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וגאולה משיח הפקות
במרכז הפיקו השבועות, ג' לרגל
לימוד וחוברות הסברה עלוני ממ"ש
והדמיות מרהיבות בתמונות מלווים

וכלי הלשכות של ממוחשבות
שזור מרתק חומר בעלונים המקדש.

הרבי ובחידושי הגאולה בתורת
של פלקטים שליט"א. המשיח מלך

הרבי של השנתי פרקו קי"ד, פרק
ע"י יו"ל שליט"א, המשיח מלך

אור ארגון יו"ר נמני רחמים הרב
ומאיר גדול בפלקט וחסד, תורה

ברורות באותיות הפרק עינים.
את ללמוד כמנהג הפירושים עם

עם ראש-חודש מידי הנשיא פרק
משיחות גאולה פניני לצדו פירושיו.
,077-5123-770 להזמנות: הקודש.

www.mamesh.org באתר או

בקייטנות שני מחזור
אלו בימים נערכים חב"ד מוקדי

בקייטנות השני המחזור להפעלת
הילדים, זוכים זו, במסגרת הקייץ.

במשך לומדים שאינם כאלו גם
בצורה היהדות עניני את השנה

משולבת רוחנית לחויה מוגברת,
הקייטנות השפעת וטיולים. בכיף
השנה, לאורך נמשכת הילדים על
חיובי רגש בהם מותירה כשהיא

במוקדי פרטים עשיר. תורני וידע
חב"ד.

בניו 770 - שבבבל רבינו בבית ממש, בפועל התגלותו את מזרזים אנו המקדש, נושא בלימוד
בירושלים הקודש להר שבחו״ל כנסיות בתי כל עם שמיא, ענני על נעתקים ומשם יורק,

טובות חדשות

הכי הכי הזמן
השלישי לבית

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

המקדש בית את ממש, כבר שראה מי יש
בירושלים. הבית הר על בנוי שהוא כפי השלישי,
על-טבעי באופן שנלקח יחזקאל הנביא זה היה
את הקב"ה לו הראה שם הבית, להר מבבל
חלקיו, כל על ממש, במוחשיות המקדש מבנה
החלה, הבעיה מידותיו. את בפניו מדד ואפילו
המקדש תוכניות את להציג נדרש הנביא כאשר
בפניהם לתאר הנביא, טען טעם, מה העם. בפני
יכולים ואינם בגולה הם כאשר המקדש, בית את

עד להם "הניח לבנותו.
ואח"כ הגולה, מן שיעלו

להם". ואומר הולך אני
ובשביל הקב"ה לו אמר
!? בטל ביתי בנין יהא זה
להם, אמור לך אדרבא,
צורת לקרות ויתעסקו
ומעלה בתורה, הבית
הם כאילו עליהם אני

הבית! בבנין עוסקים

אקטואלי הכי
הרבי מבקש ולכן,
המשיח מלך שליט"א
אלה, בימים לעסוק

שמדובר הכרה מתוך המקדש, נושא בלימוד
לתת כדאי זה רקע על אקטואלי. הכי בעניין
בית בנושא ביותר היסודית לסוגיה הדעת את
העתיד? מקדש את בונה מי - השלישי המקדש

ממצות כאחת המקדש, לבניין מתייחס הרמב"ם
שלקיומה כשם ישראל. כלל על המוטלות עשה
לקיום ניסי להליך להמתין אין עשה, מצות כל של
הטבעיות הפעולות את לעשות יש אלא המצוה,
את הדורשת תפילין, מצוות זו אם בין לקיומה.
אם ובין הפרשיות, וכתיבת הבהמה עור עיבוד
הדורשת סוכה מצות זו
וכו'. הסוכה עשיית את
לפעול עלינו גם כך
לבניית טבעי בהליך

המקדש. בית

כפי המקדש, לבניין וה"תוספות" רש"י של יחסם
שונה. סוכה, במסכת בפירושם ביטוי לידי שבא
בנוי מצפין שאנו העתיד "מקדש שניהם לדעת
הליך לא משמים". ויבא יגלה הוא ומשוכלל

השמים. מן מוכן, מקדש יורד ניסי. אלא טבעי,
את אחת לכאורה, השוללות שונות גישות שתי
טבעית בבניה הצורך את מדגיש הרמב"ם חברתה.
אדם, ידי מעשה ישראל, עם ע"י המקדש בית של
העניין את המותירים ו"תוספות" רש"י לעומת
העיתוי הן שמים, בידי

האופן. והן

שערים קביעת
מלך שליט"א הרבי
הניגוד את מציג המשיח
של וכדרכה הגישות בין
מאחד החסידות תורת
ואומר: השיטות, בין
יגלה העתיד מקדש אכן
ובשיא השמים מן ויבא
יהיו זאת, ועם השיכלול,
ידי מעשה חלקים גם בו
המקדש, כשערי אדם,
החורבן בעת שנבלעו
שעריה". בארץ "טבעו איכה: במגילה כמתואר
ויקבע השערים אותם את "יציף" המשיח מלך
אדם ידי מעשה ישתלבו בכך במקומם. אותם
משמעותית הינה השער קביעת שמים. במעשה
כבית. הגדרתו את למבנה שמקנה זו היא ביותר,
הבחירה בית בהלכות המקדש, נושא בלימוד
פרקים ומדות, תמיד מסכת משניות לרמב"ם,
ממשיכים שאנו רק לא ועוד, ביחזקאל אחרונים
את מזרזים אנו אלא ההכרתי, למימד אותו
770 - שבבבל רבינו בבית ממש, בפועל התגלותו
יחד שמיא ענני על נעתקים ומשם יורק, שבניו
ולהר הקודש לארץ שבחו"ל כנסיות בתי כל עם
והשלימה האמיתית בגאולה בירושלים, הקודש
שמחה ומתוך המשיח, מלך שליט"א הרבי ע"י

לבב. לטוב

בתמונה: ב״חופש״. גם לילדים רוחניות חויות מספקות הקיץ מחנות
המשיח מלך שליט״א אדמו״ר כ״ק עם מנחה בתפילה ״הדיי-קמפ״ ילדי

DAY CAMP ה ילדי תפילת

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

: !"# $%& '() #'%*# (+ , $)%) -!.# */
#%0)1%$2)(,3%1& 2+$)1& 2+

 !"#$%#&'()*!+,)$-.

052-7707003 *4 - 3)-% *) 3%!")1 3%5 !*

 !"#$# "%&  '(#"' ")'#$!  #*#+%# (“!& '*,
$-.*  ##/ 0+  '+#/1% "%)!

'2'$ 3&'#  #*41  #/#!1!  #-+."#  #'#-'+. ,0',#&

 !"#$ %#$#&$' ()*$ | '$#+,-! '$.(''

%# /0 1“0$ #",%# /0 1“0$ #",
!!0 *!1,* %!2-)!!0 *!1,* %!2-)

“#*).+#  )'& - -')0# $ #5 *( 6)1%4” 3 *%+, *4# %'%"4 ',*, 3( #.% 0 '),%*

'() 3*)(* 4%-,# 6*, )1%& ) )1 ), )11)'. %4%

!*052-718-3724 נוספים: לפרטים

: !"# $%& '() #'%*# (+ , $)%) -!.# */

 !"#$# "%&  '(#"' ")'#$!  #*#+%# (“!& '*,
$-.*  ##/ 0+  '+#/1% "%)!

'2'$ 3&'#  #*41  #/#!1!  #-+."#  #'#-'+. ,0',#&

#%0)1%$2)(,3%1& 2+$)1& 2+

 !"#$ %#$#&$' ()*$ | '$#+,-! '$.(''

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

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

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

הקדושר' קדמי באוהל הבעש"ט הקדוש הבעש"ט באוהל קדמי ר'

3 טובות והחלטות שירים ערב

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

בחו״ל לשליחות יסע
שיסע והאפשרית הדחוק פרנסתו מצב אודות ובמ"ש

לחו"ל. זמן לאיזה דתית, ממחלקה בשליחות
רק לא והמספיקה בצד המשכורת ממכתבו שכנראה
לסילוק כסף שנשאר אלא בהווה. ופרנסה להוצאה

שמקודם. החובות
ביכולתם יש כהנ"ל בשליחות הנוסעים הנשמע כפי הנה
הוא, וא״כ למצפונם. מתאים הרוחנים בענינים להתנהג

כזו. לנסיעה מסכימה תחי' וזוגתו
רוחנית פרנסה גם שהרי ובפרט בדבר. להתענין נכון
סבא ישראל ברוח היהדות להפיץ שיוכל בהענין

יסע. לשם במקומות
בה בכתתו כשמתבונן לו שיש האכזבה אודות במ"ש

- רבים. כ"כ מאמצים השקיע

בשטח כשרונות לו שיש ברור מהצד. הנשמע כפי הנה
אלה משתי אחת ולכן החינוך,

בהתאם לא אותם ורואה התוצאות את מעריך שאינו או
מתארה), מאשר יותר טובה (שהיא המציאות

כזה ועל המתאים. באופן לא הכשרונות את שמנצל או
יועץ. ברוב ותשועה נאמר

והרי בהחינוך, כשרונותיו לנצל שצריך אופן בכל אבל
חינוך של לענינים כוונתו כנראה א' שבסעיף ההצעה גם

יסע... לשם במקום
צעירי במסגרת לפעולות בהנוגע מזכיר שאינו לפלא
והשי"ת מתעסק, בזה שגם שבטוחני אף חב"ד אגודת

האמור. בכל תחי' וזוגתו יצליחו
הריונה ימי ימלא השי"ת ונחי'. זוגתו ממצב ולהודעתו
ונקל. כשורה ובזמנה בעתה זחו"ק ותלד ובנקל כשורה

הנ"ל.. בכל טובות לבשורות ו׳שכט)בברכה (מאגרת

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

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שמיטה שנת הגאולה חודש (10.7.15) ה'תשע"ה תמוז כ"ג פינחס, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1054

טובות, והחלטות שירים של מרשים ערב
ע"י תמוז, י"א שעבר, ראשון ביום נערך
אביב. בתל ממש" "ממעל הרוחני המרכז
זו הנערך הערב של האומנותי בחלקו
של שורה השתתפו השלישית, הפעם
ארי, לב ארז רנד, שולי ידועים: זמרים
רועי ילד, צמד זמיר, דניאל דדון, אמיר
ידידה בהנחיית הטובים והחבר'ה לביא
באופן למלא יחד חברו אלה כל מאיר,
של ריבוי - הערב מטרת את טוב הכי

טובות. החלטות

הגאולה לחג נקבע העיתוי
שליט"א הרבי מדגיש ספור, אין בהזדמנויות
ההחלטה של מעלתה את המשיח מלך
בכוחה ברבים. הנעשית זו ובפרט הטובה,
רק לא לטובה לשנות אחת החלטה של
כל של אלא המחליט, האדם של חייו את
אחת טובה שלהחלטה ועד אותו הסובב

כולו. העולם כל על השפעה ישנה

הרמב"ם פסק-דין משמעות בעצם זו
לראות אדם כל על אשר תשובה, בהלכות
חציו דהיינו שקול, כולו והעולם עצמו את
מצוה "עשה ש: בכך אבל חייב, וחציו זכאי
העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת
תשועה ולהם לו וגרם זכות לכף כולו

והצלה".

יזם הבארבי, במועדון שנערך הערב את
הרוחני המרכז ממנהלי ברנס יובל הרב
בתל ג'ורג' קינג ברחוב ממש" "ממעל
רינת נועה מרת אשתו נשמת לזכות אביב,

כשלוש לפני קשה מחלה לאחר שנפטרה
ממייסדי הייתה רינת, נועה מרת שנים.
ברמת לבנות המדרשה פנימיות, מדרשת

אביב.

ל-770 טיסה על הגרלה
גאולת חג תמוז, י"ב לערב נקבע העיתוי
יצחקשניאורסון) יוסף (רבי הריי"צ אדמו"ר
ממאסרו חב"ד, בשושלת השישי הנשיא

ברוסיה.

מהמשתתפים אחד כל הוזמן הערב, במהלך
בין טובה, החלטה איזו עצמו על לקבל
לחברו אדם שבין בתחום החלטה זו אם
במסרון נשלחה ההחלטה למקום. אדם או
הוקרן ותוכנה רינת נועה מרת של לטל'
מאוחר הבמה. בגב הענק המסך גבי על
שם בצירוף ההחלטות, הועברו יותר

מלך שליט"א לרבי אמו, ושם האדם
במהלך קודש. האגרות באמצעות המשיח
טיסה כרטיס על הגרלה נערכת הערב
שולחי כל בין המשיח מלך שליט"א לרבי

המסרונים.

למותג שהיה הסרטון
האירוע לקראת הפרסום מאמצעי אחד
"האחים בשם סרטון היה שעברה, בשנה
"ממעל צוות ע"י שהופק בלוזינסקי"
ציון אייל היה הסרטון במאי ממש".
דדו הרב וחברו ברנס יובל הרב בו וכיכבו

מרשימה. בחינניות אלבחרי,

הקושי את מתאר הסרט
הערב, יוזמי עמדו בפניו
תקציב. וחוסר זמן חוסר
מחליטים הם כך לשם
התיאום שלב על לדלג
ולהציג האומנים, עם
מודעת את בפניהם
"כלאחר הפרסום

כבר כשהיא מעשה",
הבנה" "אי על התנצלות תוך מודפסת,
מי המארגנים בין בכוונה שלא שנפלה
עבד, זה כלל ובדרך מי, עם לתאם אמור

והופיעו. הגיעו והאומנים ב"ה,

שנעשה בסרטון שימוש נעשה השנה, גם
ערב זה היה האירוע. של ההיכר לסימן כבר
וחסידית צעירה באווירה גאולתי חוויתי
לזירוז ישראל, בעם זכויות להוסיף שנועד
ממש. עכשיו והשלימה האמיתית הגאולה

המופע בימת על

ברנס יובל הרב



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 תניא תהלים חומש ספר החזקת

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

החת"ת ספר להזמנת

03-960-0770

סיון ורעייתו דוד הרב למשפחת

שי' דיין
תחי' חנה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוה
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל

אם

שנערכה הגאולה, חג התוועדות
לי"ג אור שעבר בשבוע שני ביום
החדשה הנשים במדרשה תמוז
בהנהלת בנתניה, שנפתחה
חיה ומרת טאוב מיכאלה מרת
הזדמנות היוותה איתן, מושקא
חדשים מופת סיפורי לשמוע פז
המשיח. מלך שליט"א מהרבי
סיפרה כזו אישית חוויה על
רינה מרת ההתוועדות במהלך
בפעילות הקבועות מהמשתתפות

המדרשיה.

וסיעוד מעזרה שהתפניתי "בשעות
טיפול במחלקת שאושפזה לדודתי

הרפואה בית נמרץ
בנתניה, "לניאדו"
בחדר לשבת נהגתי
הכרתי שם ההמתנה.
שהתברר אשה,
כן גם אושפזה שבתה
לאחר נמרץ בטיפול
חיידק ע"י שהותקפה

אלים.

שבתה, סיפרה האם
אם הינה ,30 כבת
ומזה ילדים לארבע
שהיא ימים כעשרה

מגיבה לא ומורדמת, מנושמת
צינורות. של ספור לאין ומחוברת

לכתוב שכדאי לה הצעתי מייד
ולבקש המשיח מלך שליט"א לרבי

הקדושה. ברכתו את

מיוחד קשר לה שיש השיבה האשה
המשיח. מלך שליט"א הרבי עם
בשנים עשרות שלפני ספרה היא
חלמה היא קטנים, היו כשילדיה
שתרשום לה אומר כשהוא אותו

חב"ד. למוסדות ילדים את

למוסדות אותם רשמה היא אכן
המשפחה מכך וכתוצאה חב"ד
לקיים והחלו להתחזק החלה כולה

ומצות. תורה עפ"י חיים אורח

כעת שנמצאת זו הבת, "גם
מאוד, התקרבה הקשה, במצב
היא יותר מאוחר שלצערי, אלא
דתי חיים מאורח להתרחק החלה
היא לצערי חתונתה. לאחר ובפרט
ואני וכו' שבת לשמור הפסיקה

מזה. גדול בצער

עצמה על שתקבל לה הצעתי
תבריא הבת שכאשר הבת, עבור

על איתה תדבר היא בעזהשי"ת,
ומצות. בתורה להתחזק שעליה כך

הסכימה. האם ואכן

ברכה דולר איתי שיש נזכרתי כעת
המשיח. מלך שליט"א מהרבי
על אותו שנשים לה הצעתי
לעזור. יוכל רק זה ובוודאי החולה,
קשה הבת, של לחדרה נכנסנו
הכרה, בחוסר אותה לראות היה

צינורות. ספור לאין מחוברת

והנחתי ברכה הדולר את לקחתי
רפואה ובקשתי החולה על אותו
העברתי אח"כ עבורה. שלמה
על ברכה הדולר את
שהיו הצינורות כל
אליה, מחוברים

מהחדר. ויצאנו

כשאני נפרדנו
אמה את מעודדת
הרבי ברכת שבוודאי
המשיח, מלך שליט"א
בקרוב ישועות תפעל

ממש.

הזעיקו יומיים, לאחר
של מצבה לגבי אותי
כשהלכתי דודתי.
מזווית חדרה, לכיוון במהירות
יאומן. שלא במחזה הבחנתי העין
כה, עד שהייתה החולה, הבת
ומורדמת מונשמת הכרה, ללא
מלאה בהכרה מיטתה, על יושבת
את לאכול לה עוזרת אמה כאשר

ארוחתה.

רפואה בהמשך לברכה רק נכנסתי
לדודתי. ורצתי שלמה

את פגשתי מכן לאחר ימים כמה
על בהתרגשות לי שסיפרה האם
עליה שהעברתי מאז שארע הנס
כמה לאחר הברכה. דולר את
להגיב והחלה התעוררה היא שעות
לנשום החלה והיא אותה, לסובב
הרופאים זה במצב עצמה. בכוחות
וב"ה הצינורות את ממנה נתקו

ב"ה. לביתה, חזרה כבר היא

קיימתי אכן שהבטחתי, "וכמו
הטובה ההחלטה על שיחה איתה
הקשה. במצב בהיותה שקבלתי
רוצה היא שאכן הסכימה הבת גם
ומצות בתורה ולהתחזק לחזור
לשמור עצמם על קבלו וכבר

ב"ה. שבת,

  
   

     
  
   

    
   
  
   

    
    
  

     

את השיב הכהן אלעזר בן פנחס
א) כא, (במדבר ישראל בני מעל חמתי
הוא פנחס לקיש, בן שמעון רבי אמר
נתת אתה הקב"ה לו אמר אליהו.
אף בעולם-הזה וביני ישראל בין שלום
ליתן שעתיד הוא אתה לבוא לעתיד
ג, (מלאכי שנאמר בני, לבין ביני שלום
אליה את לכם שולח אנוכי "הנה כג):
לב והשיב וגו' ה' יום בוא לפני הנביא

בנים". על שמעוני)אבות (ילקוט

לפי בנחלה... הארץ תחלק לאלה
נג-נד) כו, (במדבר נחלתו יותן פקודיו
תבואה שדה לו יש אדם הזה, בהעולם
לו אין פרדס שדה פרדס, שדה לו אין
לך אין הגאולה, בזמן אבל תבואה, שדה
ובשפלה, בהר לו שאין ואחד אחד כל
ראובן "שער לא): מח, (יחזקאל שנאמר

והקב"ה וגו' אחד שמעון שער וגו'
מח, (יחזקאל שנאמר בעצמו להן מחלק

ה'". נאום מחלוקתם "ואלה כט):
שמעוני) (ילקוט

לפי בנחלה... הארץ תחלק לאלה
נג-נד) כו, (במדבר נחלתו יותן פקודיו
שתתחלק ישראל ארץ עתידה תניא:

שבטים.. עשר (מדרש)לשלושה

לנו תנה ... צלפחד בנות ותקרבנה
ד) א, כז, (במדבר אחוזה
מכח הנשים כח יפה אומר: נתן רבי
- אומרים שהאנשים בעוד האנשים.
הנשים מצרימה", ונשובה ראש "נתנה
אחי בתוך אחוזה לנו "תנה - אומרות

(ספרי)אבינו".

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:29 19:12 ירושלים
20:32 19:27 תל-אביב
20:33 19:20 חיפה
20:30 19:28 באר-שבע
21:18 20:11 ניו-יורק
       

ב,ג) - א א, (ירמיהו:

  
        

   

תשובה הרהור של גדולתו

אומר מתו" לא קרח "ובני בפרשתנו הפסוק על
המחלוקת ובשעת תחלה בעצה היו ”הם רש”י
מקום להם נתבצר לפיכך בלבם תשובה הרהרו

המפרשים, וכתבו שם”. וישבו בגיהנם גבוה
שאיך בפסוקים, סתירה ליישב היא רש”י שכוונת

מפורש והרי מתו”, לא קרח ש”בני כאן נאמר
האדם כל ואת גו' ”ותבלע קרח בפרשת לעיל
נבלעו שאכן רש”י, מפרש ולכן לקרח"? אשר
מקום להם ”נתבצר כי מתו, לא אבל באדמה,
מתו” ש”לא והטעם שם”, וישבו בגיהנם גבוה
בלבם”. תשובה הרהרו המחלוקת ”בשעת כי
התורה הקדימה לא מדוע השאלה, ונשאלת

לכך המתאים במקום מתו לא קרח שבני ואמרה
קרח? בפרשת

קורח? בפרשת לא למה
מיוחד דיוק על לעמוד עלינו זאת, להבין מנת על

הבליעה בעונש קרח בפרשת התורה בדברי
הארץ עליהם ותכס שאולה חיים גו' הם ”וירדו

”ויאבדו הדיוק מהו לכאורה הקהל”, מתוך ויאבדו
מן ”ויאבדו או ”ויאבדו”, סתם ולא הקהל”, מתוך

וכדומה. הארץ”
בני של ותשובתם חטאם על שנאמר מה ולפי

שנאבדו רק היה קרח בני עונש כי לומר יש קרח
את בעיניהם שראו הקהל - ההוא הקהל” ”מתוך

לא תשובתם את ואילו במחלוקת השתתפותם
אך זה; קהל מתוך שיאבדו ההכרח מן שלכן ראו,
סיבה אין הרי לדבר) עדים היו (שלא אחר קהל

מתוכו. שיאבדו
קרח ש"בני קרח בפרשת נאמר שלא הטעם וזהו

אותו היה לא שכבר לאחר רק כי - מתו” לא
רש”י שכתב כמו קרח, מחלוקת בזמן שהיה הקהל

שנגזרה מאותם אחד בהן היה ”לא חוקת: בפ'
יכולים היו - מדבר” מתי כלו שכבר עליהם גזירה
לבני נגלה (בפרשתנו) אז ורק כו', ממקומם לצאת

מתו”. לא קרח ש”בני ישראל

ואבירם דתן עם יחד
בא מתו” לא קרח ”ובני זה פסוק של מקומו
אליאב בני ואבירם דתן על למובא בהמשך

על הצו אשר העדה קריאי ואבירם דתן ”הוא
פיה את הארץ ותפתח ה', על בהצותם גו' משה

על כאן מספר שהכתוב וכיון וגו'”. אותם ותבלע
בענין הכתוב מסיים לכן ואבירם, דתן בליעת

מתו”. לא קרת ש׳׳בני בקצרה הבליעה
לרמז הכתוב שבא מאחר השאלה: עולה מיד אך
מתו לא כך שמשום קרח, בני של תשובתם על

בהמשך קרח בני את להזכיר מתאים אינו הרי -
ואבירם, דתן הללו, הרשעים על הסיפור עם אחד

להם. אשר וכל הם שנאבדו
היו ”הם רש”י: מקדים זו, שאלה לתרץ כדי

ש”בני הענין את מצרף שהכתוב זה תחלה”: בעצה
ללמדנו בא ואבירם, דתן לסיפור מתו” לא קרח

המחלוקת בחומרת ביניהם והדמיון ההשוואה על
על הצו ”אשר אלה היו ואבירם שדתן כשם

לריב ישראל את ”השיאו רש”י שכתב וכמו משה”,
עצמם שהכניסו רק שלא אומרת זאת משה”, על

לריב ו”השיאו” ”הצו” שהם אלא החולקים, בעדת
הקב”ה ועל משה על לחלוק ועצות בתחבולות
תחלה”. בעצה ”היו הם שגם קרח, בבני הוא כך

שהיו שלמרות קרח, בני בענין ההפלאה גודל וזהו
כיון זאת, בכל ואבירם, דתן כמו תחלה בעצה
ועד מהשאול, נמלטו בלבם” תשובה ש”הרהרו
כו'. משמרות ו-24 הנביא שמואל מהם שיצאו

וגאולה הרהור - עכשיו גם
- תשובה של כחה בגודל הוראה יש מכך

הקצה מן האדם את ולהפוך לשנות שביכלתה
הכי בקצה בתחילה היו קרח בני הקצה: אל

משה אל לחלוק הרבים, מחטיאי בגדר תחתון,
תשובה היתה לא תשובתם וגם הקב”ה; ועל

זאת ולמרות בלב. תשובה הרהור רק - גלויה
קרח, עדת של מהעונש ניצלו ההרהור בזכות

שירה”, ש”אמרו - עליון הכי לקצה שהגיעו ועד
בהררי ”יסודתו - תהלים בספר נכללה ושירתם
לגאולה בנוגע וחומר” ב"קל מובן ומכך קודש”.

ומיד . . תשובה לעשות ישראל ”שסוף העתידה,
ומצווה התורה קיום שלאחרי - נגאלין” הן

לישראל ומספיק די נפש, במסירות הדורות לאורך
ממש ומיד תיכף להביא בלב תשובה הרהור

ישראל. של גאולתן
תׁשל"ז) פינחס פרשת שבת שיחת (עפ"י

בדרום. ב׳ רשת כתב קינן, ניסים העתונאי דברי מתוך
הגאולה. עיר ים בבת תמוז ד׳ ומשיח גאולה בעצרת

גלוי נס אלא מזל לא זה
רבים. ניסים עבודתי שנות בשלושים קבצתי
הדברים. את אחרת ורואה מאמין אדם אני אכן
לא זה ובמזל נורה שטיל אומרים כשאחרים
לקדש צריך פגע. לא זה שבנס אומר אני פגע,

כמג"ד. וגם כעתונאי גם ברבים. שמים שם

"צבע ושל איתן" "צוק של ראשי-התיבות
צ"א לפרק רומז צ"א. האותיות הם אדום",
בצל עליון בסתר ב"יושב המתחיל בתהילים
כנגד כמזמור הידוע מזמור יתלונן". ש-ד-י

צה"ל. חיילי לכל וחולק מזיקים

נושא ברזל. לכיפת רמז אולי תחסה". כנפיו ותחת לך יסך "באברתו
ולתקצב להשקיע שהחליט שמי להזכיר, מאליו. מובן אינו שבהחלט
הבטחון, לשר לאנטי-תיזה שנחשב הבטחון שר היה הפרוייקט, את
שהתנגדו והרמטכ"לים הגדולים הגנרלים כל כנגד הוא, דווקא והנה
כח יישר לו ומגיע זה על שהחליט דווקא הוא ברזל, הכיפת לפיתוח

זאת. הייתה ה' מאת גדול,

כולל יצליח, שזה האמין לא אחד אף בנושא. בכירים כמה ראייתי
ממפעילי היה בני אגב, ומעבר. מעל הצליח זה ב"ה, והנה האמריקאים.
ביותר החשובה שהמערכת אמר והוא פלאי. לו קוראים ברזל, כיפת
שונות, מסיבות שעות 6-8 במשך המבצע במהלך מושבתת הייתה
ירו לא המחבלים נס בדרך הם קריטיות, שעות באותם בדיוק הנה

העובדות. הן אלו שעות. באותן

המודיעין הערכות כל בו״. אבטח אלוקי ומצודתי מחסי לה׳ ״אומר
יתחיל בצפון החיזבאלה גם אז מערכה, תחל שבדרום שברגע היו,
הם כי בסוריה. מאוד אותם והעסיק תרופה הקדים הקב"ה אך בירי.

השני. את אחד להרוג במלחמה עסוקים

בשטחים נפלו מהטילים רבים יגש״. לא אליך .. ורבבה אלף מצדך ״יפול
CNN לערוץ בחמאס המפקדים אחד של הראיונות באחד פתוחים.
והשיב פוגעים. ולא הרבה כך כל יורים שאתם זה כיצד נשאל, הוא
זה את מכוון היהודים של האלוקים אבל מדייקים, דווקא שאנחנו

פתוח. לשטח

נמלטנו ואנחנו נשבר הפח
גלוים. ניסים לראות זכינו באהלך״. יקרב לא .. רעה אליך תאונה ״לא
נורו אחרים, שבמקומות ראינו מסויים, ביום כאשר לדוגמא זה היה
טיל באוקראינה. הרוסים כבמלחמת מיושב לאיזור גראד רקטות
216 יום באותו צה"ל דובר עפ"י ירו ואצלנו חיילים 30 הרג אחד
מאליו. מובן לא וזה פגע לא אחד ואף בישראל ערים לכמה רקטות

התפוצץ. לא והוא טיל נורה מכאן, רחוק לא ים בבת אנחנו והנה

התפוצץ, ולא גז בלוני שני בין טווח, ארוך משופר טיל נפל בראשל"צ
ומתקן מתקשר אני מזל" "יש אומרים שחברי פעם בכל הגלוי. נס
אצל שינוי שומע אני עולם". בורא יש מזל, "יש לומר החלו וב"ה
מדבר שלא אחד ואין הצעיר השומר כקיבוצי הקיבוצניקים מרבית

קטן. לא נס הוא גם תפיסה, והשינוי בנס. ושנצלו ניסים, על

נמלטנו". ואנחנו נשבר "הפח בחממות, בבתים רכוש פגיעות היו
אחד רקטות, 2 נפלו טוביה, בבאר רפתות בעלי שני נס. רודף נס
מהם מ' 80 נפל תהילים, ולקרא לשבת החליטו שילדיהם הבית ליד

כפרתו". "פרתו נאמר זה על פרות. 11 ונהרגו
שמח! גאולה חג חסדו". לעולם כי טוב כי לה׳ "הודו

עכשיו נפלאות

מלך דבר

איתן צוק ניסי

ליום פרק תמוז היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ב. פרק אישות הל'

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ב-ד פרקים צרעת טומאת הלכות

ה-ז. פרקים

ח-י. פרק

יא-יג. פרק

יד-טז. פרקים

א-ג. פרקים ומושב משכב מטמאי הלכות

ד-ו. פרקים

כג

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הרפואה לזירוז ברכה דולר

פינחס פרשת
א - אבות פרקי

פינחס

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

השבת לוח

להגן עוזר אינו אחד שאותו די לא
ומדיח מסית עוד הוא אלא הארץ, על

שטחים למסור שצריך שיצעקו מישראל כמה
בפניהם. הארץ את פותחים שאז לגויים,

ה'תשל"ט) תמוז (ט"ו

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בפניהם הארץ את פותחים

קינן ניסים

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' וכו' בצ"צ עוסק המשגיח הרה"ת הרה"ח
ראפ ע"ה מנחם יקותיאל הרב

שי' שרגא הרב ביבדלחט"א
ה'תשע"ה תמוז י"ב נפ'

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

נשמת לזכרון



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 תניא תהלים חומש ספר החזקת

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

החת"ת ספר להזמנת

03-960-0770

סיון ורעייתו דוד הרב למשפחת

שי' דיין
תחי' חנה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוה
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל

אם

שנערכה הגאולה, חג התוועדות
לי"ג אור שעבר בשבוע שני ביום
החדשה הנשים במדרשה תמוז
בהנהלת בנתניה, שנפתחה
חיה ומרת טאוב מיכאלה מרת
הזדמנות היוותה איתן, מושקא
חדשים מופת סיפורי לשמוע פז
המשיח. מלך שליט"א מהרבי
סיפרה כזו אישית חוויה על
רינה מרת ההתוועדות במהלך
בפעילות הקבועות מהמשתתפות

המדרשיה.

וסיעוד מעזרה שהתפניתי "בשעות
טיפול במחלקת שאושפזה לדודתי

הרפואה בית נמרץ
בנתניה, "לניאדו"
בחדר לשבת נהגתי
הכרתי שם ההמתנה.
שהתברר אשה,
כן גם אושפזה שבתה
לאחר נמרץ בטיפול
חיידק ע"י שהותקפה

אלים.

שבתה, סיפרה האם
אם הינה ,30 כבת
ומזה ילדים לארבע
שהיא ימים כעשרה

מגיבה לא ומורדמת, מנושמת
צינורות. של ספור לאין ומחוברת

לכתוב שכדאי לה הצעתי מייד
ולבקש המשיח מלך שליט"א לרבי

הקדושה. ברכתו את

מיוחד קשר לה שיש השיבה האשה
המשיח. מלך שליט"א הרבי עם
בשנים עשרות שלפני ספרה היא
חלמה היא קטנים, היו כשילדיה
שתרשום לה אומר כשהוא אותו

חב"ד. למוסדות ילדים את

למוסדות אותם רשמה היא אכן
המשפחה מכך וכתוצאה חב"ד
לקיים והחלו להתחזק החלה כולה

ומצות. תורה עפ"י חיים אורח

כעת שנמצאת זו הבת, "גם
מאוד, התקרבה הקשה, במצב
היא יותר מאוחר שלצערי, אלא
דתי חיים מאורח להתרחק החלה
היא לצערי חתונתה. לאחר ובפרט
ואני וכו' שבת לשמור הפסיקה

מזה. גדול בצער

עצמה על שתקבל לה הצעתי
תבריא הבת שכאשר הבת, עבור

על איתה תדבר היא בעזהשי"ת,
ומצות. בתורה להתחזק שעליה כך

הסכימה. האם ואכן

ברכה דולר איתי שיש נזכרתי כעת
המשיח. מלך שליט"א מהרבי
על אותו שנשים לה הצעתי
לעזור. יוכל רק זה ובוודאי החולה,
קשה הבת, של לחדרה נכנסנו
הכרה, בחוסר אותה לראות היה

צינורות. ספור לאין מחוברת

והנחתי ברכה הדולר את לקחתי
רפואה ובקשתי החולה על אותו
העברתי אח"כ עבורה. שלמה
על ברכה הדולר את
שהיו הצינורות כל
אליה, מחוברים

מהחדר. ויצאנו

כשאני נפרדנו
אמה את מעודדת
הרבי ברכת שבוודאי
המשיח, מלך שליט"א
בקרוב ישועות תפעל

ממש.

הזעיקו יומיים, לאחר
של מצבה לגבי אותי
כשהלכתי דודתי.
מזווית חדרה, לכיוון במהירות
יאומן. שלא במחזה הבחנתי העין
כה, עד שהייתה החולה, הבת
ומורדמת מונשמת הכרה, ללא
מלאה בהכרה מיטתה, על יושבת
את לאכול לה עוזרת אמה כאשר

ארוחתה.

רפואה בהמשך לברכה רק נכנסתי
לדודתי. ורצתי שלמה

את פגשתי מכן לאחר ימים כמה
על בהתרגשות לי שסיפרה האם
עליה שהעברתי מאז שארע הנס
כמה לאחר הברכה. דולר את
להגיב והחלה התעוררה היא שעות
לנשום החלה והיא אותה, לסובב
הרופאים זה במצב עצמה. בכוחות
וב"ה הצינורות את ממנה נתקו

ב"ה. לביתה, חזרה כבר היא

קיימתי אכן שהבטחתי, "וכמו
הטובה ההחלטה על שיחה איתה
הקשה. במצב בהיותה שקבלתי
רוצה היא שאכן הסכימה הבת גם
ומצות בתורה ולהתחזק לחזור
לשמור עצמם על קבלו וכבר

ב"ה. שבת,

  
   

     
  
   

    
   
  
   

    
    
  

     

את השיב הכהן אלעזר בן פנחס
א) כא, (במדבר ישראל בני מעל חמתי
הוא פנחס לקיש, בן שמעון רבי אמר
נתת אתה הקב"ה לו אמר אליהו.
אף בעולם-הזה וביני ישראל בין שלום
ליתן שעתיד הוא אתה לבוא לעתיד
ג, (מלאכי שנאמר בני, לבין ביני שלום
אליה את לכם שולח אנוכי "הנה כג):
לב והשיב וגו' ה' יום בוא לפני הנביא

בנים". על שמעוני)אבות (ילקוט

לפי בנחלה... הארץ תחלק לאלה
נג-נד) כו, (במדבר נחלתו יותן פקודיו
תבואה שדה לו יש אדם הזה, בהעולם
לו אין פרדס שדה פרדס, שדה לו אין
לך אין הגאולה, בזמן אבל תבואה, שדה
ובשפלה, בהר לו שאין ואחד אחד כל
ראובן "שער לא): מח, (יחזקאל שנאמר

והקב"ה וגו' אחד שמעון שער וגו'
מח, (יחזקאל שנאמר בעצמו להן מחלק

ה'". נאום מחלוקתם "ואלה כט):
שמעוני) (ילקוט

לפי בנחלה... הארץ תחלק לאלה
נג-נד) כו, (במדבר נחלתו יותן פקודיו
שתתחלק ישראל ארץ עתידה תניא:

שבטים.. עשר (מדרש)לשלושה

לנו תנה ... צלפחד בנות ותקרבנה
ד) א, כז, (במדבר אחוזה
מכח הנשים כח יפה אומר: נתן רבי
- אומרים שהאנשים בעוד האנשים.
הנשים מצרימה", ונשובה ראש "נתנה
אחי בתוך אחוזה לנו "תנה - אומרות

(ספרי)אבינו".

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:29 19:12 ירושלים
20:32 19:27 תל-אביב
20:33 19:20 חיפה
20:30 19:28 באר-שבע
21:18 20:11 ניו-יורק
       

ב,ג) - א א, (ירמיהו:

  
        

   

תשובה הרהור של גדולתו

אומר מתו" לא קרח "ובני בפרשתנו הפסוק על
המחלוקת ובשעת תחלה בעצה היו ”הם רש”י
מקום להם נתבצר לפיכך בלבם תשובה הרהרו

המפרשים, וכתבו שם”. וישבו בגיהנם גבוה
שאיך בפסוקים, סתירה ליישב היא רש”י שכוונת

מפורש והרי מתו”, לא קרח ש”בני כאן נאמר
האדם כל ואת גו' ”ותבלע קרח בפרשת לעיל
נבלעו שאכן רש”י, מפרש ולכן לקרח"? אשר
מקום להם ”נתבצר כי מתו, לא אבל באדמה,
מתו” ש”לא והטעם שם”, וישבו בגיהנם גבוה
בלבם”. תשובה הרהרו המחלוקת ”בשעת כי
התורה הקדימה לא מדוע השאלה, ונשאלת

לכך המתאים במקום מתו לא קרח שבני ואמרה
קרח? בפרשת

קורח? בפרשת לא למה
מיוחד דיוק על לעמוד עלינו זאת, להבין מנת על

הבליעה בעונש קרח בפרשת התורה בדברי
הארץ עליהם ותכס שאולה חיים גו' הם ”וירדו

”ויאבדו הדיוק מהו לכאורה הקהל”, מתוך ויאבדו
מן ”ויאבדו או ”ויאבדו”, סתם ולא הקהל”, מתוך

וכדומה. הארץ”
בני של ותשובתם חטאם על שנאמר מה ולפי

שנאבדו רק היה קרח בני עונש כי לומר יש קרח
את בעיניהם שראו הקהל - ההוא הקהל” ”מתוך

לא תשובתם את ואילו במחלוקת השתתפותם
אך זה; קהל מתוך שיאבדו ההכרח מן שלכן ראו,
סיבה אין הרי לדבר) עדים היו (שלא אחר קהל

מתוכו. שיאבדו
קרח ש"בני קרח בפרשת נאמר שלא הטעם וזהו

אותו היה לא שכבר לאחר רק כי - מתו” לא
רש”י שכתב כמו קרח, מחלוקת בזמן שהיה הקהל

שנגזרה מאותם אחד בהן היה ”לא חוקת: בפ'
יכולים היו - מדבר” מתי כלו שכבר עליהם גזירה
לבני נגלה (בפרשתנו) אז ורק כו', ממקומם לצאת

מתו”. לא קרח ש”בני ישראל

ואבירם דתן עם יחד
בא מתו” לא קרח ”ובני זה פסוק של מקומו
אליאב בני ואבירם דתן על למובא בהמשך

על הצו אשר העדה קריאי ואבירם דתן ”הוא
פיה את הארץ ותפתח ה', על בהצותם גו' משה

על כאן מספר שהכתוב וכיון וגו'”. אותם ותבלע
בענין הכתוב מסיים לכן ואבירם, דתן בליעת

מתו”. לא קרת ש׳׳בני בקצרה הבליעה
לרמז הכתוב שבא מאחר השאלה: עולה מיד אך
מתו לא כך שמשום קרח, בני של תשובתם על

בהמשך קרח בני את להזכיר מתאים אינו הרי -
ואבירם, דתן הללו, הרשעים על הסיפור עם אחד

להם. אשר וכל הם שנאבדו
היו ”הם רש”י: מקדים זו, שאלה לתרץ כדי

ש”בני הענין את מצרף שהכתוב זה תחלה”: בעצה
ללמדנו בא ואבירם, דתן לסיפור מתו” לא קרח

המחלוקת בחומרת ביניהם והדמיון ההשוואה על
על הצו ”אשר אלה היו ואבירם שדתן כשם

לריב ישראל את ”השיאו רש”י שכתב וכמו משה”,
עצמם שהכניסו רק שלא אומרת זאת משה”, על

לריב ו”השיאו” ”הצו” שהם אלא החולקים, בעדת
הקב”ה ועל משה על לחלוק ועצות בתחבולות
תחלה”. בעצה ”היו הם שגם קרח, בבני הוא כך

שהיו שלמרות קרח, בני בענין ההפלאה גודל וזהו
כיון זאת, בכל ואבירם, דתן כמו תחלה בעצה
ועד מהשאול, נמלטו בלבם” תשובה ש”הרהרו
כו'. משמרות ו-24 הנביא שמואל מהם שיצאו

וגאולה הרהור - עכשיו גם
- תשובה של כחה בגודל הוראה יש מכך

הקצה מן האדם את ולהפוך לשנות שביכלתה
הכי בקצה בתחילה היו קרח בני הקצה: אל

משה אל לחלוק הרבים, מחטיאי בגדר תחתון,
תשובה היתה לא תשובתם וגם הקב”ה; ועל

זאת ולמרות בלב. תשובה הרהור רק - גלויה
קרח, עדת של מהעונש ניצלו ההרהור בזכות

שירה”, ש”אמרו - עליון הכי לקצה שהגיעו ועד
בהררי ”יסודתו - תהלים בספר נכללה ושירתם
לגאולה בנוגע וחומר” ב"קל מובן ומכך קודש”.

ומיד . . תשובה לעשות ישראל ”שסוף העתידה,
ומצווה התורה קיום שלאחרי - נגאלין” הן

לישראל ומספיק די נפש, במסירות הדורות לאורך
ממש ומיד תיכף להביא בלב תשובה הרהור

ישראל. של גאולתן
תׁשל"ז) פינחס פרשת שבת שיחת (עפ"י

בדרום. ב׳ רשת כתב קינן, ניסים העתונאי דברי מתוך
הגאולה. עיר ים בבת תמוז ד׳ ומשיח גאולה בעצרת

גלוי נס אלא מזל לא זה
רבים. ניסים עבודתי שנות בשלושים קבצתי
הדברים. את אחרת ורואה מאמין אדם אני אכן
לא זה ובמזל נורה שטיל אומרים כשאחרים
לקדש צריך פגע. לא זה שבנס אומר אני פגע,

כמג"ד. וגם כעתונאי גם ברבים. שמים שם

"צבע ושל איתן" "צוק של ראשי-התיבות
צ"א לפרק רומז צ"א. האותיות הם אדום",
בצל עליון בסתר ב"יושב המתחיל בתהילים
כנגד כמזמור הידוע מזמור יתלונן". ש-ד-י

צה"ל. חיילי לכל וחולק מזיקים

נושא ברזל. לכיפת רמז אולי תחסה". כנפיו ותחת לך יסך "באברתו
ולתקצב להשקיע שהחליט שמי להזכיר, מאליו. מובן אינו שבהחלט
הבטחון, לשר לאנטי-תיזה שנחשב הבטחון שר היה הפרוייקט, את
שהתנגדו והרמטכ"לים הגדולים הגנרלים כל כנגד הוא, דווקא והנה
כח יישר לו ומגיע זה על שהחליט דווקא הוא ברזל, הכיפת לפיתוח

זאת. הייתה ה' מאת גדול,

כולל יצליח, שזה האמין לא אחד אף בנושא. בכירים כמה ראייתי
ממפעילי היה בני אגב, ומעבר. מעל הצליח זה ב"ה, והנה האמריקאים.
ביותר החשובה שהמערכת אמר והוא פלאי. לו קוראים ברזל, כיפת
שונות, מסיבות שעות 6-8 במשך המבצע במהלך מושבתת הייתה
ירו לא המחבלים נס בדרך הם קריטיות, שעות באותם בדיוק הנה

העובדות. הן אלו שעות. באותן

המודיעין הערכות כל בו״. אבטח אלוקי ומצודתי מחסי לה׳ ״אומר
יתחיל בצפון החיזבאלה גם אז מערכה, תחל שבדרום שברגע היו,
הם כי בסוריה. מאוד אותם והעסיק תרופה הקדים הקב"ה אך בירי.

השני. את אחד להרוג במלחמה עסוקים

בשטחים נפלו מהטילים רבים יגש״. לא אליך .. ורבבה אלף מצדך ״יפול
CNN לערוץ בחמאס המפקדים אחד של הראיונות באחד פתוחים.
והשיב פוגעים. ולא הרבה כך כל יורים שאתם זה כיצד נשאל, הוא
זה את מכוון היהודים של האלוקים אבל מדייקים, דווקא שאנחנו

פתוח. לשטח

נמלטנו ואנחנו נשבר הפח
גלוים. ניסים לראות זכינו באהלך״. יקרב לא .. רעה אליך תאונה ״לא
נורו אחרים, שבמקומות ראינו מסויים, ביום כאשר לדוגמא זה היה
טיל באוקראינה. הרוסים כבמלחמת מיושב לאיזור גראד רקטות
216 יום באותו צה"ל דובר עפ"י ירו ואצלנו חיילים 30 הרג אחד
מאליו. מובן לא וזה פגע לא אחד ואף בישראל ערים לכמה רקטות

התפוצץ. לא והוא טיל נורה מכאן, רחוק לא ים בבת אנחנו והנה

התפוצץ, ולא גז בלוני שני בין טווח, ארוך משופר טיל נפל בראשל"צ
ומתקן מתקשר אני מזל" "יש אומרים שחברי פעם בכל הגלוי. נס
אצל שינוי שומע אני עולם". בורא יש מזל, "יש לומר החלו וב"ה
מדבר שלא אחד ואין הצעיר השומר כקיבוצי הקיבוצניקים מרבית

קטן. לא נס הוא גם תפיסה, והשינוי בנס. ושנצלו ניסים, על

נמלטנו". ואנחנו נשבר "הפח בחממות, בבתים רכוש פגיעות היו
אחד רקטות, 2 נפלו טוביה, בבאר רפתות בעלי שני נס. רודף נס
מהם מ' 80 נפל תהילים, ולקרא לשבת החליטו שילדיהם הבית ליד

כפרתו". "פרתו נאמר זה על פרות. 11 ונהרגו
שמח! גאולה חג חסדו". לעולם כי טוב כי לה׳ "הודו

עכשיו נפלאות

מלך דבר

איתן צוק ניסי

ליום פרק תמוז היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ב. פרק אישות הל'

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ב-ד פרקים צרעת טומאת הלכות

ה-ז. פרקים

ח-י. פרק

יא-יג. פרק

יד-טז. פרקים

א-ג. פרקים ומושב משכב מטמאי הלכות

ד-ו. פרקים

כג

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הרפואה לזירוז ברכה דולר

פינחס פרשת
א - אבות פרקי

פינחס

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

השבת לוח

להגן עוזר אינו אחד שאותו די לא
ומדיח מסית עוד הוא אלא הארץ, על

שטחים למסור שצריך שיצעקו מישראל כמה
בפניהם. הארץ את פותחים שאז לגויים,

ה'תשל"ט) תמוז (ט"ו

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בפניהם הארץ את פותחים

קינן ניסים

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' וכו' בצ"צ עוסק המשגיח הרה"ת הרה"ח
ראפ ע"ה מנחם יקותיאל הרב

שי' שרגא הרב ביבדלחט"א
ה'תשע"ה תמוז י"ב נפ'

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

נשמת לזכרון



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

וגאולה משיח הפקות
במרכז הפיקו השבועות, ג' לרגל
לימוד וחוברות הסברה עלוני ממ"ש
והדמיות מרהיבות בתמונות מלווים

וכלי הלשכות של ממוחשבות
שזור מרתק חומר בעלונים המקדש.

הרבי ובחידושי הגאולה בתורת
של פלקטים שליט"א. המשיח מלך

הרבי של השנתי פרקו קי"ד, פרק
ע"י יו"ל שליט"א, המשיח מלך

אור ארגון יו"ר נמני רחמים הרב
ומאיר גדול בפלקט וחסד, תורה

ברורות באותיות הפרק עינים.
את ללמוד כמנהג הפירושים עם

עם ראש-חודש מידי הנשיא פרק
משיחות גאולה פניני לצדו פירושיו.
,077-5123-770 להזמנות: הקודש.

www.mamesh.org באתר או

בקייטנות שני מחזור
אלו בימים נערכים חב"ד מוקדי

בקייטנות השני המחזור להפעלת
הילדים, זוכים זו, במסגרת הקייץ.

במשך לומדים שאינם כאלו גם
בצורה היהדות עניני את השנה

משולבת רוחנית לחויה מוגברת,
הקייטנות השפעת וטיולים. בכיף
השנה, לאורך נמשכת הילדים על
חיובי רגש בהם מותירה כשהיא

במוקדי פרטים עשיר. תורני וידע
חב"ד.

בניו 770 - שבבבל רבינו בבית ממש, בפועל התגלותו את מזרזים אנו המקדש, נושא בלימוד
בירושלים הקודש להר שבחו״ל כנסיות בתי כל עם שמיא, ענני על נעתקים ומשם יורק,

טובות חדשות

הכי הכי הזמן
השלישי לבית

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

המקדש בית את ממש, כבר שראה מי יש
בירושלים. הבית הר על בנוי שהוא כפי השלישי,
על-טבעי באופן שנלקח יחזקאל הנביא זה היה
את הקב"ה לו הראה שם הבית, להר מבבל
חלקיו, כל על ממש, במוחשיות המקדש מבנה
החלה, הבעיה מידותיו. את בפניו מדד ואפילו
המקדש תוכניות את להציג נדרש הנביא כאשר
בפניהם לתאר הנביא, טען טעם, מה העם. בפני
יכולים ואינם בגולה הם כאשר המקדש, בית את

עד להם "הניח לבנותו.
ואח"כ הגולה, מן שיעלו

להם". ואומר הולך אני
ובשביל הקב"ה לו אמר
!? בטל ביתי בנין יהא זה
להם, אמור לך אדרבא,
צורת לקרות ויתעסקו
ומעלה בתורה, הבית
הם כאילו עליהם אני

הבית! בבנין עוסקים

אקטואלי הכי
הרבי מבקש ולכן,
המשיח מלך שליט"א
אלה, בימים לעסוק

שמדובר הכרה מתוך המקדש, נושא בלימוד
לתת כדאי זה רקע על אקטואלי. הכי בעניין
בית בנושא ביותר היסודית לסוגיה הדעת את
העתיד? מקדש את בונה מי - השלישי המקדש

ממצות כאחת המקדש, לבניין מתייחס הרמב"ם
שלקיומה כשם ישראל. כלל על המוטלות עשה
לקיום ניסי להליך להמתין אין עשה, מצות כל של
הטבעיות הפעולות את לעשות יש אלא המצוה,
את הדורשת תפילין, מצוות זו אם בין לקיומה.
אם ובין הפרשיות, וכתיבת הבהמה עור עיבוד
הדורשת סוכה מצות זו
וכו'. הסוכה עשיית את
לפעול עלינו גם כך
לבניית טבעי בהליך

המקדש. בית

כפי המקדש, לבניין וה"תוספות" רש"י של יחסם
שונה. סוכה, במסכת בפירושם ביטוי לידי שבא
בנוי מצפין שאנו העתיד "מקדש שניהם לדעת
הליך לא משמים". ויבא יגלה הוא ומשוכלל

השמים. מן מוכן, מקדש יורד ניסי. אלא טבעי,
את אחת לכאורה, השוללות שונות גישות שתי
טבעית בבניה הצורך את מדגיש הרמב"ם חברתה.
אדם, ידי מעשה ישראל, עם ע"י המקדש בית של
העניין את המותירים ו"תוספות" רש"י לעומת
העיתוי הן שמים, בידי

האופן. והן

שערים קביעת
מלך שליט"א הרבי
הניגוד את מציג המשיח
של וכדרכה הגישות בין
מאחד החסידות תורת
ואומר: השיטות, בין
יגלה העתיד מקדש אכן
ובשיא השמים מן ויבא
יהיו זאת, ועם השיכלול,
ידי מעשה חלקים גם בו
המקדש, כשערי אדם,
החורבן בעת שנבלעו
שעריה". בארץ "טבעו איכה: במגילה כמתואר
ויקבע השערים אותם את "יציף" המשיח מלך
אדם ידי מעשה ישתלבו בכך במקומם. אותם
משמעותית הינה השער קביעת שמים. במעשה
כבית. הגדרתו את למבנה שמקנה זו היא ביותר,
הבחירה בית בהלכות המקדש, נושא בלימוד
פרקים ומדות, תמיד מסכת משניות לרמב"ם,
ממשיכים שאנו רק לא ועוד, ביחזקאל אחרונים
את מזרזים אנו אלא ההכרתי, למימד אותו
770 - שבבבל רבינו בבית ממש, בפועל התגלותו
יחד שמיא ענני על נעתקים ומשם יורק, שבניו
ולהר הקודש לארץ שבחו"ל כנסיות בתי כל עם
והשלימה האמיתית בגאולה בירושלים, הקודש
שמחה ומתוך המשיח, מלך שליט"א הרבי ע"י

לבב. לטוב

בתמונה: ב״חופש״. גם לילדים רוחניות חויות מספקות הקיץ מחנות
המשיח מלך שליט״א אדמו״ר כ״ק עם מנחה בתפילה ״הדיי-קמפ״ ילדי

DAY CAMP ה ילדי תפילת

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח
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בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

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

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

הקדושר' קדמי באוהל הבעש"ט הקדוש הבעש"ט באוהל קדמי ר'

3 טובות והחלטות שירים ערב

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

בחו״ל לשליחות יסע
שיסע והאפשרית הדחוק פרנסתו מצב אודות ובמ"ש

לחו"ל. זמן לאיזה דתית, ממחלקה בשליחות
רק לא והמספיקה בצד המשכורת ממכתבו שכנראה
לסילוק כסף שנשאר אלא בהווה. ופרנסה להוצאה

שמקודם. החובות
ביכולתם יש כהנ"ל בשליחות הנוסעים הנשמע כפי הנה
הוא, וא״כ למצפונם. מתאים הרוחנים בענינים להתנהג

כזו. לנסיעה מסכימה תחי' וזוגתו
רוחנית פרנסה גם שהרי ובפרט בדבר. להתענין נכון
סבא ישראל ברוח היהדות להפיץ שיוכל בהענין

יסע. לשם במקומות
בה בכתתו כשמתבונן לו שיש האכזבה אודות במ"ש

- רבים. כ"כ מאמצים השקיע

בשטח כשרונות לו שיש ברור מהצד. הנשמע כפי הנה
אלה משתי אחת ולכן החינוך,

בהתאם לא אותם ורואה התוצאות את מעריך שאינו או
מתארה), מאשר יותר טובה (שהיא המציאות

כזה ועל המתאים. באופן לא הכשרונות את שמנצל או
יועץ. ברוב ותשועה נאמר

והרי בהחינוך, כשרונותיו לנצל שצריך אופן בכל אבל
חינוך של לענינים כוונתו כנראה א' שבסעיף ההצעה גם

יסע... לשם במקום
צעירי במסגרת לפעולות בהנוגע מזכיר שאינו לפלא
והשי"ת מתעסק, בזה שגם שבטוחני אף חב"ד אגודת

האמור. בכל תחי' וזוגתו יצליחו
הריונה ימי ימלא השי"ת ונחי'. זוגתו ממצב ולהודעתו
ונקל. כשורה ובזמנה בעתה זחו"ק ותלד ובנקל כשורה

הנ"ל.. בכל טובות לבשורות ו׳שכט)בברכה (מאגרת

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

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שמיטה שנת הגאולה חודש (10.7.15) ה'תשע"ה תמוז כ"ג פינחס, פרשת קודש שבת ערב
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טובות, והחלטות שירים של מרשים ערב
ע"י תמוז, י"א שעבר, ראשון ביום נערך
אביב. בתל ממש" "ממעל הרוחני המרכז
זו הנערך הערב של האומנותי בחלקו
של שורה השתתפו השלישית, הפעם
ארי, לב ארז רנד, שולי ידועים: זמרים
רועי ילד, צמד זמיר, דניאל דדון, אמיר
ידידה בהנחיית הטובים והחבר'ה לביא
באופן למלא יחד חברו אלה כל מאיר,
של ריבוי - הערב מטרת את טוב הכי

טובות. החלטות

הגאולה לחג נקבע העיתוי
שליט"א הרבי מדגיש ספור, אין בהזדמנויות
ההחלטה של מעלתה את המשיח מלך
בכוחה ברבים. הנעשית זו ובפרט הטובה,
רק לא לטובה לשנות אחת החלטה של
כל של אלא המחליט, האדם של חייו את
אחת טובה שלהחלטה ועד אותו הסובב

כולו. העולם כל על השפעה ישנה

הרמב"ם פסק-דין משמעות בעצם זו
לראות אדם כל על אשר תשובה, בהלכות
חציו דהיינו שקול, כולו והעולם עצמו את
מצוה "עשה ש: בכך אבל חייב, וחציו זכאי
העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת
תשועה ולהם לו וגרם זכות לכף כולו

והצלה".

יזם הבארבי, במועדון שנערך הערב את
הרוחני המרכז ממנהלי ברנס יובל הרב
בתל ג'ורג' קינג ברחוב ממש" "ממעל
רינת נועה מרת אשתו נשמת לזכות אביב,

כשלוש לפני קשה מחלה לאחר שנפטרה
ממייסדי הייתה רינת, נועה מרת שנים.
ברמת לבנות המדרשה פנימיות, מדרשת

אביב.

ל-770 טיסה על הגרלה
גאולת חג תמוז, י"ב לערב נקבע העיתוי
יצחקשניאורסון) יוסף (רבי הריי"צ אדמו"ר
ממאסרו חב"ד, בשושלת השישי הנשיא

ברוסיה.

מהמשתתפים אחד כל הוזמן הערב, במהלך
בין טובה, החלטה איזו עצמו על לקבל
לחברו אדם שבין בתחום החלטה זו אם
במסרון נשלחה ההחלטה למקום. אדם או
הוקרן ותוכנה רינת נועה מרת של לטל'
מאוחר הבמה. בגב הענק המסך גבי על
שם בצירוף ההחלטות, הועברו יותר

מלך שליט"א לרבי אמו, ושם האדם
במהלך קודש. האגרות באמצעות המשיח
טיסה כרטיס על הגרלה נערכת הערב
שולחי כל בין המשיח מלך שליט"א לרבי

המסרונים.

למותג שהיה הסרטון
האירוע לקראת הפרסום מאמצעי אחד
"האחים בשם סרטון היה שעברה, בשנה
"ממעל צוות ע"י שהופק בלוזינסקי"
ציון אייל היה הסרטון במאי ממש".
דדו הרב וחברו ברנס יובל הרב בו וכיכבו

מרשימה. בחינניות אלבחרי,

הקושי את מתאר הסרט
הערב, יוזמי עמדו בפניו
תקציב. וחוסר זמן חוסר
מחליטים הם כך לשם
התיאום שלב על לדלג
ולהציג האומנים, עם
מודעת את בפניהם
"כלאחר הפרסום

כבר כשהיא מעשה",
הבנה" "אי על התנצלות תוך מודפסת,
מי המארגנים בין בכוונה שלא שנפלה
עבד, זה כלל ובדרך מי, עם לתאם אמור

והופיעו. הגיעו והאומנים ב"ה,

שנעשה בסרטון שימוש נעשה השנה, גם
ערב זה היה האירוע. של ההיכר לסימן כבר
וחסידית צעירה באווירה גאולתי חוויתי
לזירוז ישראל, בעם זכויות להוסיף שנועד
ממש. עכשיו והשלימה האמיתית הגאולה

המופע בימת על

ברנס יובל הרב
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