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הספר בתי תלמידי ירבו, כן ישראל, מילדי רבבות
שנקרא למה השבוע יצאו הארץ, ברחבי הילדים וגני

עבור קוטבית. לפרשנות הנתון מושג הגדול". "החופש
לה חיכו ביותר". "החשובה התקופה זו מהילדים, רבים
כך. זה את רואים דווקא לא ההורים, בקרב השנה. כל
או יומית היום ההתמודדות מתחילה רק כעת עבורם

עשית? ומה היית? היכן לילית, הליל
שאי אומר, המשיח מלך שליט"א הרבי מקרה, בכל

כלום. קרה לא כאילו היום. לסדר זה על לעבור אפשר
היות לזה, להתייחס חייבים
איך. ועוד משהו כאן וקורה
מצוי הלימודים, שנת במשך
הילדים, מגזר של רובו רוב
מזמן שכבר חינוך במערכת

היהודי. יעודה את שכחה
עם מילדי ילדים יכולים וכך
חטיבות את לחצות ישראל,
שזכו מבלי השונות הלימוד

את אפילו ולהכיר ללמוד
יהדותם. יסודות

עשה אדיר חסד זו, מבחינה
ישראל, ילדי עם הקב"ה
כחודשיים במהלך כאשר
משוחררים הינם בשנה,

המימסד, ממגבלות
מהם שמנעו היהדות, מנות את להשלים וביכולתם
ביוזמה אלא תלוי הדבר אין ואילך מכאן מקטנותם.

אחד. כל של האישית

חייא מעשי גדולים
בעם דורות פני ששינתה אחד, איש של כזו יוזמה על
שתחושת חייא, רבי זה היה בגמרא. מסופר ישראל,

האפשרות מהם שנמנעה ילדים של לחינוכם האחריות
לעשיית אותו הביאה שהיא, סיבה מכל תורה ללמוד

זרעי ושתל חייא רבי הלך אדירות. שתוצאותיו מעשה,
לציד ומלכודות רשת והכין חבלים שזר מהם פשתן,

הצבאים בשר את צבאים.
ליתומים חילק שצד,

יריעות הכין מעורם ואילו
את כתב עליהם קלף,

התורה. חומשי חמשת

הייתה לא בהם למקומות במסעו, חייא רבי החל כעת
מושבו את קבע כאן לימודית. מסגרת כל לילדים

מהם, אחד כל ללמד והחל ילדים, חמשה כינס הזמני.
שישה אסף גם כך התורה. חומשי מחמשה אחד את
סדרי משישה אחד את מהם, אחד לכל ולימד ילדים

שאחזור, "עד ואמר הילדים אל פנה משסיים המשנה.
את חבריו את ילמד מכם אחד כל מכם: אבקש

שלמדתם הילדים אתם גם כך אותו. שלימדתי החומש
המשנה סדר את חבריו את ילמד מכם אחד כל משנה,
תורה נשכחה שלא חייא רבי פעל וכך אותו. שלימדתי
אלו מעשים ועל מישראל.

הנשיא יהודה רבי העיד
חייא". מעשי "גדולים

יכול אחד כל
הגמרא מספרת מדוע

יכול אחד כל וכי זה? את
חייא? לרבי עצמו להשוות
את דבר, של לאמיתו אך
ללמוד. כן עלינו העיקרון
כיום, גם הוא: העיקרון
פעולות ליזום ביכולתנו

המהוות פשוטות, מעשיות
לילדים הצלה חבל

זכות נשמות בעלי אלה,
וטהורות.

בקלות זה, את לעשות וניתן רבות לפעול יכול אחד כל
מלכודות להכין ולא פשתן לשתול צורך אין יחסית.
ישנם. כבר המסגרות חומשים, לכתוב ולא לצבאים

החופש בתקופת מפעילים הארץ ברחבי חב"ד מוקדי
ומועדוני קייטניות קיץ, ומחנות קייטנות מאות הגדול,
להרשם. בסביבתנו הילדים את לעודד צריך ה', צבאות

ההזדמנות וזו יתכן מהם, מבוטל לא חלק עבור
ללמוד ביהדות, אמיתיות מילים כמה לשמוע הראשונה

ומאמרי פסוקים עם יחד ישראל" "שמע אמירת את
אישית בחוויה להכיר הקדושה, מתורתנו נוספים חז"ל

ההזדמנות זו המצות. ובקיום שבתפילה העושר את
בשורת את ישראל, לילדי להם להודיע הנפלאה

אל אותם לקשר להפצתה. שליחים ולעשותם הגאולה
שליט"א הרבי ה', צבאות חיילי כל של העליון המפקד

ממש. ומיד תיכף ויגאלנו שיבוא המשיח, מלך

מסכת סיומי
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על
מנחם-אב חודש מראש החל המשיח,

מעמדות עם. ברוב מסכת סיומי יערכו
מוקדי הכנסת, בבתי יתקיימו הסיומים

אירועי הרדיו. בערוצי חי ובשידור חב"ד
באב. לחמישה-עשר עד ימשכו הסיומים

בראשון-לציון 770
לציון בראשון נערך תמוז ב-י"ב

770 לבנין הפינה אבן הנחת אירוע
בעיר. נעורים בשכונת בע"ה שיבנה
חברי העיר, ראש השתתפו באירוע
השלוחים השכונות, רבני המועצה,

השכונה. תושבי רב וקהל לציון לראשון
ורחב גדול כנסת בית יכלול המבנה

וחדרי חסד מרכז הפעילות, את שיכיל
ומבצע יוזם הפרויקט את הרצאות.

סגל. הלוי אליהו הרב השליח

בקייטנות גם חינוך
סוף כמתנת לחלוקת מיוחד שי

- ובקייטנות התורה בתלמודי השנה
של ישראל לילדי חינוכיים דיסקים
ומארזי דיסקים המספר". "בצלאל

מסרים ומכילים מקצועית ברמה די.וי.די
מרתקים. בסיפורים משלובים חינוכיים,

הקיץ: ומחנות לקייטנות מיוחד מחיר
.050-718-5093 - והזמנות לפרטים

את ללמוד ביהדות, אמיתיות מילים כמה לשמוע הראשונה ההזדמנות זו מהם, מבוטל לא חלק עבור
המשיח מלך שליט״א הרבי אל אישית בחוויה ולהתקשר נוספים, ופסוקים ישראל״ ״שמע אמירת

טובות חדשות
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(5.7.13) (5773) ה'תשע"ג הגאולה חודש תמוז כ"ז מטות-מסעי, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

חייא מעשי גדולים
החופש בזמן בפרט

954

מסר עם הענק הפרסום שלט את לעצב בוחרים רבים משאיות נהגי
נהג בתמונה: טוב״. יהיה טוב ״תחשוב המשיח: מלך שליט״א הרבי

הגאולה בשורת להפצת שהצטרף אתא מקרית משאית

הגאולה משאיות



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 החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

  
בית בהלכות הלומד ואחד אחד כל

המקדש בית את בונה - הבחירה
צריכים כן, ואם כולו! העולם לכל
ולמצוא אלו בימים לרחוב לצאת

לבנות עליך שמע! לו: ולומר יהודי
כולו העולם לכל המקדש בית את

החלק את שילמוד זה ידי על -
בית בנין עם הקשור שבתורה

המקדש!
  

ויסעו ... ישראל בני מסעי אלה
לג, (במדבר בסוכות... ויחנו .. מרעמסס
התורה, שמונה המסעות ושנים בארבעים
אלא ("ויסעו") המסעות רק לא נזכרים
הלא ולכאורה, ("ויחנו"). החניות גם
אינם מדבר של בעיצומו ועיכוב" "חניה
ב"מדבר כשמדובר ובפרט רצוי, דבר
עצירה הוא, הפירוש שם כאשר העמים"
מושג לגאולה, מהתקדמות והתעכבות
מדוע כן ואם הדיעות, לכל חיובי שאינו

"מסעי"? בשם הם גם ייקראו
- ללמדנו התורה באה גופא זה שאת אלא
משום וזאת "עליה". הינה ה"חניה" שגם
לכן הבאה. לעליה זינוק נקודת היותה

"מסעי". - היא גם נקראת "החניה"
הגאולה) (פניני

... הראשון בחודש מרעמסס ויסעו
ה) - ג לג, (במדבר בסוכות ויחנו
במצרים כשהייתם לישראל, הקב"ה אמר
יום, ארבעים מהלך בה מפורדים הייתם
לרעמסס. אתכם כינסתי קלה לשעה והנה
בכל מפוזרים אתם כאשר עכשיו גם
(ישעיה שנאמר אתכם מקבץ אני הארצות,
שנית ה' יוסיף ההוא ביום "והיה יא): ו
שמעוני) ילקוט (עפ״י ידו".

הארץ יושבי כל את והורשתם
נב) לג, (במדבר

וישבתם ואז מיושביה, אותה והורשתם
לא - לאו ואם בה, להתקיים תוכלו בה,
(רש״י) בה. להתקיים תוכלו

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:31 7:13 ירושלים
8:33 7:28 תל-אביב
8:35 7:21 חיפה
8:31 7:29 באר-שבע
9:20 8:12 ניו-יורק

יהודה, אלוקיך - ה' דבר שמעו 
ב,ד-כט) (ירמיה יתהללו ובו - תשוב אם

   
חלקים 0 דק', 18 ,9 שעה ב, יום :

שני ביום  

אחת... מצוה בשביל הכל

שנבחרו החיילים קבוצות לנקום!". "יוצאים
נשקם את לתפוס מיהרו למשימה בקפידה

חייל 12,000 המטרה. לעבר לנוע והחלו האישי
כל נהרגו קצר זמן תוך במתקפה. השתתפו

והנשים הילדים בעוד האויב, שבצד הגברים
בערך כך כשלל. ניטל הרכוש וכל בשבי נלקחים

למדין. ישראל בני בין המלחמה שלב הסתיים
יחולק כיצד מהקב"ה, הוראה הגיעה כעת

שיצאו הצבא אנשי יקבלו מהרכוש חצי השלל:
בני שאר כל בין יחולק השני והחצי למלחמה,
תרומה להפריש ציווי חל השני, בשלב ישראל.

מהחצי מאות מחמש אחד של בכמות לה',
הכהן, לאלעזר ולמוסרו הצבא לאנשי שניתן

לבני שניתן מהחלק מחמישים אחד ואחוז
ללויים. להעניקו יש ישראל

לפרט? למה
הסכומים כל את התורה מפרטת הזה, בשלב

לאנשי ניתן כמה הכללית, השלל כמות מהי –
חשבון ולפי ישראל, לעדת וכמה הצבא

מכל הכהן אלעזר קיבל כמה – האמור האחוזים
ללויים. ניתן וכמה בשלל פריט

מיד מתעוררת כך, כל הפרטנית הרשימה לנוכח
כל את לפרט התורה מאריכה מדוע שאלה:

כפי עשה שמשה לכתוב די היה הללו, המספרים

השלל סכום את להודיע הנחיצות ומה ה', ציווי
התורה אם וגם בפרט? ומין מין כל ושל בכלל,
פרטי כל את להודיע שהיא) כל (מסיבה רוצה
וכל הכללי הרכוש בסך לנקוב היה די הסיפור,

מהסכום, חצי זה כמה לעצמו לחשב יכול אחד
ועוד?! מאות, מחמש אחד זה כמה

ביותר חריג מקרה
ה' ציווי רק בתורה כתוב היה שאכן נגיד ובכן,

מתעוררת היתה שכזה במקרה בוצע, ושהוא
ובהמות אנשים של ומלקוח בשבי השאלה:
יהיה – עצמו בפני מין כל שמספר מצוי לא

עצמו בפני מין מכל שמחצית כך כדי עד מדויק,
מאות, חמש ושל חמישים של לקבוצות תחולק
היה עודף, נותר היה אם וכאן, בכלל. עודף בלי
עם לעשות מה הציווי, על להוסיף צריך הקב"ה

העודף.
של המספרים כל בפסוקים מפורטים לכן
דיוק כאן שהיה להודיע כדי השלל, סכומי
מספר היה בשבי שלקחו מין שמכל נפלא.

מאות וחמש לחמישים בדיוק שהתחלק מדויק
עודף! כל בלי

שמצד בגלל הטבע, שנגד נס לא שזה והאמת,

מתחלק, שלא מספר שיהיה מוכרח לא הטבע
בכלל. מצוי שלא דבר זהו זאת בכל אבל

את לחצות ציווה הרי הקב"ה הכל. לא עוד וזה
היה והשלל והיות שווים. חלקים לשני הרכוש
הספירה מתחילת רב זמן עבר בטח מאוד, גדול

הקצאת הרכוש, חציית כך ואחר סיומה, עד
כל שבמשך מסתבר ולא וללויים, לכהן המגיע
והבהמות מהשבויים אחד אף מת לא זה זמן

!!! 840,000 של עצום מספר על שעמדו
גורם זה כבר אחד, רק אפילו מת היה אילו

עודף נותר וממילא שווים, יהיו לא שהחצאים
לכן ה'. מציווי ההיפך – תרומה ממנו נתנו שלא

הראשונה, המחצית סכום את התורה מפרטת
שווים היו שהסכומים להודיע השניה, את וגם
מת שלא – נפלא דבר התרחש וכי ומדויקים,

והבהמה! האדם מכל אחד אף

בשבילנו עושה שהקב״ה מה
בעיני יקר כמה עד להבין עלינו זה מסיפור
שבשביל ישראל, של המצוות קיום הקב"ה

כמה קרו בשלמותה המצווה את לקיים שיוכלו
שזמן – מכך ויותר בכלל, מצויים שלא דברים

וגידול שהמסחר הקב"ה דאג המלחמה לפני רב
מדויק, במספר יהיה מדין אנשי של הבהמות
את לקיים ישראל בני יוכלו הזמן שבבוא כדי

בשלמות! מדין בשלל ה' ציווי
להתפעל שאין מכך ללמוד צריך יהודי כל

ואם המצוות, בקיום ומניעות מעיכובים כלל
צריך מצווה, לקיים אפשר שאי נדמה לפעמים

רבות לסיבות ודואג דאג שהקב"ה בטוח להיות
במלואה. המצווה את לקיים שיוכל כדי

(110 עמ׳ י״ג חלק שיחות לקוטי פי (על

מלך דבר

מטות-מסעי פרשת
ב אבות: פרקי

מסעי מטות

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

שיחיו רחל ורבקה אלימלך ר' למשפחת
טאלער

ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
שתחי' דינה אסתר

מתוך טובים ומעשים חופה לתורה ויגדלוה
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

זהבי שיחיו ורבקה יעקב דוד ר' למשפחת
שתחי' תהילה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת

ולזקניהם:
טויטו וזהבה נח הרב זהבי, שמחה גב'
מתוך טובים ומעשים חופה לתורה, ויגדלוה
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

טוב מזל טובברכת מזל ברכת



להוביל יכולה שגרתית, נסיעה גם
מופת של לגילוי פרטית' ב'השגחה
לרב האחרון בשבוע קרה כך נוסף.
חינוך מוסדות מנהל פרישמן, בנצי

הגאולה: עיר ים בבת חב"ד
לנסיעה למונית, עלייתי עם "מיד

לנתב ניסיתי העיר, בתוך קצרה
על המונית נהג עם השיחה את
על העומדים הבוערים הענינים

הפרק...
שליט"א הרבי התגלות עם "מה
את אליו הפנתי המשיח?" מלך

לשיחת התפתחה שמיד השאלה
האמונה בנושא 'סמול-טול'

האמיתית והגאולה המשיח במלך
והשלימה.

לעורר באתי כי התברר
לא מתעורר ונמצאתי

פחות.
אותך לשתף חייב "אני

עד אני לו בסיפור
הפתיע אישי", באופן

שהוא תוך הנהג, אותי
עד הדקות את מנצל
היעד. למקום להגעה

עשרה כחמש לפני "עד
בניו חי הייתי שנה

שנים. מעט לא שם גרתי יורק.
כנהג למחייתי עבדתי בחלקם

מזדמנות, בעבודות בחלקם מונית,
ביתי את פרנסתי השנים ברוב אך

קוינס ברובע שפעלה ממסעדה
היהודי. באיזור

הגיעו (ה'תשמ"ט) '89 בשנת
אלו מישראל. חברים זוג לבקרנו

ללא אך שנים, כעשר נשואים היו
ילדים.

הם רבות ותפילות שונים טיפולים
בטן, לפרי לזכות בתקווה נשאו
הגזירה נגזרה כי היה נדמה אך

ערירים. להשאר ועליהם
לטיול, הגיעו הם זה רוח במצב

יורק. לניו כזוג
תיירו הם לשבועיים קרוב במשך
מארחים כשאנו הברית, בארצות

ולהנעים למחסורם ודואגים אותם
הזמן. את עליהם

חזרה הטיסה לפני יום ראשון, יום
המסעדה במטבח עמדתי ארצה,
הקונים. ציבור את משרת כשאני

תיכננו לא יום ובאותו מאחר
הם מיוחדת, פעילות הזוג לעצמם

מפטפטים כשאנו במסעדה ישבו
הא. ועל דא על

אמרתי רעיון. במוחי נצנץ לפתע
לך אין במילא טוב, "תשמע לו:

את לך נותן אני לעשות. מה כעת
אותך ומדריך שלי הרכב מפתחות

לשדרות לברוקלין להגיע כיצד
פארקווי. איסטרען

.770 מספר לבית תגיע לשם, סע
אנשים של ארוך תור תמצא שם

שליט"א הרבי את לפגוש המחכים
דולר. ממנו לקבל המשיח מלך
ממנו ותבקש אליו תגיע אתה

לילדים. ברכה
להפסיד, מה לך אין מקרה בכל

את כשראיתי הוספתי
הרכב המהורהרות, פניו

עלי.
אותך להזהיר עלי רק

בזמן מדובר מראש,
במיוחד. ארוך המתנה

בתור לעמוד עליך יהיה
אל משעתיים. פחות לא

שווה". זה תתייאש!
וחצי כשלש חלפו

חזר. שהוא עד שעות
אותו הספקני פניו מבע

נראה היה כשיצא, עטה הוא
סיפר, הוא "תשמע, לגמרי. שונה

שהולך מה יאומן לא פשוט זה
משעתיים יותר חיכיתי שם.

וטוב התייאשתי כבר כמעט בתור,
מכך. מראש אותי שהזהרת

שהעיניים כדי שווה היה הכל
עלי. יסתכלו האלו המיוחדות

לגמרי. אותי קורא שהוא הרגשתי
דקות ל-2 קרוב ובמשך עצרתי
לו מספר כשאני איתו שוחחתי

אותנו בירך הוא שלנו. הבעיה על
מה מתפלאים כולם כשמסביב

תיאר זמן". הרבה כך כל לנו לוקח
מלך שליט"א הרבי עם המפגש את

המשיח.
לשדה אותם ליוינו למחרת יום

ארצה... בדרכם התעופה
קיבלתי כך, אחר חודשים שלשה

כל אשכח לא שאותה טלפון שיחת
אשתי יאומן! לא פשוט "זה חיי:

בהריון!!!"
זאת מקסים, ילד להם נולד ב"ה
את סיים התחזיות". לכל בניגוד
אישי. באופן עד היה לו סיפורו

השבועות בשלושת ללמוד המשיח, מלך שליט"א הרבי בקשת עפ"י
בית אודות הק' שיחתו מתוכן בזה מביאים הננו הבחירה, בית ענייני
בית ב"הלכות הנדפס עפ"י מעובדים הדברים השלישי. המקדש

תשמ"ו. קה"ת הוצאת וביאורים" חידושים עם לרמב"ם הבחירה

המקדש? בית את יבנה מי
בית ייבנה וכיצד מי לשאלה בהקשר
דיעות, שתי קיימות השלישי, המקדש

זו. את זו לכאורה כסותרות הנראות
השמים מן א.

לו העתיד, מקדש בית אחת, דיעה עפ"י
להתגלות עתיד ומייחלים מצפים אנו
ומשוכלל בנוי הוא כאשר השמים מן
סוכה למסכת בפירושו רש"י וכלשון
א): (ל, השנה, ראש ומסכת א) (מא,
משמים, ויבוא יגלה הוא ומשוכלל בנוי מצפין שאנו העתיד "מקדש

ידיך". כוננו אדנ-י "מקדש יז) טו, (בשלח שנאמר:
(טו, שבועות ומסכת א) (מא, סוכה במסכת התוספות גם כתב זו וכדעה
(תנחומא במדרשים חז"ל מאמרי עפ"י והוא "אין"). המתחיל דיבור ב,
בזהר הוא וכן בסופו) תתמח רמז תהילים שמועני ילקוט יא. פקודי

א). כח, א (חלק
אדם בידי ב.

אדם, בידי יהיה המקדש בית של שבניינו הרי שניה, דיעה עפ"י
המקדש. בית את יבנה המשיח שמלך היא כשהכוונה

לשונו: וזה יא). פרק (תחילת מלכים בהלכות הרמב"ם פסק זו כדעה
לממשלה ליושנה דוד מלכות ולהחזיר לעמוד עתיד המשיח "המלך
יא: פרק בסוף הוא וכן ישראל" נדחי ומקבץ המקדש ובונה הראשונה

במקומו...". מקדש ובנה והצליח עשה "אם
להתועלת בנוגע המשניות לפירוש בהקדמתו שכתב ממה מובן גם כך
א, פרק (מגילה בירושלמי חז"ל מאמר עפ"י והוא מדות. מסכת של
ט"ו, פרשה רבה (ויקרא במדרשים וכן ויבנוהו יבואו שהגלויות א) הלכה

יבנהו. דמשיח יותר מפורש ושם ב). יג, פרשה רבה במדבר ו,

השערים? יגיעו מאיפה
הוא: הנ"ל חז"ל מאמרי שני בין התיווכים אחד

חז"ל אמרו שעריה" בארץ :"טבעו ט) (ב, באיכה הנאמר על-הפסוק
הוא וכן יג. , ב פרשה רבה באיכה הוא וכן טו, פרשה רבה (במדבר
טבעו שנאמר נגנזו, במקומן המקדש בית "שערי א): ג, א חלק בזוהר

גו'. בארץ
בנוי - השמים מן ירד אכן השלישי המקדש שבית לומר יש ולכן
בידי היו (שהן בארץ" ש"טבעו שעריה אותם הדלתות אבל - ומשוכלל
הוא הבית דלתות את והמעמיד במקומם, ויעמידום ויתגלו יעלו אדם)

כולו. בנאו כאילו שנחשב
גדולים פלטרין "הבונה ב): נג, בתרא בבא (מסכת הגמרא לשון וזה
לבני קמא, טעמא? מאי קנה. דלתות, להם והעמיד אחר ובא הגר בנכסי
להעמיד בלא הפלטרין שבנה - הראשון כלומר דאפיך". הוא בעלמא
שהפך כמי אלא הבית, את שבנה כמי נחשב אינו שהוא הרי דלתות,
מאי דלתות העמיד שלא זמן דכל זה, על זה וסדרן בעלמא לבנים
כן לפני ברווחא", לה עייל נמי והשתא ברווחא עיילי מעיקרא קעביד?

ברווח. כאן נכנסים וכעת ברווח כאן נכנסו

עכשיו נפלאות בגאולה סוגיות

ליום פרק תמוז היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
הקרבנות. מעשה הל'

טז. פרק
יז. פרק

יח. פרק

יט. פרק

ומוספין.. תמידין הל'

א. פרק אלו. בפרקים
ב. פרק

ג. פרק

ג-ה. פרק בו. והעובדים המקדש כלי הל'

ו-ח. פרק

אלו. בפרקים המקדש.. ביאת הל' ט-י. פרק
א. פרק

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

אלו. בפרקים מזבח.. איסורי הל' ח-ט. פרק
א. פרק

ב-ד. פרק
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הציפיות לכל בניגוד

שבנו מישובים יהודים סילקו זה דרך ועל
במצב שהיו ידי ועל ובנשמתם. בגופם בממונם,

כל את ומסרו ללחץ ונכנעו ישתחווה", ולא יכרע מ"לא הפוך
נפש! פיקוח בסכנת רבים יהודים העמידו - הנ"ל המקומות

תש"מ) תשא (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ללחץ שנכנעו ידי על

פרישמן בנצי ר׳

משיח של תורתו את לומדים
הגאולה אתר של הוידאו במדור כעת
שליט"א מהרבי קודש שיחות עשרות
סימולטנית מתורגמות המשיח, מלך

www.hageula.com

השלישי המקדש בית



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

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
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

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

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

משכנתאמח' מיוחדת לביטוח משכנתא לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

מיקלשבורג שמעלקא רבי בציון קדמי ר'

הקולות את לראות

החתונה בהוצאות לחסוך
חתונה בעריכת הכרוכות בההוצאות שכותב במה

גדולה.
בהוצאות עצמו את לדחוק הטעם כלל מובן אינו -
בה וכו', גדולה חתונה דוקא שתהיה בכדי מיוחדות
וביחוד באיכות, גדולה חתונה שתהיה שנוגע בשעה
(בראשית גדול משתה הכתוב על רז"ל דברי פי על

אומרת זאת שם, יהיה העולמים שגדול מ"ג) פ' רבה
עניני בכל והעיקר החתונה, פרטי בכל ניכר שיהיה

אשר לעתיד, והחלטותיהם לחתונה בהכנה וכלה חתן
שרויה לשכינה וזהו עמהם מסכים עולמים גדול
גשמיות, בהוצאות כרוך זה שאין ומובן ביניהם,

זה אין הרי אלו והפרשות לצדקה, ההפרשות [לבד
שתתעשר, בשביל עשר הקב"ה שמבטיח כיון הוצאה,

העולם בפי שנקרא מה הנה וכו'], בזאת נא ובחנוני
א מיט הנחות) וועלטישע החסידות, (ובלשון גדולה

ה׳תתיז) (מאגרת טעמים. מכמה כדאי אין וכו' טאראראם

לגמרי מופרך היאוש עניין
שנה במשך אצלו שהיו וירידות העליות דבר על כותב
לא סיבות ושמכמה וכו' עליו פעל שזה ואיך העברה,

וכו'. זה דבר על איש עם דבר
פעמים כמה למד בודאי שהרי הנ"ל, שלפלא מובן

איך פשוט, וגם מובן משם אשר קדישא, תניא ספר
באר שם יעוין לגמרי, מופרך וכיו"ב היאוש שענין
פשיטות לרוב בכתבי בזה אאריך לא שלכן היטב,

משם מובן וכן תיקון, אופני כן גם ימצא ושם הדבר,
בקפיצה ולא צעד אחר צעד הוא שהתקון כן גם

ה׳תתטו) (מאגרת אחת. בפעם

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הגאולה לזמן ומתקרבים הולכים שאנו ככל
של לשפע עדים אנו והשלימה, האמיתית

המדע עולם בתוך המגלים ומאמרים מחקרים
שואב זה עולם גם כי העובדה ואת האמונה את

החסידות. יסודות על ומבוסס עיקריו את
יעקב המדען של החדש ספרו גם הוא כזה

בחזית אור המושג - אור 'יוצר הנקרא גוגנהיים
את המחבר מסביר בו החסידות', ובעמקי המדע
המודרנית הפיזיקה מושגי לפי האור של מהותו

החסידות. תורת ולפי

אלוקי שפע
נבואת "ידועה המחבר: כותב הספר בפתיחת

השישי לאלף מאות השש שבשנת הזוהר ספר
שערי ייפתחו (1840 – 5,600) העולם מבריאת

והעולם למטה החכמה ומעיינות למעלה החכמה
באמת, השביעי. לאלף להכנס שיוכל כדי יתוקן
בתגליות מואצת התפתחות החלה זה מתאריך

נפלאים וגילויים התהום) (מעיינות המדע
נבואת השמיים). (ארובות התורה בפנימיות

המבול על בתורה הנאמר על מבוססת הזוהר
"בשנת לבריאה: 1656 בשנת העולם את ששטף
רבה תהום מעיינות כל נבעו נח לחיי מאות שש

נפתחו". השמיים וארובות
ההמצאות מן מקצת מפרט גוגנהיים פרופ'

טבלת האנרגיה, שימור "חוק העולם: את ששינו
את היוותה אשר היחסות ותיאוריית היסודות
היסודיים במושגים הנוגעת הרעיונית המהפכה

ומקום. זמן ואנרגיה, חומר אותם: ומאחדת
התורה: בפנימיות התפתחויות ארעו שני, מצד
עם היהדות פני את שינו אשר וחסידות קבלה

רבי התניא, בעל ומהפכנית. עמוקה תפיסה
ומקום זמן הוא שהעולם כתב זלמן שניאור

היחסות). תורת לפני שנה (מאה ביחד שנתהוו

רציף אינו שהזמן צדק' ה'צמח כותב יותר מאוחר
של דופק ושוב', 'רצוא של בפעימות מפעם אלא

קוונטי)". הוא שהזמן אומרים (היום המציאות

בכל חודר
שמקסוול "כפי וממשיך: בכך מסתפק לא הפרופ'

ואיינשטיין אלקטרו-מגנטיים וגלים אור איחד
בנטייה מתאפיינת תקופתנו ומקום, זמן איחד

של פיזי איחוד השביעי: האלף לקראת לאיחוד
ובקשרים וכלכלה תחבורה בקשרי הארץ כדור

מושג – אקולוגיים לנושאים עד מדינות בין
הגיאוגרפי. האיחוד – הגיאוספירה

מאבק רפואיים: בנושאים ביולוגי איחוד
מחקר ותכניות ומחלות מגיפות נגד בינלאומי

– האנושי הגנום פיענוח כמו אנושיות כלל
הביוספירה. איחוד – D.N.A–ה

האינטרנט במהפכת המתבטא רעיוני איחוד
וכנ"ל ומחקרים. דעות מידע, להחליף המאפשר

הנפש". ומדעי הרפואה משדה דוגמאות עוד
רוחני מדע לבנות הזמן "זה מסכם: והמחבר

את לפרוץ הקיים, המידע כל שילוב על המבוסס

הכלים כל עם האמת את ולחפש המחסומים
מ- האותיות (כל הכל מחבר א-מ-ת שברשותנו:

באמצע)". מ' ה- עם ת' עד א'

לאור מחושך
תוכנה הוא השונים, בפיתוחיו הכותרת גולת אך

הקשרים את גרפית בצורה החושפת מהפכנית
לבין סיני הר במעמד התנ"ך גילוי בין הסמויים

העברי. הא"ב היווצרות
לתמונה קול של מתמטי ששינוי מראה התהליך

מתגלים הא-ב של האותיות שצלילי חושף
האותיות שבאמצעותם פיקטוגרמים כאותם

כיום. אפילו נכתבות
מפתח השגרתית עבודתו שבמסגרת גוגנהיים,
למערכות נגד ואמצעי רדאריים הגנה אמצעי
"רואים מהמילים הסתקרן מתקדמות, טילים

ישראל שבני בפשטות המוסברים הקולות", את
פרשנים "נשמע". כלל שבדרך מה את "ראו"

של ה"אותיות" את "ראו" שהם מסבירים אחרים
גוגנהיים, מההר. אותן דיבר כשה' הקודש שפת

את "לראות" היה יכול אדם כיצד תהה אשר
שלו. המתוחכמת התוכנה את פיתח ה"נשמע",

המעורבת העצומה המחשוב משימת בגלל
רק ליישום אפשרית היא הנתונים בניתוח

המהירים. המחשבים בעידן הזה, בעשור עכשיו,
במקרה, תתרחש זו שתוצאה לכך הסבירות

פעם. למיליון 4 מ- כפחות מחושבת
הוא מוביל הוא אותו החשיבתי המהפך את

מלך שליט"א הרבי של לדבריו ישירות מייחס
"שבזכותו בספרו: כדבריו אשר בנושא, המשיח

לאור ההתבוללות מחושך וחבריי אני יצאנו
לאור כולנו ומיד תיכף נזכה ובעז"ה היהדות".
האמיתית בגאולה העצומים ולגלויים הגדול

המשיח. מלך שליט"א הרבי בהתגלות והשלימה

וגאולה מדע בכנס דברים נושא גוגנהיים יעקב פרופ׳
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