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האחרונות, בשנים שהתחדשו הרפואיים המונחים אחד
בריאותי פגם לא ללמדך, מערכות". "קריסת המונח הוא

מוצלח, הבלתי לסיומה המחלה את שהביא הוא אחד,
לתפקד. הפסיקו כולן החיוניות הגוף מערכות אלא

שביכולתה כל עושה שהמדינה נראה האחרון, בעשור
לגרום כדי בישראל, החברה מערכות את להחליש כדי

מערכת לעצמה רשמה אלו, בשבועות מוחלטת. לקריסה
הקריסה. בתהליך נוסף הישיג בישראל המשפט

שהופעלו והלחצים יצוקה" "עופרת מבצע בעקבות
הורה ומחוץ, מבית

את לבחון הרמטכ"ל
וההיבטים צה"ל פעילות

במסגרת במבצע. הערכיים
מ-150 יותר נבדקו זאת
כה עד ונפתחו אירועים

מצ"ח. חקירות ל-50 קרוב
ממצאי בחינת לאחר
והחקירות הבדיקות

השונים, בערוצים שנערכו
הצבאי הפרקליט החליט

צעדים נקיטת על הראשי,
חיילים כנגד משפטיים
בכירים. כולל וקצינים

כפול מוסר
האירועים, אחד עיקרי
את רבה במידה מאפיין

כולה. המערכת של הכפול המשפטי המוסר
מחבלים. איתר צה"ל כח כאשר המבצע, במהלך זה היה
מפקד המחבלים. שהו בו לבית הצמוד לבית הגיע הכח

אליו הבית תושב הפלסטיני את לשלוח אישר הגדוד
לשכנע מנת על השכן, הבית אל צה"ל, חיילי הגיעו

ביקש עצמו הפלסטיני מהבית. לצאת המחבלים את
שניתן על-מנת כן לעשות מהחיילים פעמים מספר

זאת למרות הלחימה. אגב ביתו מהריסת להימנע יהיה
סגן- בדרגת המג"ד של העמדתו על הפצ"ר החליט

השימוש בגין לדין אלוף
הורשע הקצין בפלסטיני.
רגישות עונש. עליו ונגזר
של זו משפטית-מוסרית

המשפטית- המערכת

מבית ישראל שונאי את לרצות כדי שנעשתה צבאית,
כשמונה מערכת. אותה צביעות את מדגישה רק ומחוץ,

על והפצמרי"ם הקסאמים מתקפת נמשכה רצופות שנים
עזה. וחבל הארץ דרום בישובי ישראל אזרחי אלפי מאות

כשממשלות איום, ולסבל לנפגעים שהביא מתמשך ירי
תדמית של ממניעים ורק תגובה" ב"חוסר מגיבות ישראל

אישיים. ואינטרסים
רצועת על החמאס השתלטות מאז חלה נוספת החמרה

בלב שלו הטרור תשתיות את ממקם כשהארגון עזה,
פועל מגורים, שכונות

בתי מתוך במתכוון
ספר מבתי האוכלוסייה,

ממסגדים, ילדים, וגני
וממתקני חולים מבתי

האו"ם.
הציבה זאת למרות

המשפטית המערכת
פעילות רף והצבאית

את ממש בפועל שמסכן
זאת וכל צה"ל. חיילי
בפני התרפסות מתוך

בדחף משולבת הערבים,
עצמית. ושנאה הרס של
זו רגישות כי לציין, יש

כשאותה לחלוטין, נעלמה
פשע על פיקדה מערכת
אלפי על פורחים ישובים עשרות כשעקרה ההתנתקות,

שבאוייבינו. לגרועים אדמותיהם את ומסרה משפחותיהם
של קולה נאלם ותחקיר, חקירה כל הייתה לא אז,

והמוסר". המשפט הצדק, "מערכת

בצדקה ושביה תפדה במשפט ציון
הציפיה עולה בה השבועות, שלושת של זו בתקופה

מהדהדת על, לשיאי השלישי המקדש בית ולבנין לגאולה
ושביה תפדה במשפט "ציון הנביא של קריאתו ביותר

האמיתיים והצדק המשפט למערכת כשהכוונה בצדקה",
של לקיומו עינינו נשואות לשם התורה. עפ"י דהיינו

המלאה בהתגלותו כבראשונה", שופטיך "ואשיבה היעוד
שיבוא המשיח, מלך שליט"א הרבי של והמושלמת
ממש. בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה ויגאלנו

מסכת סיומי
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על
אב, מנחם חודש מראש החל המשיח,
באב, לט"ו ועד הימים תשעת לאורך
להרבות מסכת סיומי אי"ה יתקיימו

והשתתפות פרטים מצוה". של ב"שמחה
חב"ד. מוקדי בכל

לקעמפ שיא רישום
'רשת במשרדי עמלים אלו בימים

סגירת על משיח' של אורו הקיץ מחנות
מאות את שילוו האחרונות התוכניות

ממשרד הקרוב. בקעמפ ה' צבאות חיילי
עלייה חלה השנה כי נמסר הרישום

בעקבות הנרשמים במספר משמעותית
הקשר ושמירת הרציפה הפעילות

וכן כולה, השנה במהלך החיילים עם
להנהלת ומקצועי צעיר צוות של מינוי

.077-4506-770 בטל': הרשמה הקעמפ.
oro770@gmail.com אימייל

החינוך קרן
ותלמידי נדיבים מספר של בסיועם

בימים נפתחה ב-770, בישיבה התמימים
בשליחת סיוע עבור החינוך' 'קרן אלו

המחנכים הקיץ למחנות ה' צבאות חיילי
שימת תוך הכשר בחינוך ילדיהם את
הורים וגאולה. משיח ענייני על דגש
ובקבלת נוספים בפרטים המעוניינים

ההנחות למוקד לפנות מתבקשים ההנחה
.052-7498-887 במס'

״ציון הקריאה ביותר מהדהדת על, לשיאי לגאולה הציפיה עולה בה השבועות, שלושת של זו בתקופה
התורה. עפ״י דהיינו האמיתיים והצדק המשפט למערכת כשהכוונה בצדקה״, ושביה תפדה במשפט

טובות חדשות
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(9.7.10) (5770) ה'תש"ע הגאולה, חודש תמוז, כ"ז מטות-מסעי, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות
www.hageula.com

ב"ה

לגאולה הציפיה
על לשיאי מגיעה

805

השבוע חנך בברוקלין, פלטבוש בשכונת חב״ד מבית ליברוב, זלמן הרב
צדקנו משיח פני לקבל הפעילות את שיתגבר חדש המבצעים״ ״טנק

בברוקלין חדש טנק



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

דורון שיחיו ולאה טוביה הרב למשפחת
בנם של השידוכין בקשרי בואו לרגל

שיחי' מענדל מנחם הת'
שתחי' מושקא חיה צבי'ה ב"ג עם

ניסלביץ' שיחיו ויהודית חיים הרב בת
עד עדי בנין - ביתם יהא

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

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

תניא תהלים חומש

 
   
  

   
   
 שצריכה  

  
   


   

א) לג, (במדבר ישראל בני מסעי אלה

להודיע הללו? המסעות נכתבו למה
עליהם שגזר פי על שאף מקום, של חסדיו
תאמר לא במדבר, ולהניעם לטלטלם
כל למסע ממסע ומטולטלים נעים שהיו

מנוחה, להם היתה ולא שנה, ארבעים
ושתים ארבעים אלא כאן אין שהרי
בשנה היו שכולם י"ד מהם צא מסעות,
משנסעו הגזירה, קודם הראשונה
שמשם לריתמה, שבאו עד מרעמסס
טז) יב, (במדבר שנאמר מרגלים, נשתלחו
לך שלח וגו', מחצרות העם נסעו ואחר

ב), יג, (במדבר וגו' אנשים
ויחנו מחצרות ויסעו אומר הוא וכאן
ועוד פארן, במדבר שהיו למדת ברתמה,
מיתת לאחר שהיו מסעות ח' משם הוצא
בשנת מואב לערבות עד ההר מהר אהרון,

הארבעים,
לא שנה, ושלושים שמונה שכל נמצא
של מיסודו זה מסעות, עשרים אלא נסעו

הדרשן. משה רבי
(רש״י)

א) לג, (במדבר ישראל בני מסעי אלה

המסעות כל בתורה ליכתב זכו למה
ועתיד ישראל. את שקבלו על אלא האלו?
לה) (ישעיהו דכתיב שכרן ליתן הקב"ה
ותפרח הערבה ותגל וציה מדבר "ישושם

וגו'. ותגל תפרח פרח כחבצלת,
(ישעיה שנאמר ישוב להיות המדבר ועתיד
מוצא, את מים". לאגם מדבר "אשים מא)
להיות ועתיד במדבר, אילנות אין עכשיו
שטה ארז במדבר "אתן (שם) שנאמר שם,

ועץ". והדס
רבה) מדבר (עפ״י

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:29 7:12 ירושלים
8:32 7:28 תל-אביב
8:33 7:21 חיפה
8:30 7:29 באר-שבע
9:18 8:11 ניו-יורק

תשוב אם יהודה, - דבר שמעו 
(ירמיה). יתהללו. ובו -

  - מברכים שבת
ח' ו-17 דק', 7 ,18 שעה שני ליל המולד:

שני ביום:  

מהנשיא אישי חלק כשמקבלים

ישראל, ארץ גבולות פרשת לאחרי מטות, בפרשת
את לכם ינחלו אשר האנשים שמות "אלה נאמר
בשבילכם. - לכם ינחלו "אשר ופרש"י הארץ...".

לשבטו"... אפוטרופוס ונשיא נשיא כל
אנשי לצרכי לדאוג - שבט כל נשיא של בתפקידו

בני מצד תפקידו א) ענינים: שני יש - שבטו
והצטרכותם. צרכיהם לכל כשלוחם שהוא ישראל,
שמשה שכמו רבינו. משה ע"י ה', מצד תפקידו ב)

כל של כללי ונשיא לראש ה' מאת נתמנה רבינו
את להנהיג נסמך נון בן יהושע (ואחריו ישראל

בנוגע הוא הדבר אותו ה'), בציווי משה ע"י העדה
שהתמנותו שבט, כל של פרטי וראש לנשיא

כל נשיא רבינו ל)משה (ציוויו ע"י מהקב"ה באה
ישראל.

לנשיא תפקידים שני
תפקידו במהות הוא אלו, ענינים שני בין וההבדל

קצוות: ובשני - כנשיא
כל הרי בני-ישראל, מצד תפקידו בענין א)

כל ע"י נעשה כאילו היא זה בתפקיד פעולתו
בפועל שנעשה אלא שלוחם), (שהוא השבט אנשי

מצד ועשייתו פעולתו ואילו שלהם; הנשיא ע"י
כעשייתם נחשבת אינה (ומשה) הקב"ה ע"י מינויו

בתור הוא פעולתו שזוהי אלא שבטו, אנשי של

שלהם. ה"בעלים" כמו שהוא ונשיאם, ראשם
לדאוג (בעיקר) הוא בני-ישראל מצד תפקידו ב)
שכל שבעולם, (וכנוהג והציבור הכלל צרכי עבור

לדאוג ומנהיג ראש ממנים אנשים של קבוצה
אחד שכל הכלל, של הכלליים צרכים עבור

הפרטיים); ועניניו בצרכיו טרוד מהקבוצה ואחת
נשיא בתור ישראל כנשיא מהקב"ה מינויו ואילו,

כיון כי הפרט, לצרכי בנוגע גם הרי-זה ו"בעלים",
רק (לא נשיא הוא הרי לכן הכל", הוא ש"הנשיא
(גם) ואחד אחד כל של אלא) והציבור, הכלל של

יחיד. בתור

דו-כיווני מינוי
מינוי של זה ענין גם יובן אלו, דברים לאור

בני-ישראל, בשביל הארץ את לנחול הנשיאים
ויהושע, אלעזר של מינויים נכתב שבתחילה

ממטה אחד נשיא אחד "ונשיא נאמר ואחר-כך
הארץ": את לנחול תקחו

על (שנאמר לכם" ינחלו "אשר שהתיבות מזה
אלעזר אצל נאמרו רש"י) שכותב כפי הנשיאים,

השייכת כזו בנחלה שהמדובר רש"י, למד ויהושע,
מינויים בסוג שהוא הנשיאים של זה לתפקידם

ויהושע. אלעזר של

היה ויהושע לאלעזר שבנוגע כשם אומרת זאת
שאלעזר בזה די (ולא השם מאת מיוחד מינוי

שמזה העדה), ראש הוא ויהושע גדול הכהן הוא
נחלת ענין על כ"בעלים" כאן נתמנו שהם מובן

השבטים, לנשיאי בנוגע הוא הדבר אותו - הארץ
כבעלים לתפקידם ושייך מיוחד, מינוי כאן שהיה

השבט. בני לעניני וממונים
אפוטרופוס ונשיא נשיא ש"כל רש"י, מבאר ולכן
ולגברים, למשפחות השבט נחלת ומחלק לשבטו

שכל שזה - הגון" חלק ואחד אחד לכל ובורר
שהוא מה היינו לשבטו, אפוטרופוס הוא נשיא
יחיד כל ולצרכי שבטו לכל נשיא בתור דואג,

ואחד אחד לכל "בורר הוא ולכן פרט, בתור ויחיד
הגון". חלק עצמו) (בפני

הפרטי וחלקו אחד כל
לסמן הוא תפקידו אשר נשיא, בכל הוא והענין

אחד כל אלינו: ובנוגע חלקו. את אחד לכל
ורחבה, סלולה דרך הדור נשיא מאת קיבל מאתנו

בהפצת לעסוק ואחד אחד כל חייב שבימינו
מעינות הפצת - (כולל היהדות וחיזוק היהדות

חוצה). החסידות תורת
ול"חוצה", לו מה אדם: של בדעתו עולה ואם

תורה של אמות" ב"ארבע להסגר לו טוב והלא
הנה - ועבודה בתורה ולשגשג ולעלות ותפלה...
בהפצת שלו שהעסק הפירוש שאין לדעת, עליו

מצב מצד בלבד השעה חובת רק היא היהדות
בשביל הפרטית טובתו על מוותרים ואשר הדור,

וה"חלק הפרטית טובתו זוהי אלא הרבים, תועלת
ומיד תיכף נזכה זו עבודה ובזכות שלו. הגון"

והשלימה. האמיתית לגאולה
תשל״ז) מטות-מסעי ש״פ שיחת (עפ״י

מלך דבר

מטות-מסעי פרשת
ב אבות: פרקי

מטות-מסעי

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

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

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

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

ע"ה זיסל לאה בת פייגא מרת
גרינפלד

ה'תשס"ד תמוז כ"ג נלב"ע

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

נשמת לעילוי



ברחובות, הקודש" "אגרות מוקד
ניתן בהם המקומות אחד הוא
כמות על במקצת ולו לעמוד

העת כל השוטפת העצומה, הברכות
של במעטה ישראל, עם שכבות את
בורוכוב משפחת ומופתים. ברכות

המוקד, את המפעילה מרחובות,
סיפורי אלפי באמתחתה אוצרת

הוארו, שחייהם נשמות של ניצוצות
באמצעות הברכה, קבלת בזכות

קודש. האגרות
הברכות מוקד של האינטרנט באתר

אוצר מאותו קמצוץ לטעום ניתן
מהסיפורים: אחד להלן נדלה. בלתי
מקומה על קפאה ראסק שיבה הגב'

והבלתי הנחרצים מדבריו נדהמת
האחרון הדבר הרופא. של צפויים
נוספת סיבה זה היום, ציפתה לו

- הפרנסה בדאגות לה די לדאגה.
לבעל, עבודה ללא חודשים שבעה

רב זמן הדיעות לכל זהו
למשפחה מדי רב ואפילו

בילדים. מטופלת
הגב' הגיעה למעשה

כדי הרופא אל שיבה
בבתה... יטפל שזה

אליה הפתאומית פנייתו
מובנת: לא הייתה

לאחרונה עשית "מתי
ראסק"? הגב' התריס, בלוטת בדיקת

צריך מי ד"ר? מתכוון אתה "למי
בדיקה?"

שלא למרות פעימה. החסיר ליבה
הוא למי מדבריו לה ברור היה

לבדיקה שכוונתו האמינה מתכוון
לבת..

שאת כדאי לעין, שנראה מה "לפי
חזר הזאת". הבדיקה את תעשי

דבריו. על בתוקף
כרעם באוזניה נחתו הרופא דברי

חשה אמנם היא בהיר. ביום
ייחסה אך יתרה עצבנות לאחרונה

הפרנסה... לדאגות זאת
נתגלה האולטרא-סאונד בבדיקת

הפנה הרופא התריס. בבלוטת גוש
הבדיקות: להמשך עתה אותה

בטון אמר מיפוי. לעשות תצטרכי
וסמכותי. נחרץ

חשבה עכשיו"? עושים "מה
בחרדה...

שמחה של הבזק הקודש! אגרות

אל התקשרה מיד לבה. את האיר
נעזרה אחת לא בורוכוב. חגית גב'

מלך מהרבי וברכה עצה לקבלת בה
יצאה תמיד וב"ה שליט"א, המשיח

ושמחה. מאוששת משם
זמן ותוך זמנה את בזבזה לא שיבה
שניסחה חגית מול ישבה כבר קצר

שליט"א לרבי הפנייה את עבורה
המשיח. מלך

הכלכלי מצבם על סיפרה היא
המדאיגה הבשורה ועל העגום
הבדיקות לאחר היום שקבלה

לשני קרובה ישועה ובקשה שעברה
הענינים.

הוזכר עבורה שהתקבלה באגרת
והתפילין המזוזות בבדיקת הצורך
במכתב בסיום כאשר הבעל... של
לבשורות "בברכה האיחול הופיע

טובות".
בדיקה לה קבעו אומנם הרופאים
לעוד יותר מדוקדקת
אך שבועות, כששה

המשיח מלך הרבי דברי
אותה. הרגיעו שליט"א

ראסק גב' של בעלה
והזדרז למשימה נרתם

התפילין את לקחת
לבדיקה. והמזוזות

התקבלה שם בעודו
משמחת טלפונית שיחה בביתו

עבודה לראיון מוזמן הוא - עבורו
אליהם הרציניים המקומות באחד

להגיע יוכל אם מבקשים והם פנה..
היום. כבר לראיון

לנוע הענינים החלו רגע מאותו
לאחר מיד האור. בכיוון מהיר בקצב
לבדיקה והתפילין המזוזות מסירת
לה העבודה לפגישת ראסק מר יצא
בתפקיד לעבודה התקבל וב"ה ייחל

שציפה. למה מעבר בכיר,
עליהם שנחתה הבאה ההפתעה

מקום התפנה - ממש יום באותו
יכולה והיא המיפוי לבדיקות בתור

כבר הבדיקה את ולערוך לבוא
תצטרך לא היא - יום באותו

- זו לבדיקה שבועות ששה לחכות
עבורה. משמחת בשורה

כעבור שהגיעו הבדיקה תוצאות
- הן אף אכזבו לא כשבועיים

ב"ה אצלה שהכל הראו התוצאות
nתקין!

עכשיו נפלאות הבחירה בית עניני

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

יא. פרק
א. פרק בכורים. הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק
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ו. פרק

כ-כב. פרק אישות. הלכות

כג-כה. פרק

א-ג. פרק גירושין. הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

א-ב. פרק וחליצה. יבום הלכות יג. פרק
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אחד מכתב ברכות, 2

הבחירה בית הלכות לומדים

כשמדובר כחגבים" בעינינו "ונהי לומר יכולים לא
ולעשות ערוך שולחן פי על להתנהג שצריכים

שהם כפי ולא אומרים, - הבטחון אנשי - שהמומחים כפי
כפי יעשו הם ההיפך, לעשות יאמרו ה"מדינאים" שאם מסיימים

היל"ת! השני, של נפש" "פיקוח חשבון על להם שיאמרו
תשל"ט) תמוז (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ההלכה -כפי 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

השבועות שלושת בימי הבחירה בית עניני ללמוד המשיח מלך שליט"א הרבי להוראת בהתאם

077-5123-770 להזמנות: ממש. ההפצה מרכז בהוצאת נראה" נבנה. נלמד. - המקדש "בית העלון מתוך

הבית"גדול יהיה כבוד הבית  כבוד יהיה "גדול
הראשון"הזה האחרון מן הראשון" מן האחרון הזה
השלישימה ידוע לנו על בית המקדש השלישי המקדש בית על לנו ידוע מה

הבית הר של שטחו כי עולה, יחזקאל מנבואת
500 על אמה 500 של ממתחם - ניכרת בצורה יורחב

אמה! 3000X3000 בן לשטח יגדל אמה,
כניסה. אולמות ויכילו יגדלו, הם גם השערים
את שתקיף ענקית חצר תחליף הנשים' 'עזרת את
קרבנות גם מתאר יחזקאל הנביא צדדיו. מכל המקדש
בית חנוכת לרגל המשיח מלך שיקריב מיוחדים

השלישי. המקדש
כי כותב הרמב"ם השלישי? המקדש יבנה כיצד
יירד הוא כי נמסר, אחרים במקורות ואילו אותו, יבנה עצמו המשיח
המשלבים הסברים מספר מציע המשיח מלך שליט"א הרבי השמים. מן
יציב שעריו את אך השמים, מן יירד המקדש בית לדוגמה: הדברים, בין

המשיח. מלך
התייחסות ישנה ובהלכה ביותר, רבה במהירות יתבצע בניינו מקרה, בכל

ספורות. מדקות יותר לא יארך שהדבר לאפשרות
תקדם בירושלים המקדש לבניין כי מגלה, שליט"א המשיח מלך הרבי
של ביתו - הגלות זמן של המרכזי מעט" מקדש ב"בית אלוקית התגלות
לבית ויתחבר לירושלים זה בית ייסע ומשם - המשיח מלך הדור נשיא
גם לירושלים. שיעלו מהגולה הכנסת בתי כל אליו יחוברו דרכו המקדש.

למקדש. ויחובר ממקומו יועתק התורה ניתנה עליו סיני הר
אלא בשנה, פעמים שלוש רק לא תתבצע המקדש לבית לרגל העלייה
העולם מכל ישראל עם כל את יישאו עננים וראש-חודש. שבת בכל

למקומם. יום באותו עוד ויחזירום המקדש, לבית
כלל קיים היה לא - לבניה ביותר והשימושי החזק החומר - ברזל
עבודות הוגבל: מברזל עבודה בכלי השימוש גם המקדש. בתי בשני
בברזל הנגיעה אסורה המזבח ובאבני הבית, להר מחוץ התבצעו הסיתות
ואינו וחורבן, מוות המביאה חרב מסמל - שברזל משום זאת, לחלוטין.
הרבי מסביר השלישי, הבית האדם. על לכפר הבא המקדש בית את הולם
חיי אז שיהיו מכיוון ברזל! גם יכיל המשיח, מלך מליובאוויטש שליט"א
והוא השלילית, תכונתו מהברזל תינטל - המוות אפשרות ותתבטל נצח
כיכרי אלף 100 הכין המלך דוד ואכן, קדושה. של עוצמה רק יסמל
לייעודם וממתינים - שימוש בהם נעשה שלא המקדש, עבור ברזל(!)

השלישי. המקדש בית בבנין
הבורא שבין בדו-שיח נוסף שלב סימל מקדש בית כל נוסף: ענין
ועל- מוחשית גלויה, בצורה האלוקות נכחה הראשון בבית לעולם:
הבית והאדם. העולם של הזדככותו מידת עם תאימות ללא טבעית;
זו היתה לא עצמית. עבודה בעקבות שהושגה בקדושה התאפיין השני
יותר; אותה הכיל החומרי העולם אך הראשון, כבבית נשגבת התגלות

קיומו. בשנות והן הפיזיים במימדיו הן - יותר גדול בית זה היה לכן
אינסופית אלוקית קדושה המעלות: שתי יתאחדו השלישי בבית
כך משום אותה. לקלוט בשל יהיה והעולם - גלויה בצורה בו תשכון

נצחי. בית זה יהיה

שבבבל״ רבינו ״בית
המקדש ובית
מחשב עיבוד



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

דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

ביטוחים קדמי

בציון קדמי צחי ר'
יצחק לוי רבי

בקזחסטן

הביטוחסוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים: 03-501770203-5017702 מתקשרים

בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,
כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:   לאימייל שלחו דיווחים
hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com

הגאולהאתר הגאולה אתר

החומות את פורץ הגאולה משט

הקשבה מהתלמידים לבקש
החינוך בשטח מעבודתו פרקים ראשי ...כותב
של רצויה בלתי הנהגה האם בשאלה, ומסיים

וכו'. והשיעור הלימוד למנוע צריכה המקשיבים,
שינוי וידרוש הנ"ל על יקפיד שבאם וחושש

וכו'. ואדרבה ריקם פניו ישיבו ההנהגה,
רז"ל צטטו דא) בכגון העיקר (והוא לראש ולכל
גלוי, (הקב"ה) לפניך באם א): נה, (שבת מאמר

בבני לחשוד לו למה הרי דידן ובנדון גלוי. מי להם
וידוע זכות. לכף לדונם שנצטוינו בשעה בה ישראל,

ישראל שבני . . ז"ל טוב שם הבעל מורנו פתגם
אוצרות טמונים שבארץ וכמו חפץ, ארץ נקראים

אחד בכל הוא כן לגלותם, שצריך אלא יקרים הכי

נראה והרי אייר). י"ז יום היום (עיין מישראל ואחת
ההשתדלות הותחלה לא גם שלעת-עתה ממכתבו

האמורה. הנהגה לשנות
מבני מקרים לי שידועים - להנ"ל בהנוגע ולהוסיף
ובכל שמתאר, מאלה יותר וחפשים בחו"ל ישראל

ללימוד מתאימה הנהגה שתהיה המורה לבקשת זה
- לודאי וקרוב לב. בחפץ התלמידים נענו מסוים,
שככתבו עתה, ובפרט כן. יהיה אליו בהנוגע שגם
בשטח הכללית באוירה לטובה שינוי חל הוא, גם

האמור.
רצון יהי לעיל, כאמור הבעש"ט, לתורת ומתאים

דאלו חפץ בארץ אשר האוצר לגלות ויצליח שיזכה
לבב. וטוב שמחה מתוך זה ויעשה התלמידים,

ז׳תט) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

כשהם רבים של בראשם העולה האסוציאציה
מתחברת אינה "משט", המילה את שומעים

חיוביות הבלתי התמורות חיובי. למשהו מיידית
יהודים כלפי העולם ברחבי לאחרונה, שנוצרו
גורם הטורקים של המשט בעקבות וישראל,

מהנושא. טבעית כמעט רתיעה למין
בו ולהשתמש נושא, כל לקחת שמחליט, יש אבל
בפורט משיח" ב"מרכז הגאולה. בשורת לפרסום

הרב כשליח משמש שם פלורידה, לודרדייל,
וליצור המושג את לקחת החליטו ענתי, מרדכי

הגאולה". "משט לפעילות: חדש אפיק
בארה"ב הימים נמלי עת האחרון, ראשון ביום

יום את לחגוג שיצאו נוסעים אלפי מלאו
מסוג בספינה נתקלו הם הברית, ארצות הכרזת

דגלי מופיעים עליה קטנה, לא ספינה - אחר
של רבות עשרות כשעליה הסברה, ושלטי משיח

כשבתוך התוועדות, במן הנמצאים חב"דניקים
התניא. ספר - שעה באותה הודפס אף הספינה

מיוחדת הפקה
מסכמים כך משיח!" פרסום בנושא דרך "פריצת
שהקיפה המיוחדת הפעילות את משיח" ב"מרכז

והגואל. הגאולה לבשורת שנחשפו אלפים
המארגנים. אחד הינו בן-שמעון שלומי ר'

לא שלו האישי הטלפון למשט שקדם בשבוע
של השני מצידו הנוכחים כל מלצלצל. הפסיק

נשארו האם - אחד בדבר רק התעניינו הקו
להשיב נאלץ שלומי ר' אך למשט. כרטיסים עוד

אזלו למשט שהכרטיסים מאחר ריקם, פניהם
התקשורת בכלי לפרסומו הראשונים בימים כבר

השונים.
גלים הכתה משיח, לפרסום זו פעולה ואמנם,

פורט-לודרדייל אזור מכל משפחות האזור. בכל
שהוכנה לספינה טיפין טיפין נכנסו ומיאמי,

שולחנות - האנשים לקליטת מועד מבעוד
למשך מרתקת ותכנית טוב, בכל ערוכים

חולצות לרכוש היה ניתן אחת בפינה ההפלגה.
עמדה לה ומנגד המשט "לוגו" את הנושאות

עוד הרף ללא שפלטה משוכללת צילום מכונת
ה"תניא ספר של וחמים טריים דפים ועוד
צבי הרב מנצח המלאכה כשעל - קדישא"

בקהילה. הוא אף חבר שיחי' ברקוביץ'

לילדים פעילויות
ואילו הגברים איכלסו התחתון המפלס את

לאחר והילדים. הנשים התמקמו העליון במפלס
ההפלגה את פתח התארגנות, של דקות מספר

משפיע - שיחי' פריגן אליעזר הרב הרעיון, יוזם
נקודת את לקהל מסר פריגן הרב הקהילה.
משיח פרסום על ועורר המשט של העניין

לרשותנו העומד אמצעי ובכל דרך בכל וגאולה
כיום.

שליט"א, ענתי מרדכי לרב עוברת הדיבור שרביט
המשיח מלך שליט"א הרבי ושליח הקהילה רב

נבחרים קטעים הנוכחים בפני שחשף לפלורידה,

המשיח מלך שליט"א מהרבי שהתקבל ממכתב
את קודש". ה"אגרות באמצעות למשט בקשר
אלון הרב מסר וגאולה משיח בנושא השיעור
הדפסים מתוך החיים", "אור קהילת רב רזלה,

למשט. במיוחד שהונפקו
מסרה העליון במפלס לנשים השיעור את
העת אותה כל שתחי'. קפלן יעל הרבנית
ללא פעילות הספינה, במרפסת התקיימה

דובי המסורים המדריכים ע"י לילדים, הפסקה
הכריזו הילדים שיחיו. בניטה ויוסי אלפרוביץ'

השתתפו הפסוקים, שנים-עשר את בקול
והתקיימה משעשעות, ותחרויות חברה במשחקי
הילדים כל יצאו כשבסופה פרסים נושאת הגרלה

מהמשט. מזכרת עם
קוסטל", ה"אינטר לאורך במסלול שטה היאכטה

חלפו האמריקאי, "החג" יום מחמת כשכאמור,
שגרם מה הספינה, פני על רבים שייט כלי

הגאולה לבשורת נחשפו רבים, שיהודים
המשיח. מלך שליט"א הרבי ולתמונות

להתוועד מפסיקים לא
קבוצתית תמונה ולאחר המשט בתום

במלון כולם התאספו הספינה, דופן על
סעודת-מצווה התקיימה שם ,"OCEANSKY"

המשיכו מכן כשלאחר המשט, משתתפי לכל
רעהו. עם האחד להתוועד המשתתפים

לכל תודתם את למסור מבקשים המארגנים
ענתי, מרדכי הרב האירוע: בהצלחת השותפים
יניב ר' שמעון, בן שלומי ר' פריגן, אליעזר הרב

שהקדיש מי ולכל כהן, שמחה ר' מור-יוסף,
המשט. להצלחת ומהונו ממרצו מזמנו,

הפעולה זו תהיה השם שבעזרת רצון יהי
המשיח מלך והרבי הכף, את שתכריע האחרונה

ממש. ומיד תיכף לעין-כל יתגלה שליט"א

בפלורידה הגאולה״ ״משט ממשתתפי חלק
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