
במדרש, מובא המשיח מלך של הנפלאה מעלתו על
וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל "הנה לפסוק בהקשר
מיצחק למעלה מאברהם, למעלה הוא כי מאוד",

הראשון. מאדם למעלה ואף ממשה למעלה ויעקב,
והשולחן התניא בעל הזקן אדמו"ר כותב גם כך
ללמד המשיח, מלך עתיד מעלתו לגודל כי ערוך,
רבינו. ומשה האבות כולל ישראל, בני לכל תורה

שמלך להבין ניתן כיצד חריג. נשמע הדבר פניו, על
שכבר וכו', רבינו משה לאבות, תורה ילמד המשיח
כיצד ובכלל ? כולה הנגלית התורה את הרי יודעים

? אדם בני מליוני ילמד אחד, שאדם יתכן
שמלך חדשה שהתורה מוסבר, החסידות בתורת
תורת אינה אכן לישראל, ללמד עתיד המשיח

הכוונה אלא הנגלה,
ופנימיות לסודות היא
שבוודאי והגם התורה.
התנאים רבינו, שמשה
ותלמידיו רשב"י ובפרט

גם ועסקו למדו -
התורה. בפנימיות

כולם יצטרכו אעפי"כ
התורה פנימיות ללמוד
שכן, - צדקנו ממשיח
ישנם התורה בפנימיות

רזין דרגות, ריבוי
דרזין רזין דאורייתא
עד כו', באורייתא

ולכן ותכלית, קץ אין
שיגלה התורה פנימיות

היא צדקנו, משיח
שבאין-ערוך בעילוי

זה. לפני שלמדו התורה פנימיות לגבי

ראיה של באופן לימוד
מלך שליט"א הרבי ילמד כיצד השאלה, בדבר

הלימוד אופן כי מבואר, ? אדם בני מליוני המשיח
דהיום התורה שלימוד בעוד במהותו. שונה יהא
הנה כ"שמיעה", מוגדר

בזמן התורה לימוד
של באופן יהא הגאולה

"ראיה".

עיקרו כיום, הלימוד אופן ביניהם. ולהבחנה
כ"שמיעה", המוגדרת שיטה הכלל", אל "מהפרטים
תופעה או חפץ של תיאור מחברו השומע כאדם
ועד הפרטים את שומע הוא תחילה שהיא. כל

כל "תמונה" בתודעתו מתקבלת הפרטים שבצירוף
הנדרש הזמן אריכות - דידן בנידון חסרונה שהיא.
המסקנה. להסקנת ועד הפרטים ולימוד לאיסוף
של באופן הינו צדקנו משיח ע"י התורה לימוד

או החפץ את לחברו בגלוי המראה כאדם "ראיה",
הדבר, אודות פרטים לקבץ צורך אין כאן התופעה.
ומיידית. מלכתחילה ברורה וה"תמונה" גלוי הכל

בלבד אחד ברגע
הלימוד אופן להמחשת

מסופר ראיה, בדרך
הקדוש, האר"י אודות

השבתות שבאחת
ראו בצהרים כשנימנם

מדובבות. ששפתיו
מה נשאל כשהתעורר

בעת שפתיו רחשו
היה כי והשיב, השינה,

ולמד מעלה של בישיבה
בפרשת נפלאים דברים
וכשבקשו ובלעם. בלק
סודות, מאותם לומר

שנה שמונים גם כי ענה,
יספיקו לא רצופים, !

שם שלמד מה לומר כדי
עליונים. בעולמות

שליט"א הרבי מסביר
של בישיבה האריז"ל של לימודו המשיח, מלך
צורך אין שאז, ראיה, של "באופן היה מעלה

אם כי כו', הדיבור אריכות ע"י וביאור בהסבר
בלבד". אחד ברגע

כאשר אבות, פרקי את לומר מתחילים זו בשבת
"והעמידו על נצטווינו הראשונה במשנה כבר
הרבי של תורתו את להפיץ הרבה", תלמידים

הגדולה ההתוועדות לקראת המשיח, מלך שליט"א
הוי', בתורת נפלאות ישראל לכל בראיה יגלה בה

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה

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

ביכולתכם״ אשר כל ״עשו
– לעשות שיכולני היחידי "הדבר
אשר כל עשו אליכם: העניין למסור

משיח את בפועל להביא . . ביכולתכם
אלו מילים ממש!" ומיד תיכף צדקנו
של המיוחדת שיחתו במרכז שעמדו
בכ"ח המשיח, מלך שליט"א הרבי
יעמדו שנה, 20 לפני תנש"א, ניסן

ההתוועדויות במרכז הקרוב בשבוע
את לקיים מנת על שיערכו, והכינוסים
הגאולה את ולפעול עצה לטכס הוראתו

והשלימה. האמיתית

ובנות לנשים כנס
אחדות כינוס לקראת היערכות

שנה 20 במלאות ישראל, ובנות לנשי
כל "עשו - ה'תנש"א ניסן כ"ח לשיחת
ביום יתקיים הכינוס ביכולתכם". אשר

באולם 18:00 בשעה ניסן כ"ח שני
במרכז ת"א. שבאוניברסיטת 'סמולרש'

משיח". פני "מקבלים הנושא הכנס:
תוכן גדושת ומקצועית, מרתקת תכנית

קליפים נדירים, וידאו קטעי חסידי,
והסעות: לפרטים והרצאות. אומנותיים

.050-6707-430 ,050-6680-212

היוקרה בשכונת ישיבה
המשקיפה חנניה" "גבעת בשכונת
ישיבה פועלת בירושלים, הבית הר אל

תשובה" "בעלי בחורים הקולטת חב"דית
חסידית. במסגרת להשתלב שמעונינים
.052-770-4443 אוליאל הרב לפרטים:

״והעמידו על נצטווינו הראשונה במשנה כבר כאשר אבות, פרקי את לומר מתחילים זו בשבת
הגדולה ההתוועדות לקראת המשיח, מלך שליט״א הרבי של תורתו את להפיץ הרבה״, תלמידים

טובות חדשות
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(29.4.11) ה'תשע"א הגאולה חודש ניסן, כ"ה קדושים, פרשת קודש שבת ערב

הגאולהחדשות משיח באתר הגאולה באתר משיח חדשות
www.hageula.comwww.hageula.com

ב"ה

האבות מעל
רבינו ומשה

845

סבבה והגואל הגאולה בשורת לפרסום המבצעים״, ו״טנקי רכבים שיירת
המשיח. מלך שליט״א הרבי של הולדתו יום ניסן, י״א ערב הדרום, בישובי

גאולה תביא - טובה החלטה



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

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

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

תניא תהלים חומש

זילברמן שיחי' אפרים ר' למשפחת
שיחי' אברהם הבן חתונת לרגל
שתחי' אביגיל רחל ב"ג עם

דיל שיחי' מרדכי ר' למשפחת
תשע"א ניסן ט' ביום בשעטומ"צ

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

שיחיו ותם לוי ר' למשפחת
אביוב

ה' בצבאות חיילים התאומים, הולדת לרגל
שיחיו מושקא וחיה מענדל מנחם

מתוך טובים, ולמעשים לחופה לתורה, לגדלם יזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

טוב מזל טובברכת מזל ברכת

  
   

  
   

   
    

   
   
    

  
    

ה׳ אני קדוש כי תהיו קדושים
ב) יט, (ויקרא אלוקיכם
לימות רמז עתיד, לשון - תהיו קדושים
כמו קדושים ישראל בני יהיו שאז המשיח,
”עתידים רז"ל: שאמרו וכמו ממש. הקב"ה

קדוש". לפניהם שיאמרו צדיקים
ח״ג) ויקרא האמצעי אדמו״ר (מאמרי

כמוך לרעך ואהבת
יח) יט, (ויקרא

בפרשתנו אמורה ישראל" "אהבת מצוות
ומתמיד. מאז ישראל עם על חלה והיא
של מתלמידיו "הוי נאמר אבות בפרקי גם
את אוהב שלום, ורודף שלום אוהב אהרון

לתורה". ומקרבן הבריות
כך כל קרובים בהיותנו עתה, במיוחד
בענין לטובה שהתקדמנו ודאי לגאולה

ישראל. אהבת
לטעום חדש. לשלב לקפוץ עלינו כעת
המופלאה, ישראל" "אהבת מאווירת
המשיח. בביאת שמתגלית נשמתית, הבין
של הבריות" את ה"אוהב את כשנקיים
לתורה" ל"ומקרבן גם נבוא הגאולה, זמן
את המשיח שילמד החדשה לתורה -

בקרוב. כולו, העם
ה׳תנש״א) מטות-מסעי (עפ״י

ונטעתם תבואו.. כי
כג) יט, (ויקרא

שבעולם לפי לקוניא, בן שמעון רבי אמר
נטיעה נוטע מבלהו, ואחר אדם בונה הזה,
כתיב מה לבוא, לעתיד אבל אוכל, ואחר
יטעו לא ישב ואחר יבנו "לא סה) (ישעיה
וכתיב וגו', לריק" יגעו לא יאכל ואחר

זרעם". בגויים "ונודע סא) (ישעיהו
רבא) (ויקרא

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:57 6:42 ירושלים
8:00 6:57 תל-אביב
8:00 6:49 חיפה
7:59 6:59 באר-שבע
8:35 7:31 ניו-יורק

אותי.. הלדרוש גו' ה' דבר ויהי 
טז) - א כב, (יחזקאל

   
חל' 9 דק', 28 ,1 שעה שלישי, ליל 

וחמישי רביעי ביום  

העולם כל כמו לא להיות החינוך:

הם: פרשתנו בתחילת הראשונים הציווים שלושת
ג) תיראו. ואביו אמו איש ב) תהיו. קדושים א)

תשמרו. שבתותי את
לומר והכרח בדייקנות, הוא דבר כל הרי, בתורה
מופיעים אלו ציוויים ששלושת זו בעובדה שגם

בזה. זה הם וקשורים דייקנות, יש - יחד

אני״ קדוש ״כי
כאן תהיו") ("קדושים "קדושה" של משמעותה

לי "והייתם הפרשה: בסוף כאמור הבדלה, - היא
ופירוש העמים", מן אתכם ואבדיל וגו' קדושים
העולם, מאומות להיבדל ישראל בני שעל הדבר

פני על אשר העם מכל ועמך אני "ונפלינו ככתוב:
האדמה".

שמבחינה בענינים רק ומתאימה דרושה - הבדלה
תהיו" "קדושים הציווי גם כך דומים, הם חיצונית
לאומות אין בהן שכן ומצוות, לתורה מתיחס אינו

כאמור: אחיזה, כל העולם
גו'". גוי לכל כן עשה לא גו' ליעקב דבריו "מגיד
מסחר שתיה, אכילה, רשות": ב"דברי מדובר כאן
לכאורה, יהודים, דומים שלגביהם דברים - וכו'

לכך ביחס אחרים, לעמים חיצונית, מבחינה
תהיו. קדושים התורה: אומרת

הימצאות בשעת גם קדושה שתהיה יתכן כיצד

קדוש "כי נאמר: כך כלפי הזה? העולם בעניני
הם הרי נמצאים ישראל שבני מקום בכל אני",
- עד קדוש עם הם ולפיכך הקב"ה עם קשורים

הקב"ה. של לקדושתו בדומה
לבדו להיות לא הרי היא יהודי של תכליתו

הראשון, היהודי לגבי שנאמר כפי אם, כי קדוש,
ביתו ואת בניו את יצוה "אשר אבינו: אברהם
הציווי בא לזה וביחס - ה' דרך ושמרו אחריו

חובת רמוזה כאן תיראו". ואביו אמו "איש השני:
אמו הם אדם של הראשונים המחנכים החינוך:
כי ההרגשה את בילדים להחדיר ועליהם ואביו,
קדוש. גוי בני הם וכי העולם מכל שונים הם

משום קודמת האם ואביו, אמו הוא: הכתוב סדר
נתון בפועל החינוך ועיקר הבית עקרת שהיא

בידה.

היהודי של הסימן
האדם על וגם ילדים על להשפיע אפשר איך

כלפי - ועמך"? אני "ונפלינו לידי להביא - עצמו
תשמורו". שבתותי "את השלישי: הציווי בא כך
ישראל, בני לבין הקב"ה בין אות מהוה השבת -
ומחזקת העולם בחידוש האמונה את מציינת היא

העולם בורא הוא שהקב"ה הודאות - אותה
תמיד. ומנהיגו

אחרות. מאומות ישראל בני שונים בכך והרי
את מסר שהקב"ה אומרות העולם אומות

את ה' "עזב : הטבעיים הגורמים להנהגת העולם
ישראל בני ואילו ומזלות", כוכבים ביד - הארץ

שלמעלה הקב"ה עם אמונתם, באמצעות קשורים,
להתחשב, צריכים אינם בטבע אך מהטבע,
יחתו - תחתו אל השמים "מאותות ככתוב:

ששת לגבי השבת יתרון הרי זה מהמה". הגויים
לאומות ולא לישראל רק ניתנה השבת החול. ימי

הם כי מיתה", חייב ששבת "עכו"ם העולם,
שלמעלה למה ולא העולם לענינים רק שייכים

ממנו.

תהיו״ ״קדושים
האות שמירת תשמורו", שבתותי "ואת על-ידי
מן הנעלה הקב"ה לבין ישראל בני בין והקשר
אינם ישראל שבני האמונה חיזוק ע"י הטבע,

בהשגחה מושגחים אם כי הטבע, למרות נתונים
בנפשו, אדם יוצר - בעצמו הקב"ה של פרטית

שאף תהיו", "קדושים את ילדיו, בנפש וכן
לו יש שכן קדושה, תהיה הגשמיים בענינים

עם קשורה יהודי של גשמיותו שגם איתנה אמונה
אני". "קדוש

תשמורו שבתותי "את נאמר: הדברים ובהמשך
ע"י למקדש": שבת "סמך - תיראו" ומקדשי

עניניו שכל כך לידי אדם מביא תשמורו" שבתותי
מקדש והעיקר יתברך לו, ומקדש משכן יהוו
והשלימה. האמיתית בגאולה ממש כפשוטו

קדושים) א, שיחות (לקוטי

מלך דבר

קדושים פרשת
א אבות: פרקי

קדושים

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



הרבי עומד קודשו, בשיחת
על המשיח, מלך שליט"א

"יחי..." הכרזת של משמעותה
עצמו, במלך וחיים חיות המוסיפה

פעולת מעצם כוחו את המקבל
העם. של המלכות קבלת

"יחי להכריז משתדלים רבים
מתאימה, הזדמנות בכל אדוננו..."

הגאולה לזירוז צפיה מתוך
והשלימה. האמיתית

גם שכזו, הכרזה של כוחה על
בועז הרב מספר בעיות, בפתירת
בראש שעומד מי מחיפה, קלי

אומות: לשבעים מצוות שבע מטה
גילינו החג, לפני ספורים "ימים
במערכת חמורה בעיה לנו שיש

הביוב.
נסבלת, בלתי הייתה בחצר ההצפה

אותנו זירזו בפתח, שעמד והחג
מקצוע בעל בהקדם למצוא

את לפתור שיצליח
במהירות. הבעיה

והלכו באו שהם אלא
לפתור שהצליחו ללא
כי התברר הבעיה. את
של טיפול דורש הדבר
והוא בתחום, מומחה
מר של בדמותו נמצא

פרץ. רפי
מיכשור ובעזרת הגיע רפי ואכן,

הוא המערכת, לתוך שהוכנס
אלא הסתימה, את לשחרר הצליח

אותה בעצמו נתקל הוא שכאן
יצא לא שלו המכשיר בעיה...

במקום. תקוע ונשאר הביוב מתוך
לעזרה זקוק כשאני אישי, באופן
משתדל אני מיידית, שמיימית
והנסיון אדוננו..." "יחי להכריז

לזירוז שכזו פניה כי בעבר, הוכיח
פעם לא עוזרת הכללית הגאולה

אישית. לגאולה גם
האם התלבטתי, שכאן אלא

ב"סגולה" עכשיו להשתמש מתאים
מחד עצמי, לבין ביני התלבטתי זו?
בביוב, דבר של בסופו מדובר גיסא

נעים לא ומצב מצחין מקום
שאפשר יהודי כאן עומד ומאידך,

פשוטה. בהכרזה לו לסייע
השאלות. על גברה לזולת העזרה
"תכריז לו: ואמרתי לרפי ניגשתי
איך ותראה אדוננו..." "יחי אחרי

יוצא". שזה
נוסף נסיון ולאחר הכריז אכן הוא

מהביוב. יצא המכשיר
"יחי" הכרזת של הזה "העסק

רפי אותי הפתיע צחוק". לא הוא
נעזר כבר הוא בעבר כי שמתברר

שכזו. בהכרזה
שלי אמא שנים, כשלש "לפני

העלמין לבית לנסוע ממני ביקשה
בטבריה. העתיק

העתיקה, החסידים "בחלקת
היא כך סבי, של ציונו את ישנו
וכמה כמה שכבר אלא לו, אמרה
את לחפש אנשים נסעו פעמים

לוב מרבני הדגול, הסבא של הקבר
ולא דעדוש, כליפא רבי הידועים,
אתה תנסה אולי למוצאו. הצליחו
הקבר את ולמצוא לטבריה לנסוע

האבוד".
אחד עם רפי, מספר יצאתי,

נחמד, אברך רמי, שלי, השכנים
"משיח הכנסת בבית מתפלל

המשפיע עם צדקנו"
פרומר. שמואל הרב

לתוך שנכנסנו לפני רגע
אלי פונה העלמין, בית

"להצלחת לי: ואומר רמי
עכשיו אנחנו המבצע,

פעמים שלשה מכריזים
אדוננו..." "יחי

ונכנסו אחריו הכרזתי
לאף לפנות הספקנו לא עוד פנימה.
אילינו ניגש והנה לשאול, כדי אחד
מבטא בעל הנקיון פועל מעצמו
אתם מה "את אותנו ושואל רוסי

מחפשים?"
רבי של הקבר "את לו: אמרנו

דעדוש". כליפא
הגיעו אנשים כמה יודעים "אתם
אמר הוא זה? את וחיפשו לכאן
לי לקח שלמים חודשיים לנו,

זה..." את למצוא
שיראה כדי קטנה מתנה לו נתנו
אותנו לקח והוא הקבר, היכן לנו
שהונח פח מכסה הרים למקום,

הציון, את לנו והראה המצבה על
ובונה משפץ אני אלה שבימים

אי"ה. מחדש
ביקשתי סיפורו, את סיים כשרפי

בתוך לשלב כדי תמונה, ממנו
אלא קלי, הרב אומר הסיפור,

תמונה לך מה לשם הגיב, שהוא
הדגול... סבי של תמונה שים שלי?

חיכה הוא מפטירתו שנה 150
"יחי..." הכרזת עם אותו �שנמצא

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות
את שהרעידה מיוחדת שיחה המשיח, מלך שליט"א הרבי קיים ה'תנש"א, ניסן לכ"ח אור

והשלימה. האמיתית הגאולה להבאת לפעילות הקשור בכל הסיפים אמות
- הפנימית הזעקה את שוב המעוררת השיחה לאמירת שנה 20 יציינו זה, בתאריך השנה,

ממש. ומיד תיכף ממש, בפועל והשלימה האמיתית הגאולה שתהיה לפעול

וכללדבר שאינו מובן כלל וכלל כלל מובן שאינו דבר
הגאולה ענין הדגשת דבר על לעיל האמור פי על
גדולה: הכי תמיהה מתעוררת - זה בזמן (במיוחד)
פעלו לא עדיין - הענינים כל על הבט שמבלי היתכן
מובן שאינו דבר ממש?!... בפועל צדקנו משיח ביאת

וכלל! כלל
(וכמה עשרה שמתאספים - נוספת ותמיהה
בנוגע זכאי ובזמן ביחד, מישראל עשיריות) וכמה

תיכף המשיח ביאת לפעול מרעישים אינם כן, פי על ואף להגאולה,
זה, בלילה יבוא לא שמשיח ליצלן, רחמנא אצלם, מופרך ולא ומיד,
צדקנו, משיח יבוא לא מחרתיים וגם צדקנו, משיח יבוא לא מחר וגם

ליצלן!! רחמנא
היו ואילו כו', הציווי מפני זה הרי - מתי" "עד כשצועקים גם
היה כבר שמשיח ובודאי בודאי באמת, וצועקים ומבקשים מתכוונים

בא!!
באמת ויצעקו ירעישו ישראל בני שכל כדי לעשות יכולני עוד מה
עתה, עד שנעשה מה שכל לאחרי בפועל, המשיח את להביא ויפעלו
פנימי בגלות - ועיקר ועוד בגלות, עדיין שנמצאים והראיה, הועיל, לא

השם. עבודת בעניני

משיח את להביא שביכולתכם כל עשו
אשר כל עשו אליכם: הענין למסור - לעשות שיכולני היחידי הדבר
- דתיקון בכלים אבל, דתוהו, דאורות באופן שהם ענינים - ביכולתכם

ממש! ומיד תיכף צדקנו משיח את בפועל להביא
שהם ש"יתעקשו" מישראל עשרה ימצאו סוף כל שסוף רצון ויהי
כמו - הקב"ה אצל יפעלו ובודאי הקב"ה, אצל לפעול מוכרחים
לעווננו וסלחת ולכן) (למעליותא2, הוא עורף קשה עם "כי שכתוב1
והשלימה האמיתית הגאולה את בפועל להביא - ונחלתנו" ולחטאתנו

ממש3. ומיד תיכף
אחד לכל ואתן אוסיף - שלי הפעולה ע"י יותר עוד ולזרז למהר וכדי
את שמקרבת צדקה ו"גדולה לצדקה, ליתן שליחות-מצוה מכם ואחד

הגאולה"4.
ביכולתכם. אשר כל אתם תעשו ולהבא ומכאן עשיתי, שלי את ואני
לעשות מה עצה שיטכסו שלשה, שנים, אחד, מכם שימצא רצון ויהי
האמיתית הגאולה שתהיה שיפעלו - העיקר והוא ועוד לעשות, וכיצד

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש, ומיד תיכף ממש, בפועל והשלימה
ה׳תנש״א) ניסן לכ״ח אור (משיחת

____
ט. לד, תשא (1

לקוטי סע"ב. קכג, מג"א אור בתורה הובא מב. פרק סוף שמות-רבה ראה (2
ד סז, בלק תורה

תשובת הוא נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי שהפסוק להעיר (3
הפסוק) על ומצודת-דוד (רד"ק הגאולה על הנביא לתפילת הקדוש-ברוך-הוא

ל"ז. פרק תניא וראה א. יו"ד, בבא-בתרא (4

עכשיו נפלאות מלכות יין
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אתה.. ברוך (א) וסידורן. התפלה ברכות נוסח
וכו'. שלום עושה הוידוי.. נוסח
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ניסים לך עושה משיח

וגאולה משיח עניני לומדים

חברון! את כבשו - 'נצחון' מזה עשו וכאמור,
שאסרו בזה - חברון? את שכבשו מתבטא במה

חברון מילא וכאמור, שם?.. להתיישב חוק פי על יהודים על
אולי ירושלים, אודות לצעוק כעת שיתחילו הפחות לכל אך -

ירושלים! את להבטיח ה'תשל"א)נוכל כסלו י"ט (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

כחברון? ירושלים
המשיח: מלך על בתוכן גדוש מדור

ההתגלות נבואותיו, פעולותיו, זהותו, פרטי מהותו,
ועוד

הגאולה באתר כעת
www.hageula.com

דעדוש כליפא רבי



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‘

ואחרי מאיומה לי "היתה ברחם) (ציסטה/שרירן במאיומה טיפול
אורה.ע לחלוטין" נעלמה חודשים, שלושה

רכב ביטוח
דירה ביטוח
עסק ביטוח
חיים ביטוח

משכנתא ביטוח
בריאות 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
ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

03-501770203-5017702
תורהר׳ קדמי בהכסת ספר תורה  ספר בהכסת קדמי ר׳

הסוכנותבעזרת נדבת הסוכנות נדבת בעזרת

שמחתי" ראש על ירושלים את אעלה לא "...אם

שמחה אין
"שמחתהגאולה" בלי

שבת סעודות סדר
גאולה ופניני חב"ד ניגוני עם

שמח! יותר מפואר! יותר חסידי! יותר

077-5123-770 להזמנות:

הלהבות מתוך פעילות

האר״י בנוסח תפילה
רצונו דבר על כותב בו שבט, מי"ז למכתבו במענה
נוסח הוא האריז"ל, בנוסח והלאה מכאן להתפלל

חב"ד. חסידי אצל המקובל הזקן רבנו
סיפורי פי על ובפרט במאד, הדבר ונכון וטוב

מששים זה נוסח בירר הזקן רבנו אשר חסידים,
מקומן באיזהו המובא שעל-פי שכיון אלא סידורים,
לנוסח ומספרד לספרד אשכנז מנוסח להחליף אפשר

שכשיתחיל להחליט צריך להיפך, לא אבל אר"י
לתמיד. זהו אר"י, בנוסח

בבית התיבה לפני שמתפלל חבד"י חסיד בשאלתו,
הוא גם האם "ושמרו", לאמר נוהגים ששם הכנסת

יאמר.
הדין פסק על-עצמו שקבל כיון יאמר, שלא לי, נראה

ובפרט הזקן, רבנו כפסק להפסק, חשש בזה שיש
בזה רב מעשה ידוע במנין, להמתפללים שבהנוגע
וכו' אומרים המתפללים ששאר אף אומרים שאין
לפני עובר באם גם הצ"צ) בפס"ד רל"ו סי' או"ח (עיין

לאמרו. לו אין ו׳תדש)התיבה (מאגרת

בעיתון תורה דברי לפרסם
להדפיס האפשרות דבר על להתוודע היה מהנכון ...
ממכתבי-עת באחד השבוע, בעניני מאמר שבוע בכל
בני-ישראל. אחינו ע"י ונקראים בפריסקא, הנדפסים

להאסור הכשר נתינת ענין בזה אין שבאם מובן
העתון אין באם אומרת זאת שולחן-ערוך, על-פי
לסדר יש בטח אבל בשבת, שנדפס או כפירה של

שאין בודאי הדבר וחשיבות האלו, חששות בשלילת
נוסף. ביאור ו׳תרעא)צריך (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

העיר מרכז תושבי התעוררו הפסח, חג בערב
והצלה כיבוי כוחות סירנות לשמע ירושלים,

שם סלומון, משה יואל רח' לעבר שדהרו
ענק. שריפה השתוללה

את להעריך התפנו השריפה, משכובתה רק
אלא בנפגעים עלו לא שמים שבחסדי הנזקים,

ברכוש, שבפגיעה אלא ברכוש. בפגעיה רק
מידה. קנה בכל עצום, הוא הנזק כי התברר
וגאולה" משיח "מרכז עמד השירה, במרכז

המדרחוב באיזור ארוכות שנים הפועל
"אורו ישיבת גם פועלת במרכז כאשר הירושלמי,

עצום הינו למבנה, שנגרם הזנק משיח". של
במקום, הפעילות שותקה השריפה, ובעקבות

לתוכו. נפל המבנה גג מהפגיעה כשכחלק
הארובה, מהתלקחות כתוצאה אירעה השריפה

הסדר לקראת במקום הבישולים בעקבות
שנה. כמידי במרכז להיערך אמור שהיה הציבורי

בפעילות ממשיכים
העניפה הפעילות בראש העומד אורן, דורון הרב

הפגיעה את מנע גלוי נס כי מספר במקום
בחדר לנים כתיקונם "בימים הישיבה: בתלמידי
הישיבה תלמידי בחורים, מספר במקום האירוח

בעקבות במקום, הלילה לנו לא בנס שרק -
הישיבה". בסדרי חופשית שבת

כשלמול במיוחד, נחוש נשמע הוא החג בערב
"למרות הצהיר: הוא השריפות ואיי חורבות

הועתק והוא בוטל לא הציבורי הסדר השריפה
משתתפי מאות את הציל שאכן מה אחר. למקום

הציבורי". הסדר
המרכז כי מתברר החג, תום לאחר שכעת, אלא
הציוד וכל מקום ללא נותר העניפה פעילותו על

בשריפה. התכלה שקלים אלפי מאות בשווי היקר

הפסקה ללא פעילות
בוודאי, מכיר המרכז, לפעילות בעבר שנחשף מי

המקום, את הגודשים הנוער, בני עשרות את
והסביבה ירושלים רחבי מכל מצוא. עת בכל

פעמים שמסתיים "בילוי" של לערב קופצים הם
דווקא האור את המפיצה בישיבה, בביקור, רבות

ירושלים. של השוקק החיים במרכז
השלוחים, המקום פועלים ארוכות, שנים לאורך
שליט"א הרבי של הצמודים ועידודיו בברכותיו

את מברך השנים, כל שלאורך המשיח, מלך
בפעילותם. ומעודדם הפעילים

מן להצמיח יכול במקום, שיגרתי ערב ואכן,
של ראשון, במבט מוזר מעט הנראה חיבור
לשולחן מסביב הישובים נוער, בני עשרות
ודברי חסידי לסיפור ומאזינים ההתוועדות
אחד או התלמידים, אחד של מפיו תורה,

דורון הרב או שמידע שלמה הרב כמו הפעילם
אורן.

לצעירים מענה הכוללת בישיבה, לפעילות בנוסף
מניני לצד בתורה, חשקה שנפשם תשובה בלעי
והשבים העוברים משתתפים בה קבועים תפילה

הפעיל. הכנסת בית את לגלות, השמחים
במקום, הפעילים הרבים העסקים אנשי גם

יצאו האחרון בחודש רק הפעילות. את מכירים
להצלת מהפכנית רוחנית בתוכנית הפעילים
עם גסס האחרונות שבשנים העסקים, מרכז
בעקבות למקום המובילים הכבישים סגירת

הקלה. לרכבת התכנונים
ומציעים העסקים לבעלי מגיעים הפעילים

החל המבצע פה. בעל משניות ללמוד להם...
וקיבלו המשיח, מלך שליט"א לרבי שכתבו לאחר
כיצד מדויקות הוראות קודש האגרות באמצעות

לפעול. יש

לעזרה מתגייסים
בעלי התכנון פי על

אחת משנה ילמדו העסקים
לזוכרה ישתדלו יום, כל

כל את יסיימו וביחד השבועות, חג עד פה בעל
אמור החג כשבאיזור השבועות, חג עד המשניות
המשניות. חגיגת לרגל גדול כינוס אי"ה להתקיים

במקומות הפעילים של ביקור שבכל כמובן
מזוזות, בדיקת גם בנוסף מציעים הם העסקים
המשיח מלך שליט"א מהרבי יעוץ העסק, ברכת

צדקה. קופת הקודש, אגרות באמצעות
בקריאה פונה המרכז, מנהל אורן, דורון הרב

שיוכלו כדי הנזקים, את לשקם כדי למרכז לסיוע
מהיר. הכי בהקדם לפעילות לשוב

חשבון מספר 185 סניף פאג"י בנק לתרומות:
המעיינות 'הפצת עמותת על-שם 409527424

הודו'.

וגאולה״ משיח ב״מרכז שפגעה השריפה מתוצאות

באירוע אורן דורון הרב


