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בעוד בקהילות ישראל קוראים השבוע בפרשת פנחס, 
אודות חלוקת הארץ לשבטי ישראל, כהכנה להתיישבות 
יהודית מלאה בכל הארץ, עסוקה הממשלה ביציקת תוכן 
ממשי למדינה פלסטינית (ח"ו) בשטחי ארץ ישראל. היה 

כאשר רה"מ  זה בתחילת השבוע בישיבתה השבועית,
מר נתניהו התהדר כי ממשלתו "הביאה בפעם הראשונה 

מדיני של שתי  לקראת תהליך לאומית והסכמות לאחדות
מדינות לשני עמים", ה"י.

"לזכותו" של רה"מ יאמר, כי הוא לא רק אומר אלא גם 
מבצע. ולעיתים אף מקדים את הביצוע לפני האמירה. 

כבר לפני שבועות מספר 
אישרה מערכת הבטחון 
העברה של 1,000 רובי 

קלצ'ניקוב לטובת מנגנוני 
הבטחון הפלסטיני.

יש לציין כי משלוח זה, 
הינו שני במספר במהלך 
השנה האחרונה, וכי זהו 

רק חלק "מהתוכן הממשי 
שיוצקת הממשלה" 

בהקמת המדינה 
הפלסטינית, מדינת 

המחבלים הגדולה בעולם, 
אשר עליה העיד הרבי 

שליט"א מלך המשיח כי 
היא מהווה סכנת נפשות 

לישוב היהודי בארץ.

איזוק עצמי
מול מעשים נפשעים אלה, בולטת שתיקתו של 

המחנה הלאומי ("הימין", הדתיים והחרדיים) הממשיך 
להיות שותף מלא ותומך בכל מהלכי הממשלה, גם 
כשהתנהלותה מהווה סכנת נפשות ממשית. יאמר 

ברורות, הסכמה שבשתיקה זו נובעת בראש ובראשונה, 
מקבלת שוחד מנעמי השלטון, סמכויות, תקציבים 

הם מוכתמים  המשיח כי שליט"א מלך אמר הרבי (עליהם
בדם יהודים ואסור 

לבנות בהם אפילו בית 
כסא) וכו'. לשתיקה 
"לאומית" זו נלווה 

כצפוי, גם איזוק עצמי 

בטיעון "וכי יתכן שאנו נפגין כנגד ראש ממשלה "ימני".. 
ובפרט שהרי זהו "הרע במיעוטו"...  בסקירתו השבוע, 
ניצל רה"מ את השתיקה הכללית, לצעד נוסף לקראת 

הקמת המדינה הפלסטינית ואמר כי למהלכיו שותפים 
לא רק השמאל והערבים, אלא הוא נתמך על ידי "אחדות 

לאומית".
לאמיתו של דבר, לא צריך היה להיות נביא, כדי לדעת, 

עוד לפני הבחירות, כי מר נתניהו ימשיך את מדיניות 
קודמיו. הוא הצהיר מראש כי ימשיך בניהול מו"מ  (מפת 

הדרכים עד למדינה פלסטינית), הצהיר מראש שיפעל 
לחיזוק כוחות הבטחון 

הפלסטינים ולא היה 
מוכן להצהיר כי הגולן 

ישאר לעד בידי ישראל. 
מעבר לכך, היו לו לרה"מ 

"קבלות" מהקדנציה 
הקודמת: "הסכם וואי", 
מסירת חברון, העברת 
כלי נשק לפלסטינים. 

היה אסור לבחור בו ובכל 
מפלגה שהיתה מוכנה 

לתמוך בו. ולכן חייבים 
כעת ביותר למחות כנגדו. 

שוקד לגאלנו
במשך שנים, התריע הרבי 

שליט"א מלך המשיח, 
כי עצם הדיבורים וניהול 

מו"מ עם הפלסטינים, מעידים על חולשה, התקפלות 
וכניעה שיגבירו את תיאבונם של הפלסטינים ואת מעשי 

הטירור שלהם.
על הממשלה לדעת, ארץ ישראל אינה נדל"ן פרטי של 

חבריה, וגם לא של תומכיה הפולטיים. ארץ ישראל 
כל העם היהודי לדורותיו! נחלת עולם  הינה נחלתו של

שניתנה לנו ,עם עולם, ע"י בורא העולם. לאיש אין רשות 
למסור ממנה שעל או לנהל על כך מו"מ. בימים אלה 

של "שלושת השבועות" בהם שוקד הקב"ה על גאולתנו 
ישראל את  בקהילות השלישי, לומדים בית המקדש וגילוי
הלכות בית הבחירה, הוא בית המקדש, המקשר את העם 
היהודי לדורותיו אל ארץ הקודש, עדי הגאולה האמיתית 

והשלימה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח בקרוב ממש.

שיעורי בית הבחירה
מלך המשיח,  הרבי שליט"א   בהוראת

מתקיימים בימי "שלשת השבועות",
ובית  ומשיח גאולה בנושאי שיעורים
מהלימוד לקראת  זאת כחלק המקדש,

הגאולה האמיתית והשלמה.

נפתחו מועדוני הקיץ
  עם פתיחת ימי חופשת הקיץ, 

קייטנות ומועדוני במוקדי חב"ד נפתחו
ישראל, חוויה  לילדי המעניקים קיץ,

ואתגרים עם  הנאות מיוחדת המשלבת
תוכן יהודי. ברחבי העולם אף נפתחו 

בהם שוהים הילדים  מסגרות ה'קעמפים'
וממושכת ברציפות,  ארוכה תקופה

שעות  24 מוקפים בערכי היהדות כשהם
במשך כל ימי השבוע. ביממה

כנס מנהלי המוסדות
וארגוני  מאות מנהלי מוסדות
ביום חב"ד מרחבי הארץ, ישתתפו

בכינוס מיוחד,  תמוז, שני הקרוב, כ"א
בארץ  אותו יוזמת אגודת חסידי חב"ד

האירוע יתקיים אי"ה בתל אביב.  הקודש.
לפרטים: 03-960-0667.

תרומות לבית משיח
  ב'בית משיח' במרכז קרית מלאכי, 

גדולים בעקבות נזקים השבוע ספגו
נקרא  שריפה שפרצה במקום. הציבור

לסייע בהמשך הפעילות. לתרומות הרב 
פש, טלפון: 054-676-1214. שלום

את הלכות בית הבחירה, הוא בית המקדש, המקשר את העם היהודי  אלה לומדים בקהילות ישראל בימים
לדורותיו אל ארץ הקודש, עדי הגאולה האמיתית והשלימה ע״י הרבי שליט״א מלך המשיח בקרוב ממש.

חדשות טובות

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

חודש הגאולה פרשת פנחס, י"ח תמוז ה'תשס"ט (10.7.09)                           ערב שבת קודש

שלשת השבועות: שיעורים 
בגאולה ומשיח ובית המקדש 

בכל מוקדי חב"ד

ב"ה

אינה  ישראל ארץ
! לחלוקה ניתנת

755 שנת "ַהְקֵהל"

ארבע שנים לאחר שגורשו מבתיהם, עדיין רוב תושבי גוש קטיף לא קיבלו
את דירת הקבע. בתמונה: קרווילה בכרמיה, אחרי שנפגעה מקסאם ליד...

בית! בלי ארבע שנים
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שלום בריתי את לו הנני נותן
(במדבר כה, יב)

ש"הנני אליהו)  (זה פינחס  של  מעלתו 
נותן לו בריתי שלום" שזו ענינו של אליהו 
ישראל,  בני  בין שלום  לעשות . . ש"בא
הנביא  אליהו שולח לכם הנה אנכי שנאמר
בנים  ולב בנים  על אבות לב  והשיב  וגו' 

על אבותם"
והשלום אהבו", שעל  שזהו עניין ד"האמת
היפך  - הגלות סיבת  מבטלים  זה  ידי

ישראל דאהבת
את  "צרור  הפרשה  בהמשך  גם  [כמודגש 
המדינים והכיתם אותם גו" ביטול הענין 

מדון ומריבה] דקליפת מדין, לשון
(הגלות),  המסובב  בטל  הסיבה ובהבטל
לבית יהודה  יהיה הרביעי גו' שלכן "צום
(כי)  טובים ולמועדים ולשמחה לששון

והאמת והשלום אהבו".
פנחס ה׳תש״נ) (משיחת פרשת

הארץ (במדבר כו, נג) לאלה תחלק

הארץ לנחלה חלוקת הארץ, "לאלה תחלק
תחלק  בגורל אך תרבה נחלתו גו' גו' לרב

- גו'" הארץ
אופן חלוקת הארץ,  רק שכיוון שנתפרש
(כבפרשת  שבטים החלוקה לי"ב לא פרטי
זה  לומר  יש זה), שלאחרי  מסעי מטות 
הארץ בימות  כולל גם השלמות דחלוקת
שתתחלק  האומות,  עשר  ארץ  המשיח,
לוי  "שער  לוי,  לשבט (גם  שבטים לי"ג

(משיחת שבת בלק תנש״א)אחד").

 

מוצש"ק הדלק"נ שעון קיץ  לפי

8:29  7:12 ירושלים 
8:32  7:27 תל-אביב 
8:33  7:20 חיפה 
8:30  7:28 באר-שבע 
9:16  8:10 ניו-יורק  
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א אבות: פרקי

המיוחדת למצווה אישי קשר

בתורה  ידוע אשר כל העניינים הכתובים
הזמנים  בעבודת ה' בכל נצחית הוראה מהווים

פנחס  בשבת פרשת ולכן בעמדינו ובכל הדורות
בעבודת ה'  ההוראה זו, יש להבין את בשנה

שהרי  פנחס, של לגבי כל אחד מישראל מעניינו
ולכן  הפרשה בעצם עם תוכן שם הפרשה קשור

. לגבי תוכנה הפרשה ללמוד משם אפשר
מפרשתנו בנוגע לחלוקת ארץ  עניין ובהקדים
עפ"י  לא כלומר שהייתה על פי הגורל, ישראל

עפ"י קביעה  ונימוקים שכליים אלא הבנה
יחלק את הארץ". בגורל - "אך טהורה. אלוקית

הגרלה ושכל
ארץ ישראל בגשמיות,  כשם שישנה חלוקת

בעבודת ה' בין בני  "חלוקה" רוחנית גם ישנה
עניינו המיוחד  את יש ישראל, כאשר לכל אחד

בגשמיות  וכשם חלוקת הארץ בעבודת ה'.
החלק הרוחני ששייך  גם כך נעשתה ע"י הגורל,

שכאן  עפ"י הגורל. אלא לכל יהודי נקבע
סדרי עבודת ה' צריכים  מתעוררת השאלה:

הגורל  ולא על פי שכל לכאורה, להיות על פי
מטעם ודעת. אפילו שיסוד העבודה  שלמעלה

בלבד וכשיש  היסוד קבלת עול, אך זהו הוא
צריך להיות על  זה מותר ומה אסור מה לברר

שכל והשגה. אם כך,  כך פי התורה ומוכרח לשם

והסיווג  נאמר ש"חלוקה" (כלומר הבירור כיצד
נעשה עפ"י גורל.  העבודה המעשית) של

ויובן זה על פי עניין שמצינו בתנאים
(=במידה יתירה)  שהיו זהירים טפי והאמוראים

כלומר, הם היו זהירים בכל  מסוימות. במצוות
המצוות ובעניינים מסוימים היו 'זהירים טפי' 

לפי שהעניינים היו שייכים אליהם בפרט, 
היה העילוי בקיום שאר המצוות  ובאמצעותם

הוא גם בנוגע לכל יהודי  זה שלהם. על פי
אליו  השייכים ישנם העניינים יהודי שלכל

המיוחדים לכל אחד  בפרט. שייכות העניינים
השכל  ואחת אינם על פי טעם ודעת או הבנת

ודעת  שישנו קשר מיוחד, כי אם למעלה מטעם
- עניין הגורל.

אישית מצווה
ליהודי את המצווה  מראים מלמעלה הדרך שבה

אליו היא כאשר שלגבי  המיוחדת הקשורה
אצלו העלמות והסתרים  אותה המצווה קיימים

יתרים. כלומר ככל שהמניעות והעיכובים 
גדלה חשיבות המצווה לאותו  כך גדולים יותר

אינו רואה על פי שכל שייכות  אם אפילו יהודי.

ביתר  לו מצווה זו עולה לעניין זה ואדרבא,
עניינו  עניין זה הוא מאחרות, למרות זאת קושי

ודווקא משום כך  השייך לו בפרט המיוחד
כזו.  נגדו במידה חזקה היצר הרע עומד

אופן פעולת הגורל, שרש"י  גם ועל פי זה יובן
עצמו היה צווח".  מביא (מהמדרש) ש"הגורל

אותו  של מכיוון שמצווה זו ענינה המיוחד
(הגורל) לכן  יהודי שאינו על פי טעם ודעת
אותה  ועיכובים בקיום ישנם מניעות כאשר

"צועק", כלומר מתגלה  הגורל עצמו המצווה,
הקשורה עם  שבנפש יחידה בחינת עצם הנפש

עולם ומכאן הכח להתגבר על כל  של יחידו
הקשיים. 

קנאות לשמה
קנאת  את זהו גם ענינו של פנחס אשר קינא
מציאותו  שהרי עניין הקנאות הוא שכל ה'.
נובע מגילוי עצם  למלא רצון ה' שזה חדור

פעולתו של פנחס, "הלכה  על ולכן נאמר הנפש
עליו  צריך להשפיע כן". שכן הדבר ואין מורים

עצמו  כל כך עד שיעשה את הפעולה מצד
משום שלגבי עצם  דין. זאת מבלי לשאול בית

פנחס  ולכן זכה שייך לשאול שאלות. לא הנפש
למלא  מציאותו היתה משום שכל לכהונת עולם

רצון ה'. 
"דרא דעקבתא  של ובדורנו, הזהיר טפי

והדור הראשון  לגלות דמשיחא" הדור האחרון
משיח  קבלת פני של לגאולה - הוא העבודה

צדקנו בפועל ממש.
פנחס תשח״י,  ה׳תנש״א, פרשת פנחס (על פי שיחות שבת
תמוז תשי״ג) תמוז תשי״ב, י״ב ט״ז

 

דבר מלך

פרשת פינחס

פינחס

יו"ל ע"י: האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק מנהל אדמיניסטרטיבי:
פרישמן רכז המערכת: בנצי
רווה משלוחים: מנחם

ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

רומני ש. צילום בחזית: מלך המשיח שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

השבת לוח

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח

בבקשת ברכה, עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

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

הת' אפרים ע"ה
יוסף שיחי' ר' שמואל יבלחט"א בן

וקסלר
ה'תשס"ה תמוז כ"ב שבת קודש, ערב נפ'
בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

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

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

תניא תהלים חומש
בצ"צ וכו' עוסק הרה"ת הרה"ח

שגלוב הלוי ע"ה זלמן שניאור ר'
הי"ד הלוי אלחנן יצחק ר' הת' הרה"ח בן

ה'תשס"ו תמוז כ"א ב', ביום נפ'
בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי

לזכות
סהר שתחי' בת אודל אפרת
שלימה וקרובה לרפואה



מספר מר אבי אוחנה, מקרית
מספר  "הכל התחיל, לפני מלאכי:

חודשים, כשליד ביתה של אימי, גב' 
מזל שתחי', הגרה ברמלה, הכניסו 

לבית הכנסת. תורה חדש, ספר
מרשימה,  כנהוג נערכה תהלוכה

לעבר בית  והקפות שמחות במיוחד
ושמח  כולו עולז הכנסת, כשהקהל

כמנהג ישראל. בספר התורה,
בניידת  בטוב. אימי שלא לפתע חשה
"אסף  לבתי הרפואה שהבהילה אותה

הרופא" בצריפין, כבר איבחנו, כי 
כהגדרתם. לבבי' מדובר ב'אירוע

ניתן  לאחר בדיקות מקיפות "רק
יהיה לקבוע בדיוק ממה היא סובלת 

ניתן לעשות" הודיעה האחות  ומה
בבית הרפואה.

החד, מהשמחה  כמובן, שהמעבר
לחדר  ברחובה של עיר, הגדולה

המיון, לא הטיב עם מצב 
שאימי  רוחנו, מה עוד

בגיל מבוגר  שתחי', כבר
ימים  יחסית, לאריכות

טובות, מה שהוסיף  ושנים
לחששות.

החלו בסדרת  הרופאים
לאחר  בדיקות מקיפה,

ובדיקות  שונים צילומים
כשבסופם  אולטרה סאונד,

קרא לנו הרופא לחדרו.
פרש על השולחן המואר את  הוא
שהוא  הצילומים האחרונים, ותוך

מצביע על המקום המדוייק, והראה 
וחצי  לנו כי בליבה נתגלו עורק

שאינם מתפקדים. "במצב  סתומים,
קודם  לעשות גילה, הייתי ממליץ

צינטור. לדעתי, הבעיה קיימת כבר 
שנים  אפילו תקופה ארוכה, אולי

לטפל בה". ומוכרחים כעת
הזו,  הסתפקנו בחוות הדעת לא

מבית רופא מומחה אחר, ולמחרת
נוספים,  ערך לה צילומים הרפואה,

הסתימות בבירור יותר.  שבהם נראו
נראה אתמול כעורק  מה שהיה

היום לתמונה  סתומים, הפך וחצי
סתומים.  ברורה של שני עורקים

כשהרופאים ממליצים לעשות 
"באם הצינטור לא יצליח  צינטור.

חלילה, אנחנו ניאלץ לעשות ניתוח 
לב פתוח, שהינו מסובך בהרבה" 

הרופאים. פסקו
חלפו עלינו, הרבינו  ימים לא קלים
רבות ובקבלת החלטות  בתפילות

לרפואתה. טובות
הצינטור המתוכנן. פגשתי  יום לפני

תושב  חבבו, את ידידי הרב אריה
החסידית נחלת הר חב"ד,  השכונה
כאן בקרית מלאכי. סיפרתי לו על 

המצב ושאלתי אותו: "מה אתה 
זה?". על אומר

חייב, עוד  "לדעתי, ברור, שאתה
לרבי שליט"א מלך  לכתוב היום

הק'" הוא  ברכתו את ולבקש המשיח
מיהר להשיב.

שכבר  קיבלתי את עצתו. מה עוד
בעבר לראות בניסים  נוכחתי

שהתרחשו בזכות הברכות 
באמצעות האגרות  המתקבלות

קודם  קודש, ובשעות הערב, לילה
הטיפול. התיישבתי לכתוב את 

בקשת הברכה.
מתוך  כתבתי ארוך, במשך זמן

דמעות שיצאו מעומק 
ליבי. בכיתי והתחננתי 

הרבי  לי במכתבי, שיתן
שליט"א מלך המשיח 

תשובה שתפיג את 
מהטיפול  החששות

המיועד, ויביא את המזור 
לצרה זו.

התשובה שהתקבלה, 
החנוכה,  נס בסיבת עסקה
אירע  ונכתב שם שנס החג

התורה. לא כ"כ הבנתי את  כח ע"י
קישר זאת  ההקשר, אך הרב חבבו

התורה, שם  מייד להכנסת ספר
הסיפור, והבטיח שבעז"ה  כל התחיל

הכל ילך בסדר...
ליוותה אחותי את  בבוקר, למחרת
איתם  אימי לצינטור, כשאני עומד
"היא נכנסת כעת  בקשר טלפוני.

לצינטור" היא התקשרה להודיע לי. 
לשעה ארוכה של  הכנתי את עצמי
הטיפול.  המתנה בצפיה לתוצאות

בלבד היא  אלא שלאחר חמש דקות
קרה"  התקשרה. "מי יודע מה כבר

שאני מקבל את  הרהרתי בחטף, תוך
השיחה.

הכל" היא בישרה  את סיימו "הם
איך זה קרה?"  בעליצות. "מה?

הסבירה: "לא יודעים  שאלתי, והיא
שאין  גילו, הם איך זה, אבל כעת

עורק סתום, אפילו לא  שום
הסבר להבדל  אחד. אין להם שום

אבל זו  מהצילומים של אתמול,
n המציאות".

בלימוד השבועות" "שלשת בימי להוסיף המשיח מלך הרבי שליט"א הוראת על-פי
שבבבל": רבינו בית מ"קונטרס קטעים גאולה ומשיח. ועניני הבחירה בית הלכות

היכן יתגלה בית המקדש?היכן יתגלה בית המקדש?
("מקדש  העמים  ארץ  שבכל כנסיות  הבתי "...חיבור 
ולפי-ערך  בהתאם  יהיה  דלעתיד המקדש  לבית  מעט")
המיוחדים  כנסיות  שבתי   - שביניהם הדרגות  חילוקי 
יהיו  .. כנסיות  בתי  שאר לגבי  יתירה מעלה בהם  שיש
ממש  מחוברים  שיהיו  המקדש,  לבית  בהחיבור  קודמים
ביניהם,  הפסק ללא  בו  ודבוקים  (נוגעים המקדש  לבית 
בתי כנסיות  לבית המקדש כל שאר ידם ובאמצעותם יהיו מחוברים (ועל

העמים).  שבארץ
יגלה ויבוא  ומשוכלל דלעתיד (ש"בנוי - שהמקדש ויתירה מזה יש לומר
בזמן הגלות  וישב שם" בהמקום "שנסע מקדש תחילה יתגלה מן השמים")

ומשם יועתק למקומו בירושלים:  ("בית רבינו שבבבל"),
מקדש  העיקרי שבבבל ("שנסע וגילוי השכינה בה"מקדש מעט" השראת
כשהן  הסוגיא ש"אף בהמשך - כמבואר וישב שם") היא גם "כשהן נגאלין"
נאמר  לא והשיב נגאלין שכינה עמהן, שנאמר ושב ה' אלקיך את שבותך,
מבין  שבותך" כמו עם שבותך) ושב, מלמד שהקב"ה שב עמהן ("את אלא
שגלו  דהגלות נמצאת השכינה בהמקום ברגע האחרון גם הגליות", כלומר,
שם", ומשם שב הקב"ה עם כל בני ישראל  ישראל, "שנסע מקדש וישב

ועד.  לעולם ולגלות בו שכינתו להמקדש שבירושלים להשרות
מעט" ("בית רבינו  עמהן מבין הגליות", מה"מקדש שב וכיון ש"הקב"ה
מתחילה ונעשית  זה שם", נמצא, שבמקום שבבבל") "שנסע מקדש וישב
(לא רק באופן ד"מקדש  והשלימות התוקף התגלותה בכל גאולת השכינה,

מקדש העתיד.  שזהו ענין מעט"),
מלך המשיח) "ובנה  הרמב"ם (בהלכות בלשון ואולי יש לומר, שמרומז
מהו הצורך להשמיענו כאן שבנין המקדש  דלכאורה: - מקדש במקומו"
בירושלים"?  המקום, "ובנה מקדש במקומו? ולאידך, למה אינו מפרש הוא
(לפני  הגלות  בזמן  המשיח מלך של  מקומו  על  גם  רמוז  ש"במקומו"  -
וממתין  יושב  (ששם  בגלות שבהיותו היינו,  בודאי"), משיח זה  ש"הרי 
מקדש  המשיח בונה מלך ומצפה לגאול את בנ"י ושכינה עמהן מהגלות)
כנישתא דשף  (כמו "בי שהוא מעין ודוגמת המקדש שבירושלים (מעט)
העתיד, שיתגלה  למקדש וישב שם"), בתור הכנה ויתיב", "שנסע מקדש

ישוב (עם הקב"ה ובני ישראל) לירושלים.  תחילה שם, ומשם

בדיוק"ובנה מקדש במקומו" - איפה בדיוק במקומו" - איפה "ובנה מקדש
שלהיותו מקומו  - העילוי ד"בית רבינו שבבבל" ...ועל-פי-זה יש לבאר
"הנשיא הוא הכל", שכולל כל הדור, יש בו  הדור, הקבוע (בית) של נשיא
עשרה  על (ומתגלה) (לא רק חלק ששורה השראת (וגילוי) כללות השכינה
"שנסע  המקדש,  בבית  השכינה וגילוי  השראת ודוגמת מעין  מישראל),
בתי כנסיות  וגילוי השכינה בכל השראת וישב שם", וממנו נמשך מקדש
אורה  שממנו המקדש בית כמו  שם,  באו אשר  בארצות  מדרשות ובתי 

יוצאה לכל העולם. 
כמו משה  (גואלן של ישראל) שבדור, המשיח גם נשיא הדור, הוא "רבינו",
אחרון", כידוע שבכל דור  הוא גואל ראשון "גואל הראשון), רבינו (הנשיא
יגלה אליו ה' ית'  מצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע הזמן הראוי ישנו "אחד
לרבי  בנוגע בגמרא נשיא הדור, כמפורש וישלחו כו'", ומסתבר לומר שהוא
משיח  הקדוש", "אם רבינו הוא כגון "אמר רב אי מן חייא יהודה הנשיא:

הקדוש", הנשיא שבדור.  רבינו היינו מאותן שחיין עכשיו ודאי
כל  ואסיפת  קיבוץ  הוא  שבבבל" רבינו  "בית  של  ענינו  שעיקר  ...וכיון 
לבית  מחובר בארץ ישראל, לקבעם מדרשות שבבבל כנסיות ובתי הבתי
מקדש  "שנסע בבבל (לא רק ה"מקדש מעט" העיקרי "הרי הוא - המקדש
אלא גם) מקום המקדש גופיה דלעתיד", שבו יתגלה המקדש  וישב שם",

ישוב לירושלים". דלעתיד, ומשם

עכשיו נפלאות עניני בית הבחירה
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הצילומים מאתמול - לא רלוונטים

אתר הגאולה של הוידאו שידורי

הגאולה: באתר הוידאו במדור כעת
גאולה ומשיח"  מ"עצרת השירה וקטעי כל הנאומים

"פותחים האקטואליה תוכנית * תשס"ט תמוז ג' -
ועוד * מצולמות חסידיות התוועדויות * נושא"

www.hageula.com - הגאולה אתר

כתוצאה שנגרם מה בעליל שראו גם לאחרי
מטעויות העבר,  לומדים - לא מהנהגה זו

הגוי בפני להתרפס - דרך וממשיכים ללכת באותה
שבעולם. מחיר כל תמורת - בעיניו, וזאת חן ולמצוא

אייר תשמ"ג) (כ"ה

צפת 6132 ת.ד.  | והארץ העם להצלת המטה

מהעבר לא לומדים



בית הבחירה את ובונים לומדים

החופש את לנצל
בשים לב לתופעה המבהילה של הפסקת הלימודים 
חודשים- ברובן  יותר משני של בימי הקיץ על משך

הישיבות במדינה זו, שעם הפסקה זו  של ככולן
והישיבה והעדר  התלמידים הקשר שבין ניתוק בא

אחד, ומאידך ההשפעה דלעומת זה של  השפעתה מצד
וכו'. עושה וכו' בימי הקיץ, והרבה בטלה ובפרט העיר
שיתנדבו  מורי הישיבה את כדאי ונכון מאוד- לעורר

פנים פעם בשבוע או שבועיים,  כל על לסדר פגישות,
בימי  הנשארים בעיר מתלמידי הישיבה עם אלה

וביחוד עם תלמידי הכיתות הגבוהות.  הקיץ,
שבין התלמידים  הפגישות היא לקיים הקשר מטרת
והמורים שיחיו משך ימי הקיץ- על ידי התועדויות 

לשיחות על נושאים  שעות כושר ידידותיות שהן

ושיש בהן תועלת להרמת התלמידים את שיענינו
והנהגתם, שיפור המדות,  ולחיזוק דרכם רוחם

לנצל פגישות  המתאים- אפשר וכדומה. ובאופן
עתים לתורה  לקבוע התלמידים את אלו לעורר

בציבור, ולחזק בהם  להדר בתפילה הקיץ, גם בימי
לשמש  המוטלת על בני הישיבה רגש האחריות

לנצל כמה  לאחרים, ומצווה גוררת מצווה- דוגמא
בסביבתם לקיים כלל  לפעילות חינוכית הזדמנויות

לרעך כמוך... ואהבת בתורה גדול
לסדר אשר התלמידים  יש הענין לטובת מובן אשר
לפגישות מרצונם הטוב, ואם אפילו בתחילה  יבואו

אבל יש  גדול ביותר, מספר המשתתפים יהיה לא
תוכן מתאים  בעלות תהיינה הפגישות לקוות שאם

ומושך את הלב, תתפשט השמועה וירבו המשתתפים.
ח׳תמ) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

נמצאים,  ימי "שלשת השבועות" בהם אנו
משיח וגאולה  בעניני נושא הלימוד את מחיים

הרבי  של המפורסמת ובית המקדש. הוראתו
ימים אלו לעסוק  שליט"א מלך המשיח, לניצול
האמיתית  לזרז ולטעום מהגאולה בנושא, ובכך
רעיונות חדשים  מידי שנה והשלימה, מביאה,

להנחלת הלימוד לקהלי יעד חדשים.
יעד, שלכאורה, לימוד עניני בית  אותם קהלי בין
ניתן למנות את  רחוק מהם, נמצא קצת הבחירה,
המורכב, הכלים ושימושם,  המבנה ילדי ישראל.

השונות, יוצרים לעיתים  ויעודם של הלשכות
שמתקשים  אי-סדר, במוחות הקטנים, מעט

עוד, שלרבים מהם קשה  מה לעקוב אחר הנושא.
ולהבין את תבנית הבניין העצום. לחוות

להזמין, לכל מקום, את  השנה, לשם כך, ניתן
ילד את חווית  הסדנא החדשה המביאה לכל
בניית בית המקדש במו ידיו, מ...קוביות לגו.

בעשר אצבעות מקדש
יכול  כמעט בכל בית, למצוא שניתן המשחק,

לחוויה מיוחדת המלווה את הילד, בבניית  להפוך
הבית, ומעניקה לו ידע בתבנית בית הבחירה.

גנץ,  חמדי (חמדת) המיוחד, אחראי, הרב לרעיון
כמעט באופן  עלי, שהתגלגל לעניין, מהישוב

(בהשגחה פרטית כמובן)... אקראי
"חוג  פרנסתי, החלטתי להקים בישוב, "לצורך

לגו", המעניק למשתתפים, יסודות שונים 
לפני תחילת החוג,  ועוד. ובניה במכניקה

שאמר לי, להשתדל  התייעצתי עם המשפיע שלי,
לגלות בכל דבר, את הפן היהודי.

משתתפי החוג, עוסקים  עצמם, את וכך, מצאו
למועדים  בכל פעם ביצירת מבנים הקשורים
חנוכיה,  בנינו השונים. בחג החנוכה, היהודים

שאנו משלבים  בהעלותך - מנורה, תוך ובפרשת
את חווית הבניה עם ערכים מתאימים".

ניסים בשיעור
משמש כמלמד  היום, הרב חמדי, שבמהלך

לנצל  משתדל בתלמוד התורה החב"די בישוב,
לפעילות "מבצעים" בישוב  את השעות הפנויות

ושיחות עם  סמוך. שם, לצד הנחות תפילין
הוקם מועדון צבאות ה'. החיילים,

כיצד "לאכול" את  "למרות שבתחילה לא ידעו
החב"דניק שנכנס למקום, הרי שהיום בישוב 

חב"ד  וקריאות כמו "הנה אותי, לפגוש שמחים
כשהם רואים  הישוב מילדי הגיע" נשמעות

העניקו לי לאחרונה,  יותר, המבוגרים גם אותי.
שביטאה את  הסדנאות תשורה נאה, בסיום אחת

הערכתם לפעילות".
לילדים, הפעלתי סדנאות  במסגרת המועדון
לפני  סדנת שופר שונות לקראת החגים, כמו

פסח, בניית  לקראת ראש השנה, מאפיית מצות
חנוכיות ועוד. כך שסדנת הלגו, הגיעה די 

השונות". והשתלבה במסגרת הפעולות בטבעיות
לפני  וסביבתו. בישוב פעילה רעייתו עדי, גם

פתחה  לגור במקום, היא שנים כשעברו מספר
שהשתלבו בין עבודתה  בשורת פעילויות,

באולפנה שבישוב "אחיה". כ"משפיעה"
"בין השאר, היא מספרת, יזמתי שיעור מיוחד 
השתתפו ציבור  בו לנשים בטהרת המשפחה,

הרבי  ברכות ב"ה, נוכחנו לראות שבזכות גדול
וכמה  שליט"א מלך המשיח באגרות קודש, כמה

בזרע  להפקד ממשתתפות השיעור זכו ב"ה נשים
של קיימא".

הדבר האמיתי לקראת
מעבר לבניית בית המקדש  הלגו. לסדנת ובחזרה

הדגם גם למערכת  מתחבר מהאבנים הקטנות,
מיוחדת, המזמזמת בכל פעם שהילד  חשמלית
אותו  הנכון יודע ללחוץ על הלשכה או האיזור

מבקשת המערכת.
לצד בניית הדגם, יכולים הילדים לבנות גם את 

הטהורה, המזבח,  כלי המקדש, כמו המנורה
מושם דגש  שולחן לחם הפנים ועוד, כשבכל אלו

דברי מפרשי התורה. המקורית לפי צורתם על
מדגם המשתתפים בסדנא, יכולים לצפות וללמוד
הלגו הבנוי, מגיע  כשדגם כולו מעץ. העשוי נוסף,

ממטר". למימדים מרשימים של למעלה
יצאו  תוכניות לעתיד? "בקרוב ומה בדבר
אי"ה ערכות עם הוראות לבניית המקדש 

וכליו, 770 ועוד", וכמובן שכולנו מתכוננים, 
הדבר האמיתי - בית  לקראת לומדים ויודעים

הבית בירושלים, בגאולה  השלישי, בהר המקדש
האמיתית והשלימה".

ניתן ליצור קשר  ולפרטים נוספים, הסדנא להזמנת
גנץ. טלפון: 052-329-3415. עם הרב חמדי

הרב חמדי גנץ (בקטן) על רקע אחד הדגמים מהלגו

קדמי ביטוחיםקדמי ביטוחים
דירה ביטוח :: מקיף - ג - צד - חובה ביטוח רכב
חשמל  - מוצרי ביטוח :: תכולה - משכנתא -
חיים ביטוח העסקים :: כל ענפי - ביטוח :: לבית

ופנסיה :: ביטוח - אובדן כושר עבודה

הביטוח ענפי כל

טלפון רב קווי 03-5017702

ש " צחי קדמי מאנ ת  ל ה שבהנ " מאנ קדמי צחי ת הל נ בה

יש לכם:

בר מצווה? חתונה? ברית מילה?
שמחה משפחתית?

אתה שליח או פעיל ויש לך
אירוע תורני? או פעילות?

יצחק ברוךיצחק ברוך
להנציח את הרגעים המיוחדים בחיים

לצילום וידאו באירוע שלכם - צלצלו:
052-623-7708


