
בוגרים שבת

מקבוצה בוגרי של משפחות עשרות
שבתו בצפת, חב"ד מישיבת תשס"א
"הקהל". של לשבת חב"ד בכפר יחד
שיעורים לתפילות, הוקדשה השבת
טובות החלטות ולקבלת והתוועדויות
בוגר. כל של האישית הפעילות להמשך
לחזור ההזדמנות על שמחו הבוגרים

הקבוצה. ושנת הישיבה לימי

ראשון גל - בכיכר משיח

אסיפת התקיימה אייר י' רביעי, ביום
כינוס לקראת ראשונה, פעילות רכזי
אי"ה שיתקיים בכיכר", "משיח הקהל
בכיכר (10.7.16) תמוז ד' ראשון ביום
בנצי הרב הציג באסיפה בת"א. רבין
ואמצעי התכנית קווי את פרישמן,
שמעון בן אבי הרב הראשונים. הפרסום
זמרוני והרב ההסעות ארגון על דבר
תשובת את הקריא האגודה, יו"ר ציק,
לאירוע המשיח מלך שליט"א הרבי
בפרט הכינוס חשיבות על והצביע
העיקרית, ומטרתו "הקהל" בשנת
המשיח, מלך שליט"א הרבי התגלות

ממש. בפועל

יוזמות רעיונות, העלו המשתתפים
ופרסום התארגנות פעולה, ודרכי
להביא כדי התקשורת באמצעי האירוע
הרחב, הציבור לידיעת העצרת דבר את
תיק קיבל משתתף כל וטף. נשים אנשים
אבי הרב ולרעיונות, להצעות טל' רכז.
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התגלותו והחלה ערב צבאות על מזהיר נצחון אדיר, ניסי לגילוי זכתה ישראל הימים״ ב״ששת
הגאולה זמן הגיע העכשווית נבואתו עדי עוז, וביתר שאת ביתר שנמשכה התגלות כל, לעיני

טובות חדשות

הנצחון נבואת
הימים בששת

הענק עצרת למפגן כולנו
תשע"ו של "הקהל"

צלחו ,('67) תשכ"ז בעומר ל"ג לפני שבועיים
למרחבי ונכנסו סואץ תעלת את מצריים כוחות
בגיוס והוחל חירום מצב הוכרז בישראל סיני.
דרישת עפ"י בעומר, ל"ג לפני שבוע מילואים.
הצבא בין שחצץ האו"ם, כח התפנה מצרים,
את מצרים סגרה למחרת, ישראל. לגבול המצרי
מוכנה היא כי והודיעה ישראל בפני טיראן מיצרי

נגדה. למלחמה ישראל ליציאת

קודש, שבת אייר, י"ז
בעומר, ל"ג לפני יום
להעביר החלה מצרים
מתימן, צבא יחידות
בישראל סיני. האי לחצי
מילואים גיוס על הוכרז
החלו ערב במדינות כללי.
שקראו המוניות הפגנות
ישראל. של לחיסולה
בתגבור החל סוריה
חטיבות ושתי כוחותיה
לנוע החלו ירדניות שריון
הירדן. בקעת אל מערבה
הוזמנו עירקיים כוחות

בידה. לסייע לירדן

המצב תמונת
מתח בארץ התהדקה. ישראל על החנק טבעת
גוייסו, העבודה כושר בגילאי הגברים עצום.
הורה הג"א, וקשישים. ילדים נשים, נותרו בעורף
נערכה ממושכת. לשהייה המקלטים הכנת על
אפשרות על להקשות כדי בבתים, "האפלה"
אלפי עשרות על דברו התחזיות לילית. להפצצה

ה"י. הרוגים,

ראשון ביום ההמתנה", "תקופת של ובעיצומה
המשיח מלך שליט"א הרבי נשא בעומר, ל"ג
שהתכנסו ילדים אלפי עשרות בפני דברים
בעומר, ל"ג לתהלוכת
"770" מדרשו בית מול
במהלך יורק. שבניו
של יחודו אודות דבריו

המצב על לדבר לפתע החל בעומר, ל"ג יום
שהקב"ה ברורות מודיע כשהוא הקודש, בארץ
והבטיח הקודש בארץ ישראל בני על ומגן שומר
בפרשת התורה כהבטחת בקרוב והצלחה" "ישועה

בארצכם".. לבטח "וישבתם בחוקתי:

עבור ימים, באותם ברכתו את שביקשו למי
שליט"א הרבי כתב - הקודש בארץ קרוביהם
"אין המשיח: מלך
ההגזמות מן נוחה דעתי
ובוודאי וההפחדות,
ולא ינום שלא ובוודאי
ישראל". שומר יישן
להחזיר להוריםשביקשו
ת י ר ב ה - ת ו צ ר א ל
שלמדו בניהם את
ענה: בארץ, בישיבות
ימשיכו התלמידים "כל
ואין במקומם, ללמוד
להפחיד". ואין לפחד
חזר הזדמנות, בכל
גדול ניצחון כי והודיע

לעם-ישראל. צפוי

מלכותו קבלת
אדיר, ניסי לגילוי זכתה ישראל ידוע. ההמשך
כוחות הגיעו בסיני ערב. צבאות על מזהיר נצחון
רמת שטחי שוחררו סואץ, תעלת עד צה"ל
ירושלים ושמורון, יהודה הירדן, בקעת הגולן,
לעיני התגלותו החלה המערבי. והכותל העתיקה
עוז וביתר שאת ביתר שנמשכה התגלות כל,
מלחמת הכיפורים, יום למלחמת בהקשר בנבואתו
רוסיה של וביטולה הקומוניזים קריסת המפרץ,
שליט"א הרבי ציין לתקופתנו, ביחס הסובייטית.
ויש הגאולה, בזמן אנו כי במפורש המשיח, מלך
ומצות בתורה הוספה ע"י חלק בה ליטול בידנו
נגלה התורה בלימוד בפרט טובים ומעשים
בשורת הפצת המצות, בקיום הידור וחסידות,
מלכותו וקבלת עולם, באי לכל עד הגאולה

לבב. וטוב עצומה שמחה ומתוך בביטול

לגאולה שרות מוניות

הקמפיין השירות. מוניות גבי על משיח, פרסום קמפיין מתקיים אלה בימים
הארץ. רחבי בכל הגאולה בשורת מהפצת כחלק ממ״ש, הפצה מרכז ע״י נערך
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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

בא לרגל שי' עמית ורעיתו ירון ר' למשפחת
שידוכין בקשרי שי' חיים משה הת' הבן

תחי' לאה דבורה עב"ג
שי' לנצ'נר ורעיתו יעקב ר' הרב למשפחת
של הרחבה מתוך בישראל נאמן בית - ביתם יהא
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל
נסיה ורעיתו זאב בנימין לרב

שי' גנדל
ה' בצבאות החייל להולדת
שי' מענדל מנחם

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל

  
  
 

  
   
   

  
   

  
    

ד) כו, (ויקרא פריו יתן השדה ועץ

פירות. לעשות ועתידין סרק אילני הן

רש״י

חטה כל הבא לעולם לשית עתיד "שהוא
כל מהן שתהא ושעורה ושעורה וחטה
של עשרונים ושנים עשרים ואחת אחת
וסימנהון חמורים של טעינין בשני קמח

.(22) חט"ה בגמטריא

ביתו״ת) אלפ״א (מדרש

שפות חטין שיהיו פריו, כלבנון ירעש
ואתה בארץ. סולתן ונושרות בזו זו
כדי יד של פיסת מלא ממנה ונוטל בא

פרנסתך.

האזינו) (ספרי

והשלמה האמיתית הגאולה מיעודי
למעלה להצמיח הארץ שעתידה הוא,

עושה שהיא כדרך לא הטבע. מדרך
אדם בימי שעשתה כדרך אלא עכשיו,

מכך. יותר ואף הראשון
נזרעת הארץ הייתה הבריאה בראשית
"תדשא שנאמר: יומם, בני פירות ועושה
ומיד יא) א, (בראשית עשב" דשא הארץ
בזמן גם כן הארץ", ותוצא כן. "ויהי
"זכר ד): קיא, (תהלים שנאמר הגאולה,
"עץ אומר: הוא וכן לנפלאותיו" עשה
יא), א, (בראשית למינו" פרי עושה פרי
פירות. עשו שניטעו ביום שבו מלמד

עתיד עצמו העץ שגם אלא זו רק ולא
שנאמר: פירותיו, רק ולא נאכל להיות
נאכל, הפרי מה יא), א, (בראשית פרי" "עץ

נאכל. עצמו העץ אף
להיות עתידין סרק אילני שאף ומנין
"עץ ד) כו, (ויקרא שנאמר פירות, עושין

פריו". יתן השדה
ספרא) (עפ״י

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:19 19:02 ירושלים
20:22 19:17 תל-אביב
20:23 19:10 חיפה
20:20 19:18 באר-שבע
21:07 19:59 ניו-יורק

   
       

יד) יז, - יט טז, פרק (ירמיהו

   

פריו יתן השדה ועץ

יבולה" הארץ "ונתנה שבפרשתנו הפסוק על
כהנים: בתורת ז"ל רבותינו דרשו ד) כו, (בחוקותי

שעושה כדרך אלא עכשיו עושה שהיא כדרך "לא
להיות עתידה שהארץ ומנין הראשון, אדם בימי
"זכר לומר תלמוד יומה בן פירות ועושה נזרעת
הארץ "תדשא אומר הוא וכן לנפלאותיו" עשה
בו נזרעת שהיתה ביום שבו מלמד עשב" דשא

פירות". עושה ביום

והנפלאות הנסים על זה, מסוג מדהימים תיאורים
רז"ל בדברי מצינו העולם, בגשמיות לעתיד שיהיו
"עתידה כתובות במסכת ולדוגמא מקומות, בכמה
וכלי מאפה) (=מיני גלוסקאות שתוציא ישראל ארץ
כדקל שתתמר חיטה עתידה משי).. (=בגדי מילת

בזה. וכיוצא הרים.." בראש ועולה

הגאולה? של עניינה זהו
הרמב"ם כותב הגאולה זמן בתיאור להבין: וצריך

ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהיה "ולא
ויודעים גדולים חכמים ישראל יהיו ולפיכך בלבד,

כח כפי בוראם דעת וישיגו הסתומים דברים
כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי שנאמר האדם
כזה במצב יהיו שכשישראל ומובן, מכסים", לים

שיהיו הגשמיים ונפלאות לנסים חשיבות אין
כך? כל בזה האריכו ומדוע הארץ. בפירות

"הוא כ) ל, (נצבים נאמר התורה על בזה: והביאור
שהתורה רק לא ופירושו, ימיך", ואורך חייך

ובעולם- בעולם-הזה האדם לחיי תועלת מביאה
כל של ממש חייו מהות היא שהיא אלא הבא,

מישראל. ואחד אחד

מתבטא אינו לתורה, יהודי כל של זה מהותי קשר
מדובר הפחותים. או הנעלים הנפש, בכוחות רק
הגוף בכל הנמצאת שלו, הנפש חיות בעצם כאן
האדם מהות היא שהרי רגלו. ועד מראשו בשוה,

בשווה. בגוף נקודה בכל ונמצאת

מקורו מסויים שדבר והבחינה ההוכחה ואדרבא,

מזה היא האדם, של נפשו חיות בעצם הוא
שלו, הנעלים בכוחות רק לא גילוי ליד בא שהדבר
בכחות גם אלא וכדומה, שמיעה ראיה, שכל, כמו

שברגל. לעקב עד ההילוך, לכח עד הפחותים

שמחה רואים כשרוקדים
המביא בדבר המתבונן אדם לדבר: דוגמא מעין
חדרה שהשמחה לזה ההוכחה הרי שמחה, לידי
כשהשמחה היא באמת, שמח והוא מהותו בכל
גם אלא ודיבורו במחשבתו רק לא מתבטאת

המדות בשאר ועד"ז ברגלים. לריקוד עד במעשיו
- וכיו"ב. צער להבדיל או ויראה אהבה כגון

- חיינו היא שהתורה לזה בנוגע גם יובן ומזה
חיותו היא שהתורה זה של והביטוי שהגילוי

פועלת התורה כאשר היא האדם, של מהותו וכל
רוחניים ענינים נשמתו, עניני על רק לא ומשפיעה

עניניו ובכל גופניים בענינים גם אלא ונעלים,
אליו: השייכים הגשמיים

הגשמיים בעניינים דווקא
מתן רק הי'ה לשמה התורה לימוד על השכר אם
שהתורה שלם ביטוי כאן אין רוחניות, מעלות
כתוצאה בא כזה ששכר כיוון מציאותו, כל היא
תמורת רוחני שכר - שלו התורה מעסק טבעית
טובות לו נשפעים כאשר אבל הרוחנית; עבודתו
ומצוות, בתורה הרוחנית עבודתו בגלל גשמיות

אזי גו'", השדה ועץ בעתם גשמיכם "ונתתי
לימוד רק אינם ומצוות שתורה וניכר נראה

פרט רק עכ"פ או מציאותו על הנוספים ועשי'ה
וחיותו מהותו כל היא התורה אלא במציאותו,
בכל ותועלת טובה מביא בה העסק ולכן ממש,
העולם-הזה. של גשמיים בענינים גם עניניו,

של ומהותו חיותו היא שהתורה הדבר סיבת
חד" כולא וקוב"ה ש"אורייתא לפי הוא האדם,
הוא שהקב"ה כשם ולכן, ד) פרק בתניא הובא (זוהר,

כל נמצאו המצאו שמאמיתת המציאות, אמיתית
השלימות וסוגי המעלות כל באו ממנו הנמצאים,

לתורה, בנוגע הוא עד"ז כולה, הבריאה שבכל
כולם, הנמצאים בכל ותועלת טוב מביאה שהיא

גשמיות. והן רוחניות הן תועלת, סוגי כל
תשל״ט) שבט חודש שיחות (עפ״י

מלך דבר

בחוקותי פרשת
בהר פרשת יורק: בניו

בחוקותי

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
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

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

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

תניא תהלים חומש



מלך שליט"א הרבי הוראת
כזה גם יהודי, לכל להגיע המשיח
לחלוטין שונה בעולם הנמצא
יהודי גם ביותר. רחוק משלך,
ומצות, לתורה לקרבו יש כזה,
פנימיות מעיינות את לו לגלות
ועד החסידות תורת התורה,
לעשות צריך הגאולה. לבשורת
אביו, אל להשיבו שביכולתנו כל

שבשמים. אבינו אל

הכדורסל ענף זכה שנה 25 לפני
המשיח. למלך להתוודע בספורט
בצלאל הרב חב"ד, חסידי שני
מקרית פריד גרשון והרב קופצ'יק
במסגרת הגיעו בצפת, חב"ד
תפילין," ב"מבצע פעילותם
הפועל של הכדור-סל למגרש
תפילין להניח וביקשו עליון, גליל
ידוע, המשך השחקנים... עם
משיח פרסמה עליון גליל הפועל

באליפות. וזכתה

גם זכה הבא בשלב
הכדור-רגל תחום
מלך עם להכירות
גרשון הרב המשיח.
לפעול החל פריד,
הפועל קבוצת עם
העל (בליגת חיפה
משחקים אין

בשבת).

פריד הרב נהג הפעילות, במסגרת
לזכות שלהם, האימון לימי להגיע
בהנחת היהודים השחקנים את
חשיבות על לעורר תפילין,
תקופתנו, של ויחודה בה' האמונה
אחד כל בידי כאשר הגאולה, זמן
אחד. טוב מעשה ע"י אפילו לזרזה
מצות חולקו הפסח חג לקראת

ולהנהלתה. לקבוצה שמורות

ופרסום חב"ד עם הפעולה שיתוף
ובשנת פירות הניב משיח
הפועל זכתה תשנ"ח-תשנ"ט,

הליגה. באליפות חיפה

ובעז הרב אליו הצטרף בהמשך
המטה יו"ר שמואל, מקרית קלי
נח, בני מצות שבע להפצת
שאינם בשחקנים שהתמקד
בני מצות "שבע בנושא יהודים,

הצלחות. עוד באו ואז נח".

כמה "לפני קלי: הרב מספר
קבוצת מנהלי הזעיקו חודשים

פריד גרשון הרב את חיפה הפועל
ולהתברך הקבוצה, עם "לפעול"
מלך שליט"א הרבי של בברכתו
העל'. ב'ליגת להשאר המשיח,
לא מצבם בליגה, הדירוג מבחינת

לחלוטין. קל היה

עם לפעול אותי צירף גרשון הרב
שבע בעניין הזרים השחקנים
פלא, זה ראה והנה נח. בני מצוות
שחקני עם הפעילות שהחלה מאז
לקצור החלה הקבוצה הקבוצה,
אחד משחק מלבד נצחונות, שוב

סיבה...)". היתה לזה (וגם

לקראת אייר, ה' שישי ביום
התייצבו המכריע, המשחק
האימון בחדרי וקלי, פריד הרבנים
והניחו חיים קריית במגרש
נתנו שגם השחקנים, עם תפילין
כל עם חתמו מכן ולאחר צדקה,
ברכה בקשת מכתב על הצוות
שליט"א מהרבי

המשיח. מלך

דיבר קלי בועז הרב
על השחקנים בפני
הנצח מידת מעלת
(בקשר והניצחון
העומר) ספירת עם
דוד בית חיילי של
חברי עם במלחמה.
הגויים הקבוצה
הם נח. בני מצוות שבע על דובר
שבע עם משיח כרטיסי קיבלו
הרוסית, בשפה -נח בני מצוות
הכריזו בסיום וערבית. אנגלית
'יחי הקודש הכרזת את השחקנים
המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו

ועד'. לעולם

את להכניס התכבד כץ יואב מר
שם קודש', 'אגרות לכרך המכתב
להצלחה. ברורה ברכה התקבלה

בשבוע אייר ט' המשחק, ביום
ענק משיח דגל נפרס שעבר,
וחולקו הכדורגל באצטדיון
הדפס עם משיח כרטיסי 5,000
תוצאת בקהל. לאוהדים הקבוצה
שהסתיימה למרות המשחק
כשהיא הצלחה היוותה בשוויון,
בליגת- הקבוצה את מותירה
עונה כבר נמצאת היא בה העל
משיח פרסמו ברציפות. שמינית

ותצליחו.

הקבינט לדיוני ביחס גם כך מתגלה. הכל ואכן גילוי. לשון גאולה
את חושף השבוע, שפורסם 2 ערוץ תחקיר איתן״. ״צוק ערב הבטחוני
להכרעת הרצון חוסר ב. במנהרות. לטיפול היערכות העדר א. המחדל:
חלמאות והחמאס. המנהרות עם שנשארנו הביאו אלה כל החאמס.

מהתחקיר. ציטוטים להלן אסונית.

המנהרות מחדל
גובשה במנהרות לטיפול המבצעית התוכנית
שהפעיל ובלחץ המבצע שהחל לפני יומיים רק
בחזית אז ונתניהו, יעלון בקבינט. בנט השר
ובנט. ליברמן את ולבלום לתמרן ניסו אחידה,
פרטים ולמנוע להסתיר ניסה צה"ל האם

הרגישים. לתמלולים הצצה מהשרים?

של הסמלים לאחד הפכה הקרקעית הפעולה
היה שהאיום למרות אבל איתן. צוק מבצע
ועד שליט גלעד חטיפת מתחקור החל ידוע,

התברר ההסלמה כשהחלה המבצע, לפני חודשים כמה שהגיע למודיעין
לצה״ל. מגובשת תכנית שאין

הנערים שלושת של גופותיהם מציאת ביום (ב-30.6.14) התכנס הקבינט
שפני מעריכים והשב"כ יעלון, הפורש הביטחון שר גנץ, הרמט"ל (הי"ד).
פעולה נגד יצביעו כי טוענים וליברמן שבנט אלא למלחמה. לא חמאס
מביצוע חשש ועל תקיפה מנהרות עשרות על מדבר מצדו בנט רפה. צבאית

החלטות. ללא מסתיימת הישיבה אסטרטגי. פיגוע

מצרים לפיו דיווח מציג יעלון פעמיים. מתכנס הקבינט מכן לאחר יממה
עזה. מכיבוש פוחד הקבינט חמאס. מצד לריסון רצון שיש טוענת

הבהיר עזה", לכיבוש ישראל את לגרור עלולה חודרת קרקעית "פעולה
את יפעיל לא חמאס נפעל, לא "אם כי יעלון טען זה בשלב נתניהו.
ראש בנט. שאל במנהרות?", לטיפול התכנית את נשמע "האם המנהרות".

בתכניות... לדון צריכים עדיין בצבא כי הסביר נתניהו הממשלה

מודיעיני מידע מציג שב"כ הקבינט. של כינוס התקיים שוב מכן לאחר יממה
זאת (ולמרות שלום. בכרם פיגוע לצורך חודרת התקפית מנהרה חשיפת על

במנהרות...) ישתמש לא החמאס כי לטעון השב"כ ממשיך

להשתמש כוונה אין לחמאס אסטרטגית במנהרות. ישתמשו "לא השב"כ: ראש
שוב ב-3.7.14 משיב. לא השב"כ ראש יודעים?". אתם "איך בנט: במנהרות".
המנהרות. את להפעיל רוצה לא חמאס כי טוענים בצה״ל הקבינט. התכנס

וטיפול להגנה דרום בפיקוד קדמית" "הגנה תכנית מגובשת הזה בשלב רק
אותה מעבירים שלא הביטחון ולשר לרמטכ"ל מוצגת התכנית במנהרות.

ב-7.7.14. מכן לאחר יומיים רק שמתכנס לקבינט

המבצע, ליעדי במנהרות הטיפול את להכניס מציע בנט ישיבה, באותה
החמאס הפשטת של יעד להגדיר נכון "לא יעלון: מתנגדים. ויעלון נתניהו

אש". להפסקת להגיע פועלים המצרים הזה, בסבב ממנהרות

לפעול רצה הפיקוד אלוף
התכנית מוצגת אז רק לקבינט. מגיע הדרום פיקוד אלוף ב-10.07.14
הוא פועל או ממתין היה האם הפיקוד לאלוף המופנית לשאלה לשרים:
לא ניכנס אם "גם נכאים): רוח להראות (מנסה יעלון פועל. שהיה עונה
צה"ל נמשכים. המדיניים המגעים במקביל, הכל". לחסל שנצליח בטוח
הצעת סביב הקבינט מתכנס מכן אחר ימים חמישה קרקעית. מכניסה נמנע

עזה. לכיבוש מתנגד יעלון מוחלטת. אש להפסקת מצרים

יוצאים ב-17.7.14 מכן לאחר יומים האש. הפסקת קורסת יום באותו
קרקעית לפעולה נכנס צה"ל 18.7.14 סופה. קיבוץ ליד ממנהרה מחבלים

החמאס. ועם מנהרות עם נשארנו בסיומה .26.8.14 עד שנמשכה

עכשיו נפלאות ישראל עם ביטחון
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ותצליחו משיח פרסמו

(שאודותיו שבת בהלכות הברור הדין גם כולל
למחבל, מוותרים שאם פעמים) כמה כבר דובר

ואין לפניהם", להכבש נוחה הארץ "תהא ידה שעל הדרך זוהי
בורו-פארק, על או ישראל, ארץ על מדובר אם מינה נפקא כל
בכל - ברק בני או הייטס קראון וויליאמסבורג, קיו-קארדענס,

תשל"ח) ראה (ש"פ דין. אותו זהו מקום

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מקום! בכל שווה - הלכה
! גאולה להביא וביכולתך, עשה,

הגאולה בשורת בהפצת חלק טול

בסביבתך והפץ

הגאולה". "שיחת גליונות
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המשיח בימות הארץ ובטחון המדע

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

השבוע בתחילת להם חברו וגאולה מדע
בבאר לאונרדו במלון שנערך השנתי בכנס
על הזוהר דברי הובאו ההזמנה, בנוסח שבע.
נבקעו נח.... לחיי מאות שש "בשנת הפסוק
השמיים וארובות רבה תהום מעיינות כל
שנה מאות השש בתקופת אשר נפתחו",
למעלה החכמה שערי יפתחו השישי, לאלף
למטה החכמה ומעיינות אלוקית) (חכמה

הטבע). (מדעי

של יעדה את גם הזוהר קובע בהמשך,
העולם הכשרת - המדעית ההתפתחות
השביעי, לאלף להכנס כדי ובעיקר לגאולה,
שבין המפגש חשיבות על המלמדת קביעה
הנבואית הכרזתו לאחר בפרט והגאולה, המדע
הגיע כי - שליט"א המשיח מלך הרבי של

הגאולה. זמן כבר

היסוד לשאלות התשובה

יסוד שאלות מותירה המדע התפתחות
המעשית מהבחינה הן מענה. ללא רבות
וולקניות, התפרצויות אקולוגיה, (בעיות
מהבחינה בעיקר אף ועוד) החממה אפקט
ומרחב). זמן החומר, (מהות התיאורטית
במפגש הצורך על מלמדת זו התפתחות
כמו - המודרני המדע תיאוריות בין מאחד
האמונה לבין והקוונטים, היחסות תורת
המתים. ותחיית משיח הנבואה, - ועיקריה

רבי שם על שנוסד בארה"ב, R.Y.A.L מכון
שליט"א הרבי של אחיו לייב, אלריה ישראל
מיוחד, כינוס שנה מידי יוזם המשיח, מלך
הוא שנושאו השונים, מהתחומים מדע לאנשי
הכינוס ליוזמת חברו וגאולה. משיח מדע, -

מהארץ בכירים מדע ואנשי תורניים אישים
של ייחודה את המבטא שילוב ומחו"ל.
דרעי יהודה הרב המשיח. ימות - תקופתינו
בדברי פתח באר-שבע, וראב"ד העיר רב
פרופ' הרצו: המדעי כשבתחום ותורה. ברכה
ירושלים, לב, האקדמי מהמרכז פרידמן, יעקב
התגלות הרקיע", מגיד ידיו "ומעשה בנושא
החקר באמצעות הקב"ה של הפשוטה האחדות
הפיזיקה בין לאחד יכולה זו אחדות המדעי.
הכללית) (יחסות האסטרופיזיקה הקלסית,
תוך הקוונטים). (תורת המיקרוסקופי והעולם
החדשניים המחקרים תוצאות את מציג שהוא
הגדולים המאיצים באמצעות שנערכו ביותר

בעולם.

המשיח ימות של הבטחון
"בליס" ראשי, מדען בנטואיץ', יהונותן ד"ר
העובדה על דיבר לנוירוסאיינס, וד"ר
את ומקבלת הולכת המדעית שהקהילה
אבישי הרב ומנהיגו. עולם בבורא ההכרה

שירת סבא, כפר חב"ד ישיבת ראש אפרגון,
ערב לצבאות מומחה מסווג, בתפקיד בצה"ל
הניסים את מצגת, בשילוב תיאר ואיראן,
"סכסכתי סביבנו במדינות והמתרחשים
סילמן, שמעון פרופ' במצרים". מצרים
מכללת למתמטיקה, פרופ' ריא"ל, מכון יו"ר
מגבלות על דברים נשא ניו-יירק. קולג' טורו
ימות של החשיבה לעומת האנושי ההגיון
ואת הטבעית ההנהגה את יכללו אשר משיח

יחד. גם הניסית

החומר שמתוך ההתגלות

אלקטרואופטיקה, מהנדס גוגנהיים, יעקב מר
אלקטרונית, בלוחמה ופיתוח מחקר
בתחום הוא גם הרחיב בן-גוריון, אוניברסיטת
רוזנר, איתן דוד הרב . המדעית החשיבה
בכיר מרצה המשיח, מלך הרבי ושליח רב

מכון ומדע, בתורה
ירושלים. חיה", "אור
האלוקי גילוי על הצביע
ע"י דווקא שמתגלה
והפלא החומר חקירת

שבהתנהגותו.

נקבע הכינוס עיתוי
אייר יד' ראשון ליום

לי"ג בסמוך שני, פסח
אריה ישראל רבי של היארצייט יום אייר,
המשיח. מלך שליט"א הרבי של אחיו לייב,

ירמיהו הרב הכנס למארח מאליפות ברכות
בבאר תמימים תומכי ישיבת מנהל כליפא
ניתן דבניק. שלמה הרב הכינוס ורכז שבע,
אתר באמצעות הכינוס בהרצאות לצפות

המשיח ימות של ביטחון איפרגון הרב

בטחון - לגמגום התרופה
מספר אצל בטפול והיה בדבורו, שמגמגם ...אודות

לו. עזר לא ולעת-עתה רופאים

טפול להם יש במקצוע מומחים שרופאים וכיון
למומחה יחקור חשובה, במדה פנים על-כל העוזר
מאמר שעל-פי אלא אליו, ויפנה האמור במקצוע

עניני הם ית' ה' ברכות לקבלת שהצנור ז"ל, רבותינו
בהתמדה להוסיף שעליו ופשוט מובן ומצות תורה

המצות, בקיום והידור התורה בלימוד ושקידה
לו. בהמצטרך השי"ת בברכות יתוסף זה שעל-ידי

הגמגום ענין קשור הפעמים ברוב אשר להעיר כן
מובן שמזה אדם, בני ויראת עצמי, בטחון בחוסר

ה' ד"שויתי הענין תמיד במוחו חקוק כשיהיה אשר

ורוצה הטוב עצם הוא ית' הוא ואשר תמיד", לנגדי
כל על פרטית בהשגחה ומשגיח לברואיו, להיטיב
בתורת ביחוד אלו ענינים וכמבואר ואחת, אחד
בלתי התופעות ויחליש זה ימעט הרי החסידות,

שכתוב: וכמו אדם, בני ויראת בטחון בחוסר רצויות
אירא". לא לי "ה'

ז׳רצט) (מאגרת

התורה פנימיות ללימוד יתירה חיבה
הנודעת יתרה החיבה דבר על להאריך ...למותר
התורה לפנימיות הספרדים ישראל בני לאחינו

פנימיות היא היא החסידות תורת והרי קדם, מימי
דאורייתא. נשמתא התורה,

ז׳שב) (מאגרת

פרידמן יעקב הרב פרופ׳

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

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

בארץביטוח צד ג לרכב הכי זול בארץ  זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

למבצעים הטנק את מכין קדמי ר'

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
www.hageula.com@gmail.comwww.hageula.com@gmail.com
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