
ומשיח גאולה עצרת
האמיתית הגאולה למען באגודה
גאולה עצרת לקיום נערכים והשלימה,
שנה. מידי המתקיימת השנתית, ומשיח
לצד בחדשנות בנויה זו בשנה התכנית
שיעמדו העיקריים המסרים כל הבאת
בדבריו והבטחון האמונה חיזוק סביב
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הק'
של הנצחיים וחייו הגאולה בשורת
אי"ה יתקיים האירוע הדור. נשיא
ביום ים, בת של תיאטרון באמפי
לפרטים: .(4.7.19) בתמוז א' חמישי

.03-658-4633

בהילולות משיח פעילות
הצדיקים', בהלולות חב"ד 'בית
להבאת הברוכה, בפעילותו ממשיך
ההילולת למשתתפי הגאולה בשורת
בשבועות הארץ. ברחבי המרכזיות
חודש ראש בערב הת' פעלו האחרונים
בבאר וכן השל"ה, בציון בטבריה סיון
בהפעלת חורי, חים הרב בהילולת שבע

בעיר. חב"ד ישיבת

ב-770 דין פסק
רבנים השבועות בחג הגיעו כנהוג,
שליט"א הרבי אל רבים הוראה ומורי
ההתוועדות בשעת ל-770. המשיח מלך
היום במוצאי המתקיימת המרכזית,
כל בשם הדין פסק הוקרא החג, של השני
המיידית התגלותו את הדורשים הרבנים

המשיח. מלך שליט"א הרבי של

טובות חדשות

וטף נשים אנשים כולנו,
ומשיח גאולה לעצרת

(4.7.19) תמוז א' חמישי יום

השבוע לפנינו. ניצבת נתפסת, בלתי כמעט משימה
קריאת עם השבוע פרשת את פותחים אנו
הקב"ה שנותן הציווי הנרות". את "בהעלותך
המקדש, בבית המנורה הדלקת בענין הכהן לאהרון
בני נשמות אלו הנרות, יהודי: לכל הוראה גם הינו
שהם בצורה להיות צריך הארתם ואופן ישראל,
המקום: על מפרש שרש"י כפי מאליהם. עולים

מאליה". עולה "שלהבת

להסתפק אין - שלהבת יהודי: לכל מכך ההוראה
וכו', שמן פתילה, האמצעים כל את לנו שיש בכך

ולהביא להוסיף עלינו אלא
לא - עולה השלהבת. את
במקום ולהשאר להסתפק
כל נדרש היהודי אלא אחד
צריך זה וכל לעלות, העת
יהפך שזה - מאליה להיות
והמציאות טבעו להיות
תהיה זו שעבודה שלו,

מעצמה. אצלו

המאמץ נקודת וכאן
סותרת כמעט הנדרשת,
גיסא מחד לשניה. האחת
מאליה, להיות עליו
עניני שכל אומרת זאת
(כולל ה' ועבודת הקדושה
יהיו שבזה) הפרטים כל

ההופך הרגל מתוך אותו ויפעילו בו יחדרו מאליה,
צריך אלא בזה להסתפק לא ומאידך טבעי, להיות
להתרגל ועוד. עוד לעלות "עולה" ולהיות להמשיך

להתעלות? להמשיך או

ואחת למאה להגיע
מאה פרקו שונה דומה "אינו הגמרא פסקה כבר
מאחר למה? וזאת ואחד" מאה פרקו לשונה פעמים
ומימרה לימוד כל על לחזור נהוג היה ובתקופתם
היטב. בזכרון זאת ולחקוק לצרוב כדי פעמים מאה
מאה במשך זו, חזרה
את הבטיחה פעמים
הנלמד החומר קליטת
והתאחדות בשלימות

100 לחזור לומד כל נדרש וכך הלימוד עם גמורה
של חזרה שלאחר אלא הנלמד. החומר על פעמים
כבר הוא שהנה מרגיש, האדם כאשר פעמים, מאה
חזר הנלמד, עם לגמרי מאוחד הוא בו למצב הגיע
וכמו שמקובל כפי והכל פעמים מאה זאת וגרס
הוא האם מבחנו. שעת מגיעה אזי עושים, שכולם

לרגילותו. מעבר אחת פעם עוד ושינן יחזור

עלולה ראשון שבמבט הנוספת, הפעם דווקא
ההופכת זו היא מיותרת, אפילו אולי להראות
משאר יותר גבוהה דרגה בעל לאדם הלומד את
כולם בעוד הלומדים.
בשלימות מסתפקים
מחפש שהוא הרי הלימוד,
להסתפק ולא להוסיף

הקיימת. במציאות

קדימה ממשיך
לא אמורים הדברים
בכל אלא בלימוד. רק
לא היהודי. מחיי פרט
והמעלה בדרגה להסתפק
שכבר וכפי הגענו אליה
לעשות יש התרגלנו.
כמתבקש העבודה את
זה עם יחד אך "מאליה",
העת כל נדרשים אנחנו
ואז לשלימות להגיע לשאוף עולה". "שלהבת להיות
לחיות להתרגל לא כמובן מכן ולאחר אותה, לעבור
לעבור אותה אף אלא החדשה, הרוחנית ברמה

מעלה. מעלה ולהמשיך

כך אחד. כל של האישית בעבודה הם שהדברים וכפי
דורנו זכה הדור. אנשי כל של הכללית בעבודה גם
שליט"א הרבי - הגדול המנהיג של המלא לניווט
את מצעידים והדרכותיו שהוראותיו המשיח מלך
כעת יותר. גאולתי יותר, טוב למקום כולו העולם
נטויה, ידו עוד נשיאות, שנות שבעים לאחר גם
ועל מחיינו פרט כל למלא ממשיכות הוראותיו
הגאולה של הנעלה למצב העולם עובר קיומן ידי
אנשי את המקיפה גאולה והשלימה, האמיתית
ממש. ומיד תיכף העולם. אומות כולל כולם, הדור

לשלימות לשאוף
בה להסתפק לא כדי
לא אך ה׳ הוראות בקיום חדורים אנו בו למצב להגיע יש אחד. לכל הוראה הינה מאליה״, עולה ״שלהבת
המשיח מלך שליט״א הרבי הוראות בקיום גם כך עוד. להתעלות שואפים אלא זו, בשלימות מסתפקים
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

ע"ה יצחק שמואל בת רבקה מרת

שכטר
ה'תשע"ט אייר כ' נלב"ע

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

ירושלים טננבויםשיחיו למשפחת
השידוכין בקשרי שיחי' ארי הת' הבן לבוא

שי' גורדין למשפחת תחי' מושקא חיה מרת עב"ג
עילית ביתר

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

טוב נשמתמזל לזכות
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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

ב) ח, (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

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:29 19:10 ירושלים

20:31 19:26 תל-אביב

20:33 19:19 חיפה

20:30 19:26 באר-שבע

21:19 20:10 ניו-יורק

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

מחודשת חלוקה שעושה הפרשה

מלך דבר

בהעלותך
א' אבות פרקי

בהעלותך

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

באף קיים שלא מיוחד חידוש יש בהעלותך בפרשת
הארון" בנסוע "ויהי הפסוקים על אחרת. פרשה
בלבד), פסוקים (שתי ישראל" אלפי "רבבות עד
עצמו. בפני כספר נחשבים שהם הגמרא אומרת

התורה של הידועה החלוקה שמלבד יוצא זה ולפי
במדבר ויקרא, שמות, (בראשית, ספרים לחמישה
– ספרים לשבעה נוספת חלוקה ישנה ודברים)
שנחלק במדבר ספר ויקרא, שמות, בראשית,
"ויהי הארון", בנסוע "ויהי (עד ספרים לשלושה
סוף עד כמתאוננים" העם ומ"ויהי הארון", בנסוע

דברים. וספר הספר),

מתחילים? מה עם
בהעלותך, פרשת של החידוש מובן זה פי ועל

ספרים. לשלושה נחלקת שהיא

תמוה דבר יוצא ספרים לשבעה התורה בחלוקת
העם ("ויהי השישי שהספר ייתכן כיצד מאוד:
שהביא רצוי בלתי בעניין מתחיל כמתאוננים")
המספר ההמשך וגם אש", בם ל"ותבער כך אחר
המרגלים; חטא שלח) ו(בפרשת מרים, חטא על
ישנו בתורה ספר שלכל בכך בולט שהדבר וכפי
ל"ויהי בנוגע ואילו וכו') שמות (בראשית, שם

בשם. שיקרא מצינו לא כמתאוננים" העם

ההוראה לימוד את להקדים יש זאת להבין בכדי
ה': בעבודת 'בהעלותך' מפרשת

עבודתו כללות את מבטא הנרות" את "בהעלותך
אדם", נשמת ה' "נר – הנר את 'להדליק' יהודי של
ידי ועל התורה, באור הנשמה את ולהאיר להדליק
הסביבה וכל היהודי של הגוף את גם להאיר זה

והמצוות. התורה באור שלו

למטה עד מלמעלה
על רש"י כדברי הוא זאת לעשות יש שבו והאופן
עולה שלהבת שתהא עד להדליק "צריך הפסוק
את ולהדליק להאיר רק מספיק לא – מאיליה"
תאיר הנשמה כך אחר שגם לדאוג יש אלא הנשמה,
על ואף חיצוני. בסיוע צורך ללא "עצמאי" באופן
מ"אהרון וכן מהקב"ה, כוחות מקבל שיהודי פי
היא העבודה שלימות זאת עם שבדורנו, הכהן"
כך כל בו חודר שזה – מאיליה" "עולה נעשה כשזה
את צריך אינו שהוא כך מאיליו, בו מאיר שזה עד

עצמו. מצד מאיר הוא אלא בו, שיאיר המשפיע

("ויהי השישי הספר של העניין יובן זה לפי
פרשת עם זה כל של והקשר כמתאוננים") העם

בהעלותך:

"עד הנרות) את (בהעלותך של העניין שלימות
כאשר דווקא הוא – מאיליה" עולה שלהבת שתהא
גבוהות, הכי מהדרגות – הפרטים בכל חודר זה
יאירו הם שגם – נמוכים הכי לעניינים ועד
התחתונה הדרגה כאשר דווקא ואדרבה: מעצמם.
העבודה של השלימות זה ו"מאיליה", מאירה ביותר

כולו. העולם את להאיר

שמתחיל בתורה, השישי בספר רואים אנו ולכן
כמתאוננים") העם ("ויהי רצויים בלתי בעניינים
קורה זה זאת עם אבל כביכול, 'ירידה' שנעשית
שם שגם כדי הנרות", את "בהעלותך בפרשת דווקא
להאיר לישראל כח יהיה – 'ירידה' של במקום –
עבודת ידי על מאיליה", עולה "שלהבת ולעשות

ל"זכויות". נהפך "זדונות" אפילו שאז התשובה

ומעכב מונע אין
פי על שאף - שלנו לדור ההוראה מובן ומזה
ה'עקב' דווקא הרי דמשיחא' ב'עקבתא שנמצאים
להעלות הכח את לו יש אחרון, הכי הדור שברגל,
את שמביאים ע"י זה שלפני הדורות כל את
ה'דור ממילא נהיה האחרון זה דור ואז הגאולה

לגאולה'! הראשון

התורה את הפיץ שבדורנו הכהן" ש"אהרון ובפרט
שום נותר שלא והכריז תבל, קצוי בכל והיהדות
את "צחצחו ושאפילו לגאולה, ומעכב מונע

לגאולה. מוכנים ועומדים הכפתורים"

כל והארת אור" ותורה מצווה ב"נר ההוספה וע"י
המקדש לבית ומיד תיכף הולכים כולו, העולם

והשלימה. האמיתית בגאולה השלישי

תנש״א) בהעלותך מלכות דבר (ע״פ



'מדקדקים' מערכת חברי ידי על ונערך ציק, זמרוני הרב ידי על שנמסר שיעור מתוך

מאליה עולה הגאולה שלהבת
תנש"א בהעלותך ש"פ של מלכות הדבר בשיחת
העבודה אודות המשיח מלך שליט"א הרבי מדבר
המנורה הדלקת מעין להיות שצריכה יהודי, של

מאליה". עולה "שלהבת של באופן –

מגיל תומכת. סביבה עם יהודי מחנכים כלל, בדרך
קודש, ובעניני קודש בכרזות אותו עוטפים רך
כוחות. בו משקיעים שלו והמחנכים וההורים

מעצמו. לכך יגיע שהוא דבר של בסופו היא המטרה אבל

את ולהדליק הלהבה את הזמן כל להחזיק רוצים שאיננו לכך הסיבה
שהוא רוצים אנחנו המטרה: כל זו פשוט, זמן. מחוסר רק אינה הילד,
מאליה". עולה "שלהבת של נשמתית, בגרות של כזה לשלב יגיע
להזדקק בלי מעצמך מאיר כבר שאתה בך, חדרו כך כל הדברים

אחר. למישהו

לו מסבירים לא כבר כלשהו בשלב ילד, מלמדים שכאשר כמו בדיוק
פי על - לבד הבא הקטע את להכין ממנו מבקשים אלא הגמרא את

מעצמו... להבין לנסות צריך הוא עכשיו, עד למד שהוא מה

הרש"ב, אדמו"ר בתקופת שהתקיימה הרבנים אסיפת על סיפור ישנו
הרש"ב אדמו"ר ובין בינו מגור. אמת' ה'אמרי האדמו"ר גם השתתף בה
רעיונות כמה העלתה הממשלה מאוד. טוב ויחס הערכה של קשר היה
אדמו"ר ובראשם - והרבנים ומצוות, בתורה שונים שינויים לערוך

גזירה. לכל סירבו - הרש"ב

במיוחד, בעייתית נראית היתה שלא הצעה העלתה שהממשלה קרה
את דחה מיד הרש"ב אדמו"ר אבל לה. להסכים שקלו הרבנים ושאר
את שולל הוא מדוע אמת האמרי אותו כששאל הסף. על ההצעה

מרגיש... הוא שכך הרבי השיב הענין,

להחליט בשבילך מספיקה כזו הרגשה "האם מופתע: היה אמת האמרי
גופי את הרגלתי הבר־מצוה "מגיל השיב: והרבי כזה?" גורלי בנושא
אני - ערוך לשולחן שמנוגד דבר וכל ערוך, השולחן פי על שינהג

ממנו". רתיעה מרגיש

לזה להגיע יכול אחד כל
המשיח מלך שליט"א הרבי דרישת פי על אבל רבי. על מדברים אנחנו
- לזה להגיע מסויימת ברמה יכול יהודי שכל מתברר זו, בשיחה

"מאליה". מצוות יקיים שלו הגשמי שהגוף

ומרגיש חולין, של בדבר נתקל שיהודי מצב ייתכן - הרשות בעניני וגם
נזכר הוא כך שאחר אלא להנאתו. בו להשתמש המשיכה את מיד
במותר עצמך ו"קדש שמים, לשם להיות צריך שהכל התורה בהוראת
לקדושה... הדבר את לנצל הדרך את לחפש מתחיל הוא ואז לך",
ענין פוגש יהודי כאשר שמיד משמעה, מאליה" עולה "שלהבת אבל
מתקשר הזה הדבר ומעצמו אסוציאטיבית החולין, מדברי כלשהו

בעולם. אלוקות להפצת ומשיח, גאולה לפירסום אצלו

תנש"א: ניסן בכ"ח כבר המשיח מלך שליט"א הרבי זועק בדיוק כך על
צועקים כאשר וגם מאיתנו, ואחד אחד מכל מגיעה לא הזעקה מדוע
אנחנו שבו לשלב הגענו כולנו לא עדיין כלומר, הציווי?! מפני רק זה -

עצמנו. מצד פנימי באופן הגאולה את רוצים

אמנם מאליה. העולה השלהבת את לגלות הזמן זה כעת דוקא
במסגרת להיעשות חייב הכל אור", ותורה מצוה "נר היא השלהבת
באופן לחיות צריך יהודי זו, מסגרת בתוך אבל והמצוות; התורה
הוא ביהודי, בוערת השלהבת כאשר מאליה". עולה "שלהבת של
שיעורים פעולות, יוזם מעצמו הוא אותו; לעורר שיבואו מחכה לא

הגאולה. בשורת ופירסום

כ"ק שנה מידי הפסח חג לפני
המשיח מלך שליט"א אדמו"ר
לארה"ק שמורה מצה לשלוח נוהג
התמימים האחרונות ובשנים
ב-770 המרכזית חב"ד בישיבת
לרבי מצות אופים יורק בניו
אותם ושולחים מה"מ שליט"א
ברחבי הפעילים לריכוזי לחלוקה
הגאולה למען האגודה דרך ארה"ק

והשלמה. האמיתית

משלוח הגיע השנה גם ואכן
במרכזי חולק השם וברוך המצות
(מרכזי הארץ ברחבי הפעילים
הגאולה) באתר פורסמו החלוקה

הרב מקבל חוה"מ מימי באחד
התלמידות מאחת הודעה ציק חיים
חיה טובה ע"ש חב"ד במדרשת

ים בבת

ומועדים טובים צהרים
הרב כבוד לשמחה
אותך לעדכן רציתי
בעלי רביעי שביום
להוצאת ניתוח יעבור
לך אודה בע״ה. אבן
להצלחת תתפלל אם

ולרפואתו הניתוח

לה ענה חיים הרב
שלמה רפואה ראשית

לנו יש נוסף דבר מהירה, והחלמה
המשיח מלך שליט״א מהרבי מצה
האגודה למשרדי להגיע תוכלי אם
הקדוש בזהר כתוב - לך. שנתן
ומאכל רפואה מאכל היא שמצה

אמונה

האגודה למשרדי נכנסה מיטל ואכן
בקשת מה"מ שליט"א לרבי לכתוב
ניתוח לעבור שצריך לבעלה ברכה
שכתבה ולאחר ה"י אבן להוצאת
מצה חתיכת לה נתן ברכה וקיבלה

המשיח מלך שליט"א מהרבי

.... הודעה שולחת היא למחרת
התאשפז שמוטי לעדכן רציתי
הניתוח את לעבור מנת על היום
נמצאה לא CT בבדיקת מחר.
ויצאה התרסקה כלומר כלל. האבן
כי טוב כי להשם הודו .... לכן קודם

חסדו לעולם

הוא האם ציק חיים הרב לשאלת
ענתה היא המצה? את אכל

כשחזרנו, אתמול שאכל. בטח
הרפואה. לבית שיצאנו לפני והיום

התקשרה שעבר שבוע בתחלת
את והציגה האגודה, למשרדי אשה
מירושלים. ברון מרת בשם עצמה

לשיחת הגעתי האם שאלה היא
בחיוב. ונענתה הגאולה?

גליון את קראה שהיא וסיפרה
1247 מס' הגאולה שיחת

שאירע הנס על פורסם שבו
שליט"א הרבי מהוראת כתוצאה
לאכול קודש באגרות המשיח מלך
מאכל שנקראת שמורה' 'מצה

הרפואה.

בעיה נפתרה מדהים באופן ששם
לשיפור שתל דחית של רצינית
דוחה כשהגוף כלל שבדרך השמיעה
יקלוט שהוא מצב אין השתל, את

חזרה. אותו

פי על שמורה' ה'מצה אכילת לאחר
שליט"א הרבי הוראת
באגרות המשיח מלך

קודש

במפתיע התחיל הגוף
לקלוט הגיון כל ללא
שבתחילה השתל את
חזרה והשמיעה נדחה

לילד

הנ"ל את "כשקראתי
עם ילד ולנו היות מאוד התרגשתי
הזמן כל מנסים ואנו שמיעה בעיית
לשפר רפואיות ואפשרויות דרכים

השמיעה מצב את

מצה לחפש החלתי מכך כתוצאה
הרפואה" "מאכל לילד לתת שמורה

נס" יקרה אצלנו שגם בתקווה

בבית שמורה מצה היה ולא והיות
היא ואכן מהשכנים לבקש ניסתה

המצה. את השיגה

הרפואה" "מאכל את כשנתנה
ממנו בקשה היא לאכול לילד
יפעל שזה ובטחון, באמונה להיות
שסופר כפי השלימה, לרפואתו

הגאולה. בשיחת

לאחר בשמחה, הסכים הילד ואכן
לבדיקות לרופא ניגשו כשהם מכן
אבל נדהם אני להורים הרופא אמר

השם. ברוך שומע הילד

יצאתי ומיד מאוד התרגשתי אני
שם עדיין בעלי הרופא של מהחדר

יכלתי... לא אני הילד... עם

אליכם להתקשר מיד חייבת הייתי
הנס. על לכם לספר

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

צרעת, טומאת הלכות
ו. פרק
ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

ז-ט. פרק עבדים, הלכות

שלשה ספר והוא משפטים ספר וגו'. ביושר אודך
א-ג. פרק אלו. בפרקים שכירות.. הלכות עשר..

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

אלו. בפרקים ופקדון.. שאלה הלכות יג. פרק
א-ב. פרק
ג-ה. פרק

יא

יב

יג

יד

טו

טז

יז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

מה"מ שליט"א הרבי של ה"מצה"

. . ממרום" רוח עליהם ש"יערה רצון יהי
יסייעו הם) שגם אלא יבלבלו, שלא רק ש(לא

זאת ידחו ושלא ישראל, ארץ שטחי בכל להתיישב ישראל לבני
ומיד. תיכף זאת לעשות אם כי זמן ללאחר

תשל"ח) לך לך ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

להתיישבות יעזרו גם הם
! גאולה להביא וביכולתך, עשה,

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:
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העולם משינוי חלק ירוקה, אנרגיה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

התרמו-סולארית הכוח תחנת של פתיחתה
בישראל, בנגב כאן דווקא - בעולם הגדולה
וגובר ההולך לשימוש במעבר שלב עוד מסמלת
מראות אלף מ-50 למעלה ירוקה. באנרגיה
הכוח תחנת של מרכזה הן במדבר שניטעו
ליותר חשמל לספק צפויה היא ה"ירוקה".

בתים. אלף מ-50

להפוך בתוכניות שם אי שהתחיל זה, פרוייקט
התחיל השמש, אנרגיית לניצול למרכז הנגב את
לפרופ' המשיח מלך שליט"א הרבי של בהוראה
המענק את שליווה גלוי בנס ואף ברנובר, ירמיהו

בכך. שעסקה המעבדה להקמת הראשוני

מפתיעה הוראה
מברית- "כשיצאתי ברנובר: פרופ' מספר וכך
חודשים כמה כעבור לארה"ב. נסעתי המועצות
שנסעתי, ולפני לפילדלפיה לנסוע צריך הייתי
הוא המשיח. מלך שליט"א הרבי אל נכנסתי
פרופסור הזאת בעיר למצוא חייב שאני לי אמר
חשיבות לזה יש 'כי מסויימת בעבודה שעוסק
נבוך, יצאתי אני כלשונו. עבודתי', להמשך רבה
כזה אדם שום על שמעתי לא ידיעתי, לפי כי

כזו. עבודה עם ומתעסק בפילדלפיה שנמצא

חב"ד. חסיד שם לי חיכה לפילדלפיה, כשהגעתי
כי שנראה והוספתי המקרה את לו סיפרתי אני
ואותו המשפט את סיימתי לא עוד טעות. חלה
שליט"א הרבי 'אם גמור: בביטחון לי אמר חסיד
ואכן, לעשות' שצריך מה זה - אומר המשיח מלך
ממוצא פרופסור מצאתי בפילדלפיה בשהותי
שיחתי במהלך עבודה. באותה שמתעסק סיני
שלי המחקר עם להופיע לי הציע הוא איתו,
באותם במקום להתקיים אמור שהיה באירוע
ללוח-הזמנים התאים לא שזה מכיוון אבל ימים,

לניו-יורק חזרתי ההצעה. על וויתרתי - שלי
שליט"א לרבי סיפרתי שם ל'יחידות' ונכנסתי
מיד לי אמר והוא המקרה כל על המשיח מלך

בכינוס. נוכח ולהיות לפילדלפיה לחזור

למרחוק רואה
העלתי לא העצה. עם להשלים שקשה למרות
אחרת. לנהוג מגיע שאני אפשרות דעתי על
המחקרים ממוסד אלי ניגשו בפילדלפיה, באולם
הם עצמם. את והציגו האמריקאי חיל-הים של
לאירוע להגיע הולך שאני ידעו שהם לי סיפרו
- אותי לפגוש בכדי במיוחד הגיעו הם ולכן

שנתי. חוזה לפי עבודה להם שיש מפני

ובזכות אצלם לעבוד התחלתי זמן, כמה כעבור
להקים יכולתי מהם, שקיבלתי המשכורת
רב כסף שעלתה גדולה מעבדה בארץ-הקודש
אותה". להקים מסוגל הייתי לא החוזה ולולא

שנה, כארבעים לפני מיוחדת קודש בשיחת
הסיבות את המשיח מלך שליט"א הרבי מסביר
אנרגיה. לשימושבחלופות למעבר לצורך השונות

ליבו שישים מי אז היה לא שבארה"ב, בזמן זאת
את ומבין מתעורר העולם כיום ורק בזה, לצורך

הירוקה. באנרגיה השימוש חשיבות

של התלות ביטול חשיבות צויין היתר בין
ממקורות בכלל והעולם האמריקאי המשק
(הרבה מוסלמיות. ממדינות המגיעים אנרגיה
מלחמות ופריצת באיראן הממשל שינוי לפני

וכו'). המפרץ

הרוע ממדינות משתחררים
תשמ"א החמה ברכת לרגל בשיחה נאמר וכך
ביותר רב בשפע נמצא השמש "חום :(1981)
הקל הדבר זהו ובסך-הכול המדינה, בדרום

את להוביל ביותר
לכל השמש אנרגיית
זה נושא המדינה. קצווי
ביותר, קצר זמן דורש
הדרוש לזמן יחסית
אנרגיה מקורות לפיתוח
הדרושים אחרים

וכו'. לחימום

– המדינה טובת ...זאת
עבור וחסד טובה בקשת זו אין עצמה. ארה"ב
טובת זו אלא כלשהו, 'חולה' עבור או אחרים,
הנפט... למדינות מהשיעבוד שתשתחרר המדינה
יפעלו זה, משיעבוד החירות תגיע וכאשר
אלא ב'תוקף', צורך אין וכלל ביותר, גדול בתוקף
את יבטל ברבים ייוודע שהדבר המציאות עצם
שאין ויראו לאיים, במה אין ששוב כיון הלחץ,
זאת". למנוע שרצו גורמים באותם מתחשבים

ישראל, על המאיימות המדינות של כוחן ביטול
הגאולה לקראת העולמית למהפיכה המשך

ממש. ומיד תיכף והשלימה, האמיתית

שבת מחללת בחברה משרה איסור
בהנוגע רוח, בקור במכתבו, לכתבו שנבהלתי ומובן
אלא בשבת], גם שנוסעות [באניות ועבודתו למשרתו
כאילו תוקף, בכל לזה מתנגד שאני שיודע שמסיים
אני ורוצה שלי וחוות-דעתי שלי פרטי ענין זהו
אלא באתי לא ואני תוקף, בכל ודוקא להתנגד
גלויה, דעתי וביארתי בספרים, שלמדתי מה להגיד
למי התנגדתי ולא ח"ו גזרתי גזירה בתור באתי ולא
פרהסיא של מעון והרבים היחיד להציל אלא שהוא
ובשם ככה שיעשה שנה אלפים כמוהו היה שלא -

ישראל! כלל

באריכות לכתוב כלל מתאימים אלו ימים שאין מובן
עצמי ראיתי לא גיסא שמאידך אלא כהאמור, בענין
אלו בימים ובפרט בשתיקה, הדבר על לעבור רשאי

קראוהו בהמצאו ה' דרשו ומתחנן, דורש שהקב"ה
ימים החסידות, נשיאי נשיאנו ובלשון קרוב, בהיותו
בקבלה המבואר ידוע וכבר הנצוץ, אל המאור דקירוב
עילאה, תשובה תשב, אותיות שבת אשר ובחסידות
גמורה חרטה תתאה תשובה לזה הקודמת והכנה
אפשר אי וכנ"ל להבא, על טובה וקבלה העבר על
ז׳מ) (מאגרת בכהאמור. אלו בימים להאריך

הזקן להסיר אסור
להסרת בהנוגע חוות-דעתי שי' מר... בשם שואל
צדק, הצמח אדמו"ר דברי אלא לנו אין אנו וכו' הזקן
יעו"ש צ"ג סי' יו"ד חלק שלו בשו"ת בארוכה כמבואר
ליו"ד שלו פס"ד ג"כ ראה הדבר. אסור אשר בארוכה,
ג"כ וראה רחום. והוא עה"פ ובתהלים קפא-קפב. סי'
ז׳לט) (מאגרת סמ"ח. ח"ב אלעזר מנחת שו"ת

השמש אור את המכוונות מהמראות חום קולט המגדל

ברנובר ירמיהו פרופ׳


