:  בצורה שמסבירה החוברת

בישראל!יש נביא בישראל!  נביא מתמיד!היום יותר מתמיד!יש יותר היום
הברכהכל מה שרציתם לדעת על בקשת הברכה  בקשת על לדעת שרציתם מה כל

המשיחמהרבי שליט"א מלך המשיח מלך שליט"א מהרבי
קודשוקבלת התשובות באמצעות אגרות קודש אגרות באמצעות התשובות וקבלת

ההפצהמזמינים עוד היום ומפיצים - מרכז ההפצה ממשממש:: 077-5123-770077-5123-770 מרכז - ומפיצים היום עוד מזמינים

דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

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

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

דיקור ™ הומאופתיה ™ נטורופתיה ™ העין בגלגל מאבחן

ייחודיות בשיטות המטפל רב≠תחומי אלטרנטיבי רופא
כגון∫ מוכחות הצלחות עם שונות בעיות לפתרון

רבנים בהמלצת

נברו משה נברודר‘ משה דר‘
אלטרנטיבית לרפואה מומחה

קליניקה
ובת“א בצפת

∞µ¥≠∑∏≤µµ∂∑
נוספים∫ ופרטים תור לקביעת

נברו משה דר‘

אלטרנטיבית לרפואה מומחה

לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה ”ÆÆÆאחרי וברכיים∫ פרקים כאבי
Æה שלמה הברך“ את

חובקים אנחנו בזכותך לך¨ מודים נברו משה ”ÆÆÆד“ר פוריות∫ בעיות
ובעלה ליאת ילד“

מביה“ס שלי הבן את לזרוק שרצו ”ÆÆÆהמורים וריכוז∫ קשב בעיות
Æס יצחק לשבחו°“ מפסיקים אינם עכשיו מיוחד¨ לחינוך לביה“ס רגיל

וירדתי סכרת לי אין ועכשיו לי שאמרת למה ”ÆÆÆשמעתי סכרת∫ בעיות
Æמ במשקל“שלמה

נברו משה נברודר‘ משה NÆDדר‘

חברוןר' קדמי בציון הרבנית מנוחה רחל, חברון רחל, מנוחה הרבנית בציון קדמי ר'

החיים את ששינתה ההופעה

בתפילה לכוונה סגולות
בכל שלא בדבריו צדק בתפלה, לכוונה בהנוגע

רוח במצב זה תלוי שהרי העצה, אותה היא פעם
נקודות ישנן בכל-זאת לזמן, מזמן המשתנה האדם,
ומהן הן, מועילות זמן ובכל עת בכל אשר כלליות,

ז"ל רבותינו וכמאמר התפלה לפני הצדקה נתינת
מצלי והדר לעני פרוטה יהיב אלעזר רבי א') י, (ב"ב
וכמו מתפלל), מכן ולאחר לעני פרוטה נותן (=היה

הזהירות כן פניך, אחזה (אזי) בצדק אני שכתוב
במקום לפניו פתוח הסידור ושיהיה עזרא, בטבילת
העמקות כשמפני שאפילו אומרת זאת מתפלל, בו
עצם וכיו"ב סגורות בעינים מתפלל התלהבות או

(האלט מאחז מקום, באותו פתוח שהסידור הענין
המחשבה. ו׳תרכג)צו) (מאגרת

בצמצום לחיות לא
שצריך שהוא למי להורות כוונתי היתה שלא פשוט
מתפקידי, כלל אינו זה גם כי בצמצום, לחיות הוא
העולם היה שלא הידוע חז"ל מאמר על-פי ובפרט

הזהב שמוכרח זה בזכות כי-אם בזהב להשתמש ראוי
לכל בהנוגע גם הוא ועל-דרך-זה המקדש, בית לבנין
ושכנתי מקדש לי ועשו נאמר, שעליהם בישראל בית
מציאות שכל מישראל, כל-אחד-ואחד בתוך בתוכם

היא שראויה זה בזכות הרי-זה בעולם שישנה הרחבה
מבלי זה צריך-להיות שכמובן אף בישראל, בית בכל
הענין עצם אבל גשמית והרחבה גשמית אחר רדיפה
הלכות סוף הרמב"ם דברי ועל-דרך כן, צריך-להיות
המשיח דימות בהנהגה מלכים הלכות וסוף תשובה

לגשמיות. ו׳תרכו)בהנוגע (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

בשנות מאלעד חסידי אברך דרזי, (יעקב) קובי ר'
הפקה כאיש בעבודתו משלב לחייו, השלושים

על היהודי. חייו אורח את מוזיקאלי ועיבוד
מספר: הוא לחב"ד התקרב בה המיוחדת הדרך

חב"ד, של ספר בית עבור הפקה לבצע "הוזמנתי
בהרבה נתקלתי 'כבר לעצמי חשבתי בתחילה
אבל אחת'...". עוד והנה הדתי לציבור הפקות

באורו נפגשים שכאשר רבים, כבר שנוכחו כמו
הפקה עוד לא זו המשיח מלך שליט"א הרבי של
את להאיר שנועדה פרטית' 'השגחה זו ובעצם,

הפנימית. היהודית הנקודה

מרגשת הפתעה
שומרת שאינה במשפחה גדל הוא בצעירותו,

בחייו מוקדם בשלב כשכבר ומצוות תורה
בתחילה טכניים. מוזיקה בתחומי לעסוק התגלגל

מהר די טכנאי, כעוזר הקלטות באולפן עבד
זמן תוך סודותיו. כל על המקצוע את למד הוא

מתחיל כשהוא עריכה, כטכנאי הועסק קצר
גווני מכל 'סלבריטאים' עם קשר על לשמור

לחייו, המוקדמות העשרים בשנות בארץ. הציבור
וביצע בביתו פרטי הקלטות אולפן ניהל כבר

והקלטות. מוזיקאליות הפקות עיבודים,
על קובי ר' מספר שונה..." הייתה הזו "ההפקה
כשלראשונה חייו, את ששינתה עבודה אותה

והתכנים החסידי מההווי מוקסם חש הוא
ובמהלך הצוות, אל "נקשרתי נחשף, אליהם

ולכל הילדים של החינוך לרמת לב שמתי ההפקה
שזה הבנתי יותר מאוחר שרק מסביב, ההווי

המשיח". מלך שליט"א הרבי של אורו
היתה, במיוחד אותי שריגשו ההפתעות "אחת

זוג לי וקנו והלכו מכולם כסף אספו כשהם
הצוות עם הקשר להמשך שהביא מה תפילין!".

בחייו מפנה זה היה היהדות. של מעמיק וללימוד

שיש מבלי להתקרב רצון לו שגרם קובי, ר' של
זאת. לעשות כיצד כדבריו, מושג, לו

יצוגי לתפקיד לעבור
כיפה, לחבוש בהחלטה הגיעה הבאה ההתחזקות
בנוסף ומצוות. תורה שומר אדם במראהו ולייצג

מלך שליט"א הרבי של תמונה לתלות החליט
מתאר, שהוא כפי בתחושה, במשרדו, המשיח
חששתי "קצת שם! להיות נועדה שהתמונה

כלל שחלקם לקוחותיי, עם ממפגש זה בשלב
יודע כך כל לא עוד בעצמי אני בעוד דתיים, לא

זמר להגיע אז אמור היה למשרדו אני...". מה
שחבש לכיפה מתגובתו חשש וקובי מפורסם

לראות הזמר שמח להפתעתו, הגדולה. ולתמונה
לו ואמר בו, שחל השינוי ואת התמונה את
מלך שליט"א לרבי מקורב הוא שגם בחיוך,
בחו"ל! חב"די קהל בפני מופיע ואף המשיח

קובי ר' מקבל תשס"ז, בשנת ב-770 ביקור לאחר
היה לא "הניסיון בזקן: לגעת לא ההחלטה את

שקבלתי עד מספר, הוא להתגבר, עמד והיצר קל

שנפתח, במכתב קודש. האגרות דרך רציני חיזוק
של לאשתו כותב המשיח מלך שליט"א הרבי

עובר בעלה ניסיונות כמה לגבי בתשובה, חוזר
תורה שומר שאינו ציבור מול בעיסוקו יום כל

נחת כמה מושג לך ואין בהערה: ומסיים ומצות,
לזקן"! שהניח בכך לי עושה בעלך רוח

השליח של בשיעוריו משתתף הוא בהמשך
לקרב שדאג גרוזמן, יצחק הרב בראשון-לציון

בהתחזקותו שלב עוד על שלב. אחר שלב אותו,
נמצא שאני חלמתי הימים "באחד מספר: הוא

שליט"א הרבי ולפתע ב-770, חסידים המון עם
לשיחה... לי וקורא בכתפי נוגע המשיח מלך

ל-770 שהגעתי לפני הרבה התרחש זה אירוע
אני ב-770, שלי הראשון ובתשרי לראשונה.

המקום בדיוק שזה קולט ופתאום בסוכה מתפלל
הפרטים". כל עם עליו שחלמתי

תכלית של חיים
באלעד, משפחתו עם מתגורר הוא כיום

לרבי יהודים לקרב אותו משמש כשעיסוקו
את חב"ד. ולחסידות המשיח מלך שליט"א
כדי מנצל הוא דתיים לא ספר לבתי הגעתו

יהדות של עניינים להכניס הצוות את לשכנע
המנהלת התנגדה המקרים באחד ללימודים.

כאן תפקידך מה יודע "אתה ושאלה: לפעילותו
כאן אני "כן, אותך?" העסקנו מה לשם אצלנו?
שינתה היא כשגם וחסידות...". יהדות להפיץ
את להכניס והסכימה הדיבור טון את לבסוף

לכתות. השבת קבלת מנהג
כולל כאמן, שלו שההשראה מדגיש קובי ר'
היא החסידי", ה"מחזמר במסגרת הופעתו

את להפוך שאומר המשיח, מלך שליט"א מהרבי
נשגבת! אלוקית תכלית להגשמת לכלי האמנות

החסידי״ ב״מחזמר מציג קובי ר׳

צבי ירון מאת:


