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המערכת של למצבה טובה כהגדרה נראה לחץ", "סיר
האירני, האיום האחרונה. בתקופה בישראל המדינית

היחסים הידרדרות והמשטים, המשט מארה"ב, הגזירות
או כן בירושלים הבניה נוספות, ומדינות טורקיה עם

מול המדהימה הגז תגלית אפילו ובלחץ. גועש הכל לא,
כשמתברר מלחיץ, לנושא היא גם הפכה ישראל, חופי

במצב סמוכות. מדינות של תאבונם את עורר שהפרסום
מחפשת המדינית שהמערכת האחרון שהדבר נראה כזה,

בירושלים. הבית בהר המקדש בית בניית .. זה
טירוף יהיה כבר זה

מה ממש. של מערכות
? הערבים תגובת תהיה

? העולם מדינות האו"ם,
,(? יתן (מי הבניה היתרי
שם (ועל בטאבו הרישום
? הבג"צ עם... ומה (? מי

מיותר. "בלגן" בקיצור
לעשות, אפשר מה אבל
אנחנו שלא ה', שברוך

ואם העולם. את מנהלים
שחשבו כאלה פעם היו

את מנהלים כן שהם
לזמן מזמן אז העולם,

למיניהם, תזכורות הופיעו
רעידת צונאמי, איזה כמו

אירני איזה געש, הר אדמה,
משט או שמאיים, נמוך

צפוי. בלתי בכיוון כולה, המערכת את שמזיז קטן

לומר מה יש לבעל-הבית
העולם את מנהלים אנחנו לא ה', ברוך שכאמור, מכיון

בנושא, לומר לו יש מה לשמוע כדאי הבית, בעל יש אלא
לכל ובחז"ל. בתורה ברורים, דברים בזה שיש ומתברר

וכלשון בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו - היעוד לראש
להיות מוכן לה' בית לעשות עשה "מצות הרמב"ם:

בשנה". פעמים שלוש אליו וחוגגין הקורבנות, בו מקריבין
יתרה, מעלה תתגלה השלישי, המקדש שבבית אלא

העולם אומות גם כאשר
את עצמם על שיקבלו

שליט"א הרבי של מלכותו
הם גם יעלו המשיח מלך

ה' בית הר יהיה נכון הימים באחרית "והיה המקדש לבית
לכל יקרא תפלה בית ביתי "כי הגויים", כל אליו ונהרו ...

העמים".
בפעם נבנה הוא שם בירושלים. הבית הר - המיקום

המקומות כל "נאסרו : הרמב"ם אומר ומאז, הראשונה
שם ואין קורבן, בהם ולהקריב לה' בית בהם לבנות כולם
המוריה". ובהר בלבד בירושלים אלא הדורות לדורי בית
השבועות" ל"שלושת כעת שנכנסנו העובדה - העיתוי

כלפי אטומי לחץ יוצרת - באב לתשעה בתמוז י"ז בין -
המקדש בית לבניית שמיא

משמים הלחץ השלישי.
אלה, בימים דווקא הוא

שבעבר, בגלל לפחות
נחרב אלה בימים בדיוק
! פעמיים המקדש, בית

בשלישי לתקן חשוב ולכן
הזמן. את גם

משמים משהו
יש הרמב"ם עפ"י - הבניה
המקדש לבניית להתייחס

המחייבת עשה, מצות ככל
כל לעשות היהודי את

ובדרכים שביכולתו
את לקיים כדי הטבעיות,

עם שיחד אלא המצוה.
כפירוש בידנו, קבלה זאת
בנוי מצפין, שאנו העתיד "מקדש אשר והתוספות, רש"י

ה' "מקדש שנאמר משמים, ויבוא יגלה הוא ומשוכלל
ידיך". כוננו

בין מתווך כשהוא המשיח, מלך שליט"א הרבי מסכם
ומשוכלל. בנוי משמים ירד המקדש בית : הדיעות שתי

בית דלתות השערים, בהצבת יהיה ישראל עם של חלקו
לבית - לבית המבנה את העושה קטנה פעולה המקדש,
ללמוד אלה בימים להשתדל קטנה, בקשה ועוד המקדש.

בצדקה להוסיף המקדש, בנושא בשיעורים ולהשתתף
השלישי המקדש בבית אנחנו ו... טובים, ובמעשים

היין על "לחיים" אמירת תוך הבר ושור הלויתן בסעודת
של הגדולה בהתוועדות בראשית, ימי מששת המשומר

המשיח, מלך שליט"א הרבי עם לדורותיו ישראל עם כל
ממש. עכשיו והשלימה האמיתית הגאולה שמחת מתוך

הבחירה בית שיעורים
מתקיימים השבועות, שלשת בימי

מיוחדים, שיעורים חב"ד מוקדי בכל
הקהל בהם הבחירה, בית עניני ללימוד

כהוראת המקדש, בית עניני אודות לומד
אלה. לימים המשיח מלך שליט"א הרבי

חב"ד. מוקדי בכל פרטים

המקדש בבית וסתם שלומי
בהם השבועות, שלשת ימי לרגל
ניתן המקדש. בית עניני על לומדים

הקלטת את הילדים עבור להזמין
המספרת המקדש" בבית וסתם "שלומי

קלה, בצורה ומהנה, חווייתית בצורה
את לבנייתו. והצפיה המקדש בית על
חיש באמצעות להשיג ניתן הקלטות
.03-9606-770 - המעיינות הפצת

לשלומו תפילות
השבוע, התקבל מוחלט, בהלם
בארה"ב, שנפסק החמור הדין פסק

משפטי בתיק רובשקין, שלום ר' כנגד
שהעלו טענות בעקבות נגדו שנפתח
להפסיק ברצונם אנטישמיים גורמים

משפחתו הכשרה. הבשר תעשיית את
הבלתי הדין גזר על תערער כי הודיעה

לומר מתבקש הציבור פרופורציונלי.
לזכותו בתפילה ולהוסיף תהלים

בן הלוי מרדכי שלום של ולגאולתו
רבקה.

בסעודת השלישי המקדש בבית ואנחנו אחת טובה החלטה אחד, טוב מעשה קריטית. הינה התהליך בזירוז השפעתנו
ממש. עכשיו המשיח, מלך שליט״א הרבי עם לדורותיו ישראל עם כל של הגדולה בהתוועדות הבר, ושור הלויתן

טובות חדשות
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הגאולה באתר משיח חדשות
www.hageula.com

ב"ה

לבניין הלחץ גובר
השלישי המקדש

804

נקראת שליט, גלעד של לשחרורו לפעול והדרישה התפילות עם יחד
ההלכה דרישת כפי - מחבלים לשחרור חלילה, להסכים, שלא הממשלה

אביבה בן גלעד לשחרור תפילות



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

שיחיו רחל ורעייתו יצחק הרב למשפחת
רחימי

לבנם המצווה בר לרגל
שיחי' אליהו זלמן שניאור הת'

ולמדן שמים ירא חסיד, - לגדלו יזכו
הגאולה זמן של הרחבה ומתוך נחת ברוב

טוב מזל ברכת

  
    

    
    

    
     
    

   
   

 
   

יחלק בגורל אך .. נחלתו תרבה לרב
נב-נה) כו, (במדבר הארץ את
כמו הקודש, רוח פי על היה והגורל
היה הכהן אלעזר בתרא. בבבא שמפורש
ברוח ואומר ותומים, באורים מלובש
פלוני תחום עולה, פלוני שבט אם הקודש,

עמו. עולה
פתקין, עשר בשנים כתובים היו והשבטים
פתקין, עשר בשנים גבולים עשר ושנים
לתוכו ידו מכניס והנשיא בקלפי, ובללום
שם של פתק בידו עולה פתקין, שני ונוטל
והגורל לו, המפורש גבול של ופתק שבטו,
עליתי הגורל אני ואומר, צווח היה עצמו
פי על שנאמר פלוני, לשבט פלוני, לגבול

(רש"י) הגורל.
זה שבנס והתועלת הטעם להבין וצריך
הארץ חלוקת והרי מדבר", היה ש"הגורל
שהגורל הנס בלי הגורל ע"פ להיות יכולה

מדבר?
להעשות צריך הארץ שכיבוש כשם אלא,
ומעשה, דיבור במחשבה, דהיינו בשלימות,
לזה להכנה בנוגע גם הוא על-דרך-זה
שבגורל הגורל, פי על הארץ חלוקת ע"י
דיבור מחשבה, של העניינים ג' היו עצמו

ומעשה:
ונטילת הגורל השלכת הוא האחד העניין
פתקין הי"ב כתיבת - זה (ולפני הפתקין
שמות וכתיבת השבטים שמות של
ואח"כ המעשה, חלק שזהו הארץ) גבולות
ונוסף לזה, שצריכים והכוונה והמחשבה
הקודש", רוח פי "על זה שהי'ה זה על
לכל ובנוסף - המחשבה עניין שזהו
עניין שזהו מדבר" היה "הגורל הרי אלה

הדיבור.
שזה לכך הבוחן אבן הוא הדיבור כאשר

השלימות בתכלית נעשה
ה׳תנש״א) פנחס, פרשת מלכות׳ (׳דבר

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:31 7:13 ירושלים
8:34 7:29 תל-אביב
8:35 7:22 חיפה
8:32 7:29 באר-שבע
9:21 8:13 ניו-יורק

ה'. נאום - ירמיהו דברי 
ג). ב, - א א, (ירמיהו

התשובה של כוחה

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 ומקומו
- 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 קרח 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 וכדי

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 על 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

תשל״ז) פינחס פרשת שבת שיחת (עפ״י

מלך דבר

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
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
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השבת לוח

ע"ה ושרה בנימין ר' בן לייב ר'
דיאמנט

ה'תשס"ז תמוז כ"ג נפ'

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

נשמת לעילוי
וכו' בצ"צ עוסק הרה"ת הרה"ח

שגלוב ע"ה הלוי 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



"לפני צימרמן: ברוך ר' מספר
בית לשערי הגעתי ימים, כחודש
אני ועמדנו, מאחר בת-ים. חב"ד

ימים, באותם לנסוע ורעייתי
החלטתי, הברית, בארצות לביקור

חב"ד. לבית להגיע
חב"ד, בית מנהל את במקום, פגשתי

"מומלץ לי שאמר ציק זמרוני הרב
שליט"א הרבי ברכת את שתבקש
האגרות באמצעות המשיח, מלך

בו, וציינתי דף לקחתי קודש".
מתכונן אני הבא ובשבוע שמאחר

את אבקש לכן לארה"ב, לנסוע
לתוך המכתב את הכנסתי ברכתו...

קודש". ה"אגרות כרך
הכנסתי בו במקום הספר את פתחנו

לקרוא והופתענו המכתב, את
את כעת זוכר אינני התשובה, את

שם, נאמר אך המדוייקות, המילים
מזמין המשיח מלך שליט"א שהרבי
תקבל כבר "שם ל-770 להגיע אותי

צריך אתה מה הדרכה
לי. נאמר לעשות"

ששמעתי מילים מספר
"770" בית מהות על

פי על המכונה
"בית גם הגימטריה
הוסיפו רק משיח"

הצפיה לאוירת אצלי
במקום הביקור לקראת

זה.
משבוע יותר קצת

של בעיצומו מכן, לאחר
לנסוע החלטנו הטיול,
את ולמצוא לברוקלין

הכתובת לפי הבית
לי. שניתנה

למצוא היה קשה לא
הכנסת. בית את

ונכנסנו בסמוך הרכב את החניתי
הגדול לאולם פונה כשאני פנימה,

הנשים". ל"עזרת עולה ורעייתי
במקום פגשה חדוה, חיה גב' אשתי,

לנצל לה, שהציעו פעילות, מספר
קדוש, כה במקום שהותה את

שליט"א הרבי ברכת את ולבקש
המצטרך. לכל המשיח מלך

עצמך על שתקבלי ביותר "מומלץ
זה לברכה, כלי - טובה החלטה איזו

בתוכו". הברכה לקבלת כלי כמו
כבר אני עצמי? על לקחת עלי "מה

מה שבת... כשרות, שומרת ב"ה

השיבה- לעשות?" לי ממליצות אתן
רעייתי. שאלה

לפרסום כרטיסים כאן יש "ראי,
נח, בני מצוות שבע - הגויים בקרב
כמות איתך קחי מחוייבים. הם בהם
טיולך במהלך הפיצי כזו, כרטיסים
ויהיה מגיעה, את אליהם במקומות

שליט"א הרבי הוראת קיום בכך
מצוות לקיום להשפיע המשיח, מלך

אלו".
צאתנו מעת ואכן הסכימה, רעייתי
במקומות להביא השתדלה מ-770,
מהכרטיסים הגענו אליהם השונים

נתקלנו. בהם לגויים -
אנחנו מכן, לאחר שבוע שישי, יום

שעתיים בעוד יורק, לניו בדרכנו
לחוצים אנו וכמובן השבת, תכנס

לא שעדיין במיוחד להגיע, להספיק
לשבת. מלון אפילו לעצמו סידרנו
אך יותר, למהר לעצמי מרשה אני

מאחורי נצמדה לפתע לחרדתי
שלאחר משטרה, ניידת

מטרים מאות כמה
בצד. לעצור לי קראה

בבקשה" הרשיונות "את
שניגש השוטר לי אמר

מה "מדוע? לרכבי.
התממתי. עשיתי?"

גבוהה במהירות "נסעת
השיב. המותר" מן

להסביר נסיונותי כל
השבת בגלל שרק לו
מיהרתי המתקרבת

נפלו מלון, למצוא מאוד
אטומות. אוזניים על

עם בליבי השלמתי
כשהשוטר המצב,
לי מבהיר מצידו

כספי. בקנס שמדובר
במסמכי, מחטט בעודי

אחד כרטיס, לפתע מוצא אני
שנשארו המצוות 7 כרטיסי מאותם

להפסיד" מה לי "אין אצלינו.
את נוטל אני בעוד לעצמי, חשבתי
שם מאחורי, לניידת וניגש הכרטיס

פרטים. ומילא השוטר ישב
נטל הוא לו. הגשתי בשבילך" "זה
בתמונה מבט העיף הכרטיס, את
לך "יש אותי: שאל ואז ובכיתוב

לו אמרתי בין-לאומי?" רשיון
מה? "יודע אצלי. נמצא לא שהרשיון
לשלום"... וסע שלך, הרשיון את קח

כשר מלון למצוא גם הספקנו ב"ה
nלשבת.

ה'תנש"א תמוז (טוב) י"ז בלק, פרשת שבת - המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

שיעורים השבועות", "שלשת בימי מקום, בכל מתקיימים המשיח, מלך שליט"א הרבי הוראת על-פי
פרטים והשלמה. האמיתית הגאולה לקראת מהלימוד כחלק זאת המקדש, ובית ומשיח גאולה בנושאי

הגאולה. באתר - האינטרנט ברשת גם ולימוד לקריאה ניתנים אלו שיעורים חב"ד. מוקדי בכל

הבחירהלימוד הלכות בית הבחירה בית הלכות לימוד
להיות צריך זו דשנה המצרים בין שבימי מובן ומזה
הקשור בכל עוז וביתר שאת ביתר מיוחד "שטורעם"
בית-המקדש ובנין ומשיח גאולה עניני ללימוד

השלישי:
שנים מכמה-וכמה ישראל בתפוצות ומפורסם ידוע
בלימוד מוסיפים המצרים בין שבימי המנהג על-דבר
המדרש דברי יסוד על הבחירה, בית בעניני התורה
הבית צורת את ליחזקאל מראה כשהקב"ה וראה "בא
ומדדו מעונותיהם ויכלמו הבית את ישראל בית את הגד אומר, הוא מה
אנו עכשיו עד רבונו-של-עולם, הקב"ה, לפני יחזקאל אמר תכנית, את
צורת לישראל ולהודיע לילך לי אומר ואתה שונאינו בארץ בגולה נתונים
ואחר-כך הגולה, מן שיעלו עד להם הניח לעשות, הן יכולין וכי . . הבית
נתונים שבני ובשביל ליחזקאל הקב"ה לו אמר להם, ואומר הולך אני
להם אמור לך כבנינה, בתורה קרייתה גדול . . בטל ביתי בנין יהא בגולה
לקרות שיתעסקו קרייתה ובשכר בתורה, הבית צורת לקרות ויתעסקו

הבית"... בבנין עוסקין הם כאילו עליהם מעלה אני בה

הגאולהכיון שעומדים על סף הגאולה סף על שעומדים כיון
המיוחדת ההדגשה על (נוסף במיוחד זו שבשנה לעיל האמור ועל-פי
כיון המצרים", וד"בין תמוז די"ז ה"טוב" רק מודגש זה) דורנו שבכללות
הלכות שלימוד מובן, ממש, ומיד תיכף שבאה הגאולה סף על שעומדים

לגמרי: אחר באופן להיות צריך זו בשנה הבחירה בית
האבילות רגש התגברות מצד לא הוא שהלימוד - לראש לכל
החורבן) לולי (גם אלא בית-המקדש, דחורבן החסרון לתקן וההשתדלות
השלישי, דבית-המקדש והשלימות להמעלה וההשתוקקות הכוסף מצד
גדלות הראשון", מן האחרון הזה הבית כבוד יהיה "גדול נאמר עליו
שעשה במשכן ולא ראשון, בבית ולא שני, בבית (לא מעולם היתה שלא
על ושלימות הוספה של באופן ובאה חורבן, בה היה לא ובמילא משה),
דבר שמחזירים באופן רק (ולא שני ובית ראשון בית המשכן, מעלת

"משכון"). בתורת שנלקח מקודם שהיה
שאין גמורה בוודאות והכרה ידיעה מתוך הוא שהלימוד - ועיקר ועוד
שלאחרי-זה, ברגע בפועל למעשה הלכה אם, כי למשיחא", "הלכתא זה
למעלה, עתה (כבר ומשוכלל בנוי מצפין שאנו העתיד ש"מקדש כיון

כמימרא! ברגע משמים" ויבוא יגלה ותיכף)
בלימוד המיוחדת להוספה בנוגע האחרונה בתקופה המדובר ועל-דרך
ולקרב למהר "סגולה" בתור (רק) לא – ומשיח גאולה בעניני התורה
בעניני "לחיות" להתחיל כדי ו)בעיקר (גם אלא והגאולה, המשיח ביאת
שהשכל על-ידי-זה המשיח, דימות הזמן" עם "לחיות וגאולה, משיח
שבתורה, וגאולה משיח בעניני והשגה בהבנה וחדור ממולא נעשה
במחשבה בפועל להנהגה ועד הלב, ברגש גם וחודר מתפשט ומהשכל
הגאולה, סף על שעומדים זה, מיוחד לזמן המתאים באופן ומעשה דיבור

בא". המשיח) (המלך זה ש"הנה באצבע ומראים
ומצב למעמד מתעלה . . וגאולה משיח בעניני התורה לימוד ידי ...על
והרגשה והכרה ידיעה מתוך הגאולה, בעניני לחיות ומתחיל גאולה, של

בא". זה ש"הנה
ואילך) 32 ע׳ ד׳, כרך ה׳תנש״א (התוועדויות

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק תמוז היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
רבעי. ונטע שני מעשר הל'

ד. פרק
ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

- נשים ספר ג-ד. פרק וחנוכה. מגילה הלכות
א. פרק אישות. הלכות

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

ח-י. פרק

יא-יג. פרק

יד-טז. פרק

יז-יט. פרק
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יורקי הניו השוטר מול

הבחירה בית הלכות לומדים

היו לא - בתוקף מלכתחילה עומדים היו אם
יהיה, מה יותר ברור כעת אבל לכך, מגיעים

שום אין עכשיו: להציע שרוצים הנוסח על יחתמו באם
נפש פיקוח של הענין את יגדיל שזה וספק-ספיקא ספק

היה-לא-תהיה. יותר, בערך תשל"ט)שלא תשרי (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מהתחלה - תוקף

צימרמן ברוך ר׳

מצוות 7 כרטיס

המקדש בית

- השבועות" ב"שלשת המקדש בית עניני לומדים
ליין: און

מסכת משניות יחזקאל, בספר לימוד - יום מידי
ברמב"ם. הבחירה בית והלכות מידות
ווידאו אודיו שיעורי אלו, בנושאים עיון

www.hageula.com



050-8353-873 הראל מעבדות להדרכה:
דעה" "יורה בד"צ בהשגחת הנ"ל המוצרים

למדרש חדש בית יש אביב בתל

לחתונה מידי יותר לבזבז לא
נוחה דעתי אין בכלל - חתונה סדרי אודות ...כותב
כהנה ועוד אולם שכירות ידי על ממון מבזבוז כלל

גשמית ואפילו תועלת כל בהם שאין הוצאות -
ואיך וכלה חתן בשמחת חז"ל שהפליגו ואף לא, ג"כ
שהשמחה במוחש רואים הרי בזה, מחויב אחד שכל

רשמי באולם לא החתונה כשעושים גדולה יותר
החתונה עושים כי-אם תועפות הון שמשכורתו
שמובן אלא טפי, מעלי טפי דפשיט דכל באופן

בדרכי דוקא הענין לסדר מוכרח שבכל-אופן גם-כן
ובזה הצדדים, שני של מלאה ובהסכמה נועם

גם-כן וכמובן וקל-להבין, ורצונם נשים דעת גם
מרקדין כיצד - חסידות) (=מאמר דא"ח מהדרוש

דוקא. הכלה ז׳שפח)לפני (מאגרת

בעשרה - המצוה בר ביום
על-פי - מצוה דבר התועדות דבר על לכתבו ...
מובן ד) טו, (בראשית בזוהר-חדש מה-שכתוב

שלימה] עדה בעשרה, פנים כל [על לעשות שכדאי
לעשות שאפשר ומובן התועדות, היום באותו

יותר. עם ברב הפעם עוד זה לאחרי
ז׳תה) (אגרת

לכולם התפילה נוסח
תפלות מוזכרים אין חב"ד בסידור למה לשאלתו ...
יסד הזקן רבנו אשר ידוע ספרים. באיזהו שמצוים
בשער וכמבואר נפש לכל שוה שיהיה חב"ד הנוסח
רק בו והובא ומפורסם לאוואוט, א.ד. להרב הכולל

אלו כן שאין מה לכל. ששוים והתפלות הענינים
סגולה. ויחידי למקובלים ששייכים

ז׳תו) (אגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

– מכלום להתפעל לא למדו אנשים סוגי "שתי
(דוד) דדו חיוך בחצי אומר וחבדני"ק", אביבי תל
אביב. בתל למדרש" חדש "בית מפעילי אלבוחר,

שוקקי ברחובותיה המבקרים כי נראה ואכן,
שבמרכז הגדולה המטרופולין עיר של החיים

דופן. יוצא ודבר 'גימיק' לכל רגילים כבר הארץ
רחוב יהודה, בן מדרחוב נמצא העיר במרכז
מספר בבניין הבלויים. ממעוזי כאחד הידוע

רחב ראווה בחלון באחת. האווירה משתנה 93
מטרים שני של בגובה ענק מזוזת בגאון ניצבת
תפילין זוג למצוא אפשר המזוזה ליד שלמים,
- תצוגה בובת עומדת לידם דומים, במימדים

לבושה – הראווה מחלונות מכירים שכולנו כזו
מתקדם פלזמה מסך ובמרכז וחליפה, בכובע
זאת "מה שכותרתו סרטון הרף ללא מקרין

עבורך"? הגאולה
הקוראים יש ישיבה, הזה למקום הקוראים יש

"בית הוא מכל-מקום הרשמי שמו כנסת. בית לו
ספק חב"ד בית ספק שהוא מרכז למדרש". חדש

חסידות אור המאיר מגדלור ודאי אך ישיבה,
למטה 'חוצה' שאין 'החוצה' החוצה, ויהדות

הארץ. רחבי בכל ממנו

העיר בלב גימיקים
בתי שאר כראי למדרש" חדש "בית ראי אין

למדרש", חדש ב"בית מסבירים. הם בארץ חב"ד
חדשים ורעיונות 'גימיקים' יום מדי מחפשים

וככל המעיינות. הפצת לפעילות ומקוריים
יותר מהרגיל ושונה מקורי דופן, יוצא שהרעיון

טוב. מה -
הפעילים אחד יצא לדוגמא, כיפור, יום לפני

לקיים ליהודים והציע לתרנגול, מחופש כשהוא
דווקא זה היה ובחנוכה הכפרות, מנהג את

אביב. תל ברחובות שנע ממדים גדול סביבון

במרכז ספונטנית התוועדות לה נפתחת פעם לא
לאור. כורחם בעל שנתפסו בליינים עם הרחוב

התורה לימוד בכח
לימוד, על דווקא ניתן במקום הדגש עיקר אך

שי הרב לבד. יבוא כבר - שם מאמינים - השאר
שיעורים, ארבעה או שלשה שתוך מספר, שורוק

האדם זה יהיה ולו אחד, בכל לראות ניכר כבר
מתחילה היצר מלחמת את ביותר, הרחוק

היהודי והניצוץ מאמר, ועוד שיחה עוד להתעורר.
לעצור. קשה שכבר עד ומשתלהב, הולך

כמו בוקר, עם מתחילים בישיבה הלימודים
מכן ולאחר חסידות סדר – רגילה בישיבה

לומדים בצהריים תניא. ושיעור תפילה
בשיעור ומשתתפים בחברותות גמרא המקורבים

המקום. מנהל עזיזה, דוד הרב שמוסר חסידות
מגוון ובשיעורים הלימוד בסדרי האנושי הנוף
עדיין וחלק בפועל, תשובה" "בעלי חלק מאד,
בית עמך ותיירים, עסקים אנשי בפוטנציאל,

זה. לצד זה בידור, וכוכבי ישראל
בחור כל אחד מצד מאד, נינוחה במקום האווירה

שני מהצד אבל לו, המותאם אישי בקצב מתקדם
מניח לא עזיזה הרב - הבא לשלב עוברים תמיד

במקום. לדרוך לחבר'ה
אחר חמש השעה בסביבות מנחה, תפילת אחרי

יוצא חלק ה"תמימים". מתפצלים הצהריים,
נשאר וחלק קרובים, עסקים בבתי לשיעורים

תשע משעה הבאים. פני את ומקבל במקום
עזיזה הרב שמוסר שיעורים מרתון מתחיל

המיוחד. בכישרונו
למסלול להיכנס אמורה הטבע בדרך הפעילות

ומתגברת הולכת רק שהיא נראה אך קבוע,
יותר, אפשר אי כי שנראה פעם ובכל ליום. מיום

בפעילות נוסף שיא שקובע נוסף רעיון מגיע
שכזו. אינטנסיבית

מחשבתית מהפכה
המשיח מלך הרבי שליח עזיזה, דוד הרב

אביב לתל קודם שנה, ל-20 קרוב כבר שליט"א
אביב לתל תל-מונד. ובכלא בנתניה היה הוא

שנים. 12 לפני עזיזה הרב הגיע
לא "שאנשים עזיזה הרב אומר היום", "הבעיה
אחת מחוויה קופצים הם אחד. בדבר מרוכזים

להושיב פשוט לא למשנהו. אחד ומגירוי לשנייה,
מול אותו לרכז כשמצליחים אבל לשיעור, אדם

זהו, ספורות, לדקות אפילו החסידות אותיות
נגאל". הבן-אדם

חשדנות במקום, לפעול מאוד קשה היה בתחילה
גם והגיעו הפעילות, את ליוו עויינות ואפילו

יתד תקענו כבר "אבל בעיריה. חוזרות לתלונות
השתנה, הכול "מאז עזיזה. הרב אומר במקום",
במשותף עובדים ואנחנו אוהדת כבר העירייה

העולם מהכנת כחלק הכל פרוייקטים". במספר
רוחנית ה"נמוכים" המקומות את גם כולו
והשלימה. האמיתית לגאולה - מהאחרים

למדרש״ חדש ב״בית בשיעור עזיזה דוד הרב

מציגים:אלי דגני הפקות מציגים: הפקות דגני כולל:כולל:אלי

זמרהרכב שלושה נגנים + זמר + נגנים שלושה הרכב

מקצועיתהגברה מקצועית הגברה

חופההגברת חופה הגברת
גביהקלטת האירוע על גבי  על האירוע הקלטת
החתן למשפחות ערוך C.DC.D..
והכלהוהכלה

והזמנותלפרטים והזמנות 054-9252-770054-9252-770 לפרטים
מיוחדמחיר מיוחד מחיר

הבעל"טלנרשמים עד ראש השנה הבעל"ט השנה ראש עד לנרשמים

N.DN.D נברוד"ר משה נברו משה ד"ר
אלטרנטיביתמומחה לרפואה אלטרנטיבית לרפואה מומחה

דיקור * הומאופתיה * נטורופתיה * העין בגלגל מאבחן *
כגון: שונות בעיות לפתרון ייחודיות בשיטות המטפל מוכחות הצלחות עם תחומי רב אלטרנטיבי רופא

מ) (שלמה במשקל" ירדתי וגם סכרת לי אין ועכשיו לי שאמרת למה "...שמעתי סוכרת: בעיות
ובעלה) (ליאת ילד" חובקים אנחנו בזכותך לך, מודים נברו משה "...ד"ר פוריות: בעיות

(עופר) לחלוטין" המיגרנות נעלמו חודשים 3 "...אחרי ראש: כאבי
לחלוטין" נעלמה הגב בעיית טיפולים כמה "...אחרי שונות: מסיבות גב כאבי

א.) ברני (ד"ר
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