
משיח חולצות
נושם טריקו מבד חולצות חדש!
המשיח" מלך הבא "ברוך הכיתוב עליהם
מלך שליט"א הרבי של קטנה תמונה עם
עלות. במחיר הגדלים. בכל המשיח,

.053-5217-414 עודד להזמנה:

חב״ד קייטנות
הארץ, וישובי בערי נפתחו השבוע
חב"ד, של הקיץ ומועדוניות קייטנות
ישראל. לילדי יהודי חינוך להענקת
הצלחה על מדווחים הקייטנות מפעילי
ההורים מצד והענות ב"ה, גדולה
השני, הקייטנות למחזור גם להרשם
פרטים כחודש. בעוד להפתח שצפוי

חב"ד. במוקדי

הבחירה בית שיעורי
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על
השבועות, שלשת בימי להוסיף המשיח,
הבחירה, בית בהלכות ועיון בלימוד
שיעורים חב"ד במוקדי יתקיימו
הרחב. לציבור מיוחדים והרצאות
לצד מתקיימים השיעורים של חלקם
איורים המקרינות ויזואליות המחזות
הבית בנין את המתארים וסרטונים
פרטים הקרבנות. ועבודת השלישי
חב"ד מוקדי בכל מהשבוע החל נוספים

ובעולם. בארץ

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

חג ימי לשני בהמשך נכנסים אנו זו, לשבת
הריי"צ, אדמו"ר גאולת תמוז, י"ג - י"ב הגאולה
חב"ד. בשושלת השישי הנשיא יצחק יוסף רבי
פרטי, אדם של מאסר היה לא הרבי של מאסרו
של נציגה את בו ראה הקומוניסטי השלטון
בכלל. היהדות כנציג ואף כולה רוסיה יהדות
שעות", 24 תוך ביריה "מוות הדין וגזר המאסר
גחלת לשמירת המאבק את להכניע נועד

לה. מעבר ואף רוסיה, בכל היהדות

בתוך גם מאבקו את הריי"ץ הרבי ראה כך
שאוסריו הייתה, החלטתו ולכן הכלא. כותלי
וכל שבידיהם, הנשק כלי כל עם ושולחיהם,

העינויים מנגנוני
אינם האיומים,
כקליפת אצלו נחשבים
מכיר אינו והוא השום

כלל. בהם

פשוט כאיש
מתי החליט הרבי
הוא ומתי הולך הוא
על החליט הוא עומד.
ועל לענות רצונו מה
כאשר רוצה. אינו מה
תפיליו ממנו נלקחו
שביתת על הכריז
כמה שנמשכה רעב,

יומו סדר על החליט הוא לו. שהוחזרו עד ימים
הוא תתואר, לא באכזריות כשנענש וגם בכלא
את מעניק הוא זה, שבמאבקו ידע נשבר. לא

ישראל. שבעם לאחרון גם הכוחות

בכל ועמד למאסר נכנס שהרבי בידנו קבלה
פשוט. איש של בכוחותיו הקשים, הנסיונות
להעלם או הקיר דרך לעבור היה יכול כרבי,
חיים רבי של כקפיצתו לפחות עין, כהרף משם
מירושלים הגיע בקבלה מילות שבכמה ויטל,
דקות. בתוך לדמשק
רצה הרבי אבל
יהודי שכל להראות,
מול לעמוד יכול

הקדוש לשון מובן מכאן ולנצח. אלו נסיונות
הידוע במכתבו הקב"ה" גאל בלבד אותי "לא
מחבבי כל את גם אם "כי שיחרורו, לאחר
אשר את וגם מצוה, שומרי הקדושה תורתנו
שכל כזה יהודי אפילו יכונה". ישראל בשם
נקרא שהוא העובדה רק זו ליהדות שלו הקשר

נגאל. הוא גם יהודי,

ית', רצונו לעשות אינסופיים כוחות יהודי לכל
אין ומהות לעצמות יהודי כל של החיבור בגלל
הכוחות את שמגלה זה הוא הרבי, ב"ה. סוף

האלה.

גאולה ימי ג׳
זו, ששבת העובדה
לשני בצמידות באה
החלים גאולה, חג ימי
ושישי, חמישי ביום
שלושה של רצף יוצרת
שהרי גאולה, ימי
הגאולה עניינה שבת
שבת שכולו "יום -
המבטיח רצף ומנוחה".
ותוקף קביעות "חזקה",
עניין ככל מיוחדים,
שלוש הנעשה חיובי
שהוא הרי פעמים
- הלכתי תוקף מקבל

חזקה". הווי זימני "בתלתא

המשיח מלך שליט"א הרבי ממליץ במכתבו
חג בהתוועדויות יסתפקו לא כזו, שבקביעות
מבקש אלא השבוע, בימות הנערכות הגאולה
השבת ביום גם ההתוועדויות את להמשיך
שהרי עוז, וביתר שאת ביתר ואדרבא קודש,
ימי את ובפרט השבוע, ענייני את מעלה השבת
התורה בלימוד להוסיף כדי זה וכל הגאולה, חג
המצות, בקיום הידור תוספת וחסידות, נגלה
ובעיקר חוצה המעינות בהפצת התחזקות
מלך שליט"א הרבי של הגאולה בשורת בהפצת
הגאולה שמחת מתוך ויגאלנו שיבוא המשיח

ממש. עכשיו והשלימה האמיתית

שמעלה השבת
הגאולה חג את

הנערכות הגאולה חג בהתוועדויות להסתפק שלא המשיח, מלך שליט״א הרבי מבקש כזו, בקביעות
עוז וביתר שאת וביתר קודש, השבת ביום גם ההתוועדויות את להמשיך אלא השבוע, בימות

שעבר בשבוע ומשיח׳ גאולה ב׳עצרת שמחה, בריקודי המשתתפים אלפי
האחורי. בעמ׳ מלא דיווח ים. בבת

צדקנו משיח פני לקבלת שמחה

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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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

נחמה ומרת מענדל מנחם ר' למשפחת
מצווה הבר חגיגת לרגל צדוק
שיחי' יצחק יוסף הת' בנם של

הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה

ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב מזל
ומאודם בגופם התומכים לכל

להצלחת סייעו אשר וכל ואנ"ש, התמימים

תמוז ג' - הגאולה עצרת
הגאולה עיר ים, בת באמפי

בגו"ר המשיח מלך שליט"א הרבי בברכת ויתברכו
והשלמה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

והברכה התודה

 
    
   

  
   

   
   
בשר בעיני רואים  

    
   

  
    

יז) כד, (במדבר מיעקב כוכב דרך

ניצוץ יש מישראל ואחת אחד שבכל ידוע
כוכב "דרך בפסוק כמרומז משיח מנשמת
משיחא מלכא דוד על שהולך מיעקב"
מישראל ואחת אחד כל על גם והולך
ניצוץ יש מישראל אחד שבכל כיוון
שהיא היחידה, מבחינת משיח מנשמת
נשמתו הכללית היחידה מבחינת ניצוץ

צדקנו. משיח של

אחד שבכל היחידה בחינת גילוי ע"י לכן
ופועלים וממהרים מזרזים מישראל ואחת
בביאת הכללית יחידה דבחינת הגילוי
דתורה הגילוי יהיה שאז צדקנו משיח
בחינת התורה פנימיות תצא מאיתי חדשה

שבתורה היחידה

והארץ החדשים השמים גם זה ידי ועל
בחינת גילוי עושה אני אשר החדשה

של יחידו כולו העולם בכל היחידה
עולם".

ה׳תנש״א) נשא פרשת שבת פי (על

כב) כג, (במדבר ממצרים מוציאם א-ל

ולהמתיקהטעםלהדגשתהיציאה ישלבאר
"א-ל ממצרים", מוציאם ("א-ל ממצרים
בשני ש"נבא בפרשתינו ממצרים") מוציאו
"כימי שכתוב מה דרך על – משיחים"
נפלאות"- אראנו מצרים מארץ צאתך
המשיח מלך ע"י שהגאולה מודגש שבזה
בני את להוציא ההכרח בגלל רק לא היא
לאחרי שנתווספו הגלויות, מכל ישראל
בתור ובעיקר גם אלא ממצרים היציאה
מהיציאה יותר נעלית בשלימות הוספה
אילו (גם נפלאות של לאופן עד ממצרים

שלאחריה). הגלויות היו לא
ה׳תנש״א) בלק פרשת שבת פי (על

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:30 19:13 ירושלים

20:34 19:28 תל-אביב

20:34 19:21 חיפה

20:31 19:29 באר-שבע

21:18 20:11 ניו-יורק

     
ח.) ו, - ו. ה, פרק (מיכה 

הגאולה וחג בלעם בלק,

מלך דבר

בלק פרשת
ו פרק אבות פרקי

בלק

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

במיוחד שייכות התורה שפרשיות הידוע, פי על
את לבאר יש אלה, פרשיות קוראים שבו לזמן
י"ב הגאולה לחג בלק, פרשת של ושייכות הקשר
הריי"צ הרבי לחופשי השתחרר שבו תמוז, י"ג
הוגלה שבו מהעיר חב"ד) של השישי (האדמו"ר
אכזרי הכי בכלא שהיה לאחר קאסטרמה, אליו,
עונשים ממסכת סבל (שבו שפאלרקה ברוסיה

קשים).

לאור מביא החושך דווקא
מראה דבר של ששמו הידוע פי על ובהקדם,
כיצד ביותר גדולה תמיהה ישנה מהותו, על
נתנה לא (ש"התורה בתורה לפרשה לקרוא יתכן
"שונא של שמו על בעולם") שלום לעשות אלא
מתואר שהוא (כפי השונאים" מכל יותר ישראל
עניינה היפך זהו שהרי בלק, של שמו - במדרש)

תורה? של

הגזירה בוטלה תורה שבמתן הידוע פי על זה ויובן
יעלו לא ותחתונים לתחתונים ירדו לא שעליונים
להפוך ליהודי היכולת ניתן כלומר לעליונים,
להיות הופך שהגשמי ועד לרוחני, הגשמי את
משתמשים כאשר יותר, ובעומק לרוחני. כלי
מגלים אזי התורה, הוראות פי על גשמי בחפץ
נברא, שבשבילו האמיתית הכוונה את בגשמיות

לאלוקות ומנגד מסתיר איננו שהגשמי רק ולא
בעולם. אלוקות מגלה הוא אדרבה אלא

על נקראת שלימה שפרשה בכך בענייננו, הוא כך
האמיתי עניינו את לנו מורה התורה בלק, שם
להזיק וחשב ישראל לעם התנגד בלק בלק. של
ולבסוף בלעם של קללותיו ידי על ישראל לעם
זאת עוד אלא הופרה הרעה שמחשבתו רק לא
בברכות יתברכו ישראל שעם לכך הביא שהוא

ליתרון גרם גדול הכי המתנגד כלומר נעלות, הכי
ישראל. לעם גדול הכי

אמיתי יהודי תוקף
אחד עפ"י יובן תמוז, י"ב הגאולה לחג הקשר
היה הריי"צ שהרבי בעת שאירעו הסיפורים
שלא הרבי החליט מאסרו מתחילת הכלא. בבית
(אנשי מהם יתפעל ושלא עשתונותיו יאבד
- היו כאילו אותם שהחשיב עד כלל. הג.פ.או.)

ממש". ואפס "כאין

שנענש לאחר גם אצלו השתנה לא זה נפשי מצב
הרבי של (עונשו שאלתם על לענות סירובו על
מיממה יותר למשך רפש מלא בצינוק לעמוד היה

אצלו נותרה עדיין מכן לאחר גם שלימה).
כאין הם - בהם יתחשב שלא התקיפה ההחלטה

ממש. ואפס

בישרו בו (היום תמוז חודש ראש חמישי, ביום
גלותו) לעיר והגלייתו ממאסר שחרורו על לו
במיוחד חריפה עונשים מסכת הרבי עבר
הסוהרים. עם פעולה לשתף סירובו בעקבות
היכו פעמים ושלוש לתאו נכנסו פעמים שלוש
אז, דווקא אך סירובו. על קשות מכות הרבי את
קרא חסידים) של צאצא (שהיה הסוהרים אחד
מכן לאחר הזדמנות. באותה "רבי" בתואר לרבי
שחרורו, על לו ובישרו הכלא למשרד לרבי קראו
שהנסיעה מכיוון לרכבת. מיד לעזוב ושעליו
לנסוע סירב הרבי בשבת, בנסיעה כרוכה הייתה
יום עד שלו, בתא בכלא, ונשאר שבת אחרי עד

ראשון.

לרוע מציאות אין
בלק. לפרשת הגאולה חג בין הקשר יובן עתה
ההסתרים שכל גדול, בתוקף בנפשו מחליט יהודי
והמניעות ההפרעות וכל האלוקית הנפש על
ההחלטה ממש. וכאפס כאין הם היהדות להפצת
שלוש אותו ומכים באים אם שאף תקיפה כה
המציאות תוקף על שמראה חזקה שזה פעמים,
החלטתו. על משפיע זה אין זאת בכל הדבר, של
מעשה בעת הנמצא כזה, יהודי שגם פועל הדבר
שישנה חש הוא גם ח"ו, התורה היפך שהוא
שהוא עד חייו, שזהו עד רבי. חסידות, יהדות,

"רבי". בפשטות קורא

כ״ג) כרך שיחות ולקוטי ה׳תשכ״ב תמוז י״ג שיחות פי (על



בעצרת החשובים האורחים אחד
שהתקיימה תמוז ג' ומשיח גאולה
הגאולה עיר ים בת של באמפי
חיים הרב היה שעבר, בשבוע
מלך שליט"א הרבי שליח ברוד
כרמן, דל פלייא בעיר המשיח
האי (מול במכסיקו בדרום

קוזומול.)

כשבע לפני החל פעילותו את
וכיום אפס מנקודת כמעט שנים
עניפה פעילות במקום קיימת ב"ה
חינוך מוסדות חב"ד בית של
המשלח של מכוחו הכל ועוד.
אותו המשיח, מלך שליט"א הרבי

בשליחות. שלב בכל חשים

חייםברוד: הרב מספר
פעילות תקופה לאחר
ל"ג בפסח, מאומצת
ושבועות, בעומר
לשבת לצאת רציתי
מלך שליט"א לרבי
יורק בניו המשיח,
שעות 4 רק הנמצאת

מאתנו. טיסה

וביום כרטיס הזמנתי
הייתי אחה"צ חמישי
התעופה, בשדה
הנמצאת בקנקון

לבידוק, ממתין לנו, צפונית
מהבית טלפון מקבל אני כשלפתע
לסגור מהשלטונות שהגיעו חב"ד,

חב"ד. הבית את

עלינו. נחת זה מהיכן הבנתי לא
זה אולי איתם, לדבר מנסה אני
מניו שאחזור עד להמתין יכול
בעיה יש בשלהם, הם אך יורק,
אני המקום. על הבניה באישור
דוחה אני ברירה. לי שאין מבין
חב"ד לבית וחוזר הכרטיס את

נסגר. שאכן

של קדחתנית בפעילות מתחילים
לגורמים מתקשרים טלפונים,
וכו' לסדר זמן לנו שיתנו שונים
כבר שישי, יום למחרת וב"ה

מחדש. נפתח המקום

הכל כבר בצהרים שישי יום
בבישולים עסוקים כסדרו,
את שבת כמידי לארח וההכנות

האורחים. מאות

נפתח שהמקום שראו המקומיים
בדרך ב"שוק", היו בבוקר כבר
השלטונות ע"י שנסגר מקום כלל

וחודשים, שבועות לוקח זה
פרוצדורה, והרבה כסף הרבה
המקום שעות כמה תוך כאן והנה

נפתח. כבר

לרבי לדווח ישבתי השבת לאחר
כל על המשיח, מלך שליט"א
את לפתוח שהצלחנו הסיפור
נסגר חב"ד שהבית חב"ד, הבית
מירמור מרגיש אני אבל ונפתח,
מלך שליט"א לרבי הנסיעה שכל
היה למה ובכלל נדחתה המשיח

זה? כל את צריך

אגרות בכרך המכתב את הכנסתי
"שמחתי בתשובה: שנפתח קודש
היהודי שהגן לשמוע מאוד
במבנה הסתדר

קבוע...".

השורות את רואה אני
רק "שוק". וחוטף
הילדים גן שבוע לפני
למבנה נכנס שלנו
לא ולצערי קבע,
לדווח עדיין הספקתי
שליט"א הרבי והנה
מקדים המשיח מלך
על לי וכותב אותי

כך.

נאמר התשובה בהמשך
כשיש "גם זו) בלשון (לערך
ו"צרה" להתפעל לא קשיים
(=חלון-אור), "צהר" אותיות
רוצה שהקב"ה חלון הכל סך
אשר בחודש ובפרט להתגלות,

ולשמחה". לששון נהפך

התבררה הקרובים בימים
הסיפור שכל התברר התמונה.
בניירת חסר שהיה משום נבע
אישור מהעיריה, מסויים אישור
אמורים היו המקום שבעלי
ולכן להשיגו. התקשו אך להשיג

נסגר. המקום

אחד מופלאה פרטית בהשגחה
ששמע העיריה, מועצת מחברי
הבית של הסגירה הסיפור את
נכנס לנו, לעזור מאוד ורצה חב"ד
זמן בתוך ואכן הקורה, לעובי
שבדרכי דבר הושג, האישור קצר

להשיגו. קשה היה הטבע

האישור את להשיג לנו עזר והוא
ה"צרה" ב"ה. הסתדר, והכל
הקדוש כלשונו ל"צהר", נהפכה
המשיח. מלך שליט"א הרבי של

באמפי' תמוז ג' - ומשיח גאולה עצרת של סיומה לקראת
הכינוס. החלטות הוקראו הגאולה, עיר ים בת של

תמוז ג׳ - עצרת החלטות

בדברי שלמה אמונתנו כי מבהיר הכינוס
הגיע שאכן המשיח, מלך שליט״א הרבי
הוא שליט״א הרבי ואכן הגאולה זמן
בקרוב שיתגלה זה הוא וכי המשיח מלך
והעולם ישראל עם את ויגאל ממש
אדוננו ״יחי יחד: בזה ומכריזים כולו,
ועד״. לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו

עמוק, ולב מקרב ודורשים זועקים להשי"ת, בתפילה פונים אנו א.
כשהוא צדקנו, משיח שליט"א הרבי את בשר בעיני כבר לראות

ממש. ומיד תיכף עולמים גאולת וגואלנו בא

קורא: הכינוס ב.

גאולה ענייני ילמדו בהם אתר, בכל נוספים שיעורים לייסד *
העיניים הלב, את יפתח שזה באופן מלכות" ב"דבר בפרט ומשיח,
העולם בגשמיות ממש, בפשטות ולשמוע לראות להבין והאוזניים,

ממש. בפועל והשלמה האמיתית הגאולה את

והפרסומיים התקשורתיים האמצעים את ולהרחיב ולחזק לבסס *
שליט"א ברבי האמונה וחיזוק הגאולה בשורת בהפצת העוסקים

המשיח. מלך

באמצעות והישירה האישית ההסברה פעילות את להרחיב *
במתנסי"ם פעילות בית, חוגי טנקים, רחוב, דוכני ביקורי-בית,

וכדו'.

המשיח מלך שליט"א הרבי אל ההתקשרות אפיק את לפרסם *
הקודש". "אגרות באמצעות

המשיח, מלך שליט"א הרבי של הבטיחות הוראות את לפרסם *
ורישום ומזוזות תפילין בדיקת צדקה, וקופת החת"ת נשיאת בדבר

התורה. בספר אות

הארץ שלמות על מחאה
לאלתר להפסיק חובתה על ישראל ממשלת בפני מתריע הכינוס *
הפסקה כולל ישראל. עם ובטחון הארץ בשלימות שהיא פגיעה כל
כל שטחים מסירת על הפלסטינים עם מו"מ ניהול של מיידית
עם או עימהם הקודמים ההסכמים וכל האוטונומיה וביטול שהם,

מהאומות. מי

במעמד שנתנו כפי נח", בני מצוות "שבע להפצת קורא הכינוס *
בין ושלום ליציבות להביא ניתן בכך רק עולם. באי לכל סיני הר

האומות.

מלך הרבי לקריאת להצטרף ישראל בית לכל קורא הכינוס *
שיבוא צדקנו משיח פני לקבלת עצמו את להכין שליט"א, המשיח

ממש. בקרוב

ולסביבתו, לעצמו ומשיח, גאולה ענייני לימוד כוללת: ההכנה
הגאולה בשורת הפצת טובים. ובמעשים ישראל באהבת הוספה
הגאולה בשלב כבר עומדים אנו כי הנפשית, המודעות והגברת

והשלמה. האמיתית

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלימות

ליום פרק תמוז - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

יא. פרק נחלות הל'

א. פרק סנהדרין הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז-ח. פרקים פרקים ומזיק חובל הלכות
א. פרק נפש ושמירת רוצח הלכות

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

יא-יג. פרקים

א-ג. פרקים מכירה הלכות

ד-ו. פרקים

ו

ז

ח

ט

י

יא

יב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

"צהר" אותיות "צרה"

בארץ" שלום "ונתתי - ישראל לארץ בנוגע
עיני תמיד גו' אשר "ארץ הידועה, ב"ארץ"

השייכת שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלוקיך ה'
מקום בכל קטן) ילד (אפילו מישראל ואחת אחד לכל
תשמ"ג) אייר (כ"ה אמת". "תורת שקובעת כפי שהוא,

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

היהודים לכל השייכת ארץ

ברוד חיים הרב

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור בבוקר: 8:30 בשעה יום כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'



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

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

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

בהפצת קדמי ר'
סישל באי הגאולה

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים
קדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

תמוז ג' - ומשיח גאולה בעצרת אלפים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

וגאולה. בטחון אמונה, של אדיר מעמד
עצרת התקיימה שעבר, בשבוע שלישי ביום
הגאולה, עיר ים בת של באמפי' תמוז ג'
שליחים, נכבדים, ציבור אישי רבנים, במעמד
וטף. נשים אנשים, ישראל, בית המוני ואלפי
מוצרי של עשיר יריד נערך המתחם בצידי

וגאולה. משיח

מוסדות מנהל - פרישמן בנציון הרב המנחה
של יחודו את תיאר ים, בת חב"ד חינוך
השמש את יהושע עצר בו היום תמוז: ג'
אדמו"ר בו היום דום". בגבעון "שמש –
השישי הנשיא יצחק) יוסף (רבי הריי"צ
ברוסיה ממאסרו יצא חב"ד, בשושלת
מגיעה בו והיום שנה, 90 לפני הסובייטית
שליט"א שהרבי הטהורה האמונה לשיאה
ויגאלנו וקיים חי המשיח מלך מליובאוויטש
האדום, כסאו הבמה, במרכז ממש. בקרוב

צחור. שולחן לצד

בנימין הרב התכבד התהילים פרק באמירת
ומיד העין, בראש חב"ד בית מנהל עקיבא,
אריאל הרב בהתרגשות מקריא לאחריו,
הרבי הזמנת את אדומים במעלה שליח עוז
"יחי" בהכרזת ומסיים המשיח מלך שליט"א
בני של תזמורתו בליוי צוקר בערל ר' כאשר
"יחי" בשירת פורצים "יחד" ומקהלת לאופר

הקהל. את המקפיצה

המלך משליחי
זלמן שניאור ר' של בריכוזו ה' צבאות חיילי
הפסוקים י"ב את ואומרים נערכים ציק
קורנוויץ, משה הרב פרץ. אלעזר ר' בהנחיית
חב"ד בישיבת ור"מ חב"ד בקהילת מו"צ
ומבהיר מלכות, בדבר פתח עילית, בנצרת
והשלימה. האמיתית הגאולה של יחודה את

את בכורה בהופעת שר יצחקיאן עידן הזמר
מחבר אגמון בשלומי מלווה הגאולה" "זמן
הרבי שליח ברוד חיים הרב והלחן. המילים
כרמון דל בפלייא המשיח מלך שליט"א
הפריצה את חיים בצבעים מתאר במכסיקו,
סוחף וההצלחות, הקשיים לשליחות,
בקריאה ומסיים מהקהל כפיים מחיאות
מקום. בכל שליח להיות אחד לכל אישית
חסידית במחרוזת פוצחת "יחד" מקהלת
וריקוד. לשירה הקהל את שמרימה שמחה,

המשיח מלך נבואת
שליט"א הרבי נבואת מאז עברו שנה 50
במלחמת הניסי הנצחון על המשיח מלך
תפילין מבצע על והכרזתו הימים ששת
ע"י שהוכן מיוחד סרטון לנצחון. כסיוע
והשלימה, האמיתית הגאולה למען האגודה
המלחמה. ניסי ואת תפילין מבצע את תיאר
שהיה (פצי) חן אמציה (מיל) אלוף תת
ולאחר שקד בסיירת קצין תקופה באותה
חשף ,220 אוגדת ומפקד מפקדה מכן

להשי"ת שהוא תוך הימים, ששת מניסי
פעם זכה, להם הפרטיים הניסים על גם
אורח הצבאית. פעילותו במהלך פעם אחר
התקשורת שר קרא איוב מר לעצרת, נוסף
דבר נח, בני מצות שבע לענייני והשר החדש
האיתנה העמידה חשיבות על בהתלהבות
ישראל ועם ישראל ארץ בטחון שלימות על
את יברך ה' יתן לעמו עוז ה' בפסוק וסיים
בערבית אדוננו" "יחי ובהכרזת בשלום עמו

. הקהל עם יחד נלהבת ובעברית,

את נס על מעלה בכר, יוסי מר ים, בת רה"ע
המשיח מלך שליט"א הרבי שלוחי פעילות
ומסיים הגאולה בעיר גם כמו כולו, בעולם
יחיאל ארז ר' הזמר "יחי". הקודש בהכרזת

מזרחי. בסגנון בשירה הקהל את מלהיב

אישית בעדות נס
רב מוצא, יחזקאל הרב
בגילה כולל וראש שכונה
זכו כיצד מספר ירושלים
קבלת לאחר בטן לפרי
שליט"א הרבי ברכת
באמצעות המשיח מלך
בהגרלה קודש. האגרות
לרבי הטיסה כרטיס על
המשיח מלך שליט"א
משתתפי כל בשם
ישראל ר' זוכה העצרת

יו"ר ציק, זמרוני מרחובות.הרב נחמני
נלהבים דברים נושא הגאולה, למען האגודה
האמיתית הגאולה הבאת השליחות מילוי על
בהכרזת ומסיים ממש עכשיו והשלימה
בשירת היוצא האלפים קהל עם "יחי"

הגאולה. שמחת וריקודי

קרא איוב השר

ילדים ידי על המעיינות הפצת
לילדים ג"כ שייך המעינות הפצת ענין באם לשאלתם,
מתאים חנוך קבלו לא שעדיין או לפי-ערך רך בגיל

לפי-ערך. על-כל-פנים

ואחת לכל-אחד בהנוגע שייכת המעינות שהפצת מובן
להשתמש צריך אחד לכל שבהנוגע ג"כ מובן אבל מבנ"י,

ומצבו. מעמדו להבנתו מתאים ואותיות כלים בצנור

ישראל, נשיא אדמו"ר מו"ח מכ"ק למדנו הרי בזה וגם
קלי מאמרים בלה"ק, בהשכלה עמוקים מאמרים שפרסם
דבורים, לקוטי לשיחות ועד ובאידיש ובעבודה הבנה,
שכל אחרות, בשפות וגם חסידות, פון ארום דעם און
שנשתנה אלא המעינות, הפצת במסגרת הוא הנ"ל

וק"ל. המקבלים-ות, לאופי מתאים האופן

ו׳תרצד) (אגרת

ר״ח אחרי לעשותה - ׳חאלאקה׳
שיום כיון השערות גזיזת יום על-דבר במה-שכותב ...

בראש-חודש. חל ההולדת

בר"ח. לגלח שאין החסיד ר"י צוואת ע"פ ידוע הנה

(כל' גילוח דוקא דהיינו א) לומר: יש דלכאורה ואף
ב) מותר. להסתפר אבל סר"ס), במג"א וכ"ה הצוואה.
ישראל במנהג הוא גדול דדבר שנים ג' תספורת דשאני
או"ח לשו"ע שע"ת ועייג"כ אדמו"ר, מו"ח כ"ק כל' -

- תקל"א סו"ס

ושהוא להסתפר, הוא ס"א) (סר"ס אדה"ז דל' כיון הנה
הוי לא והתספורת איסור), - (ולא סכנה חשש מפני
סט"ו-טז) סתנ"ה או"ח אדה"ז שו"ע (עיין ממש מצוה
לאחר (תיכף) לעשותה יש ולדעתי יצא לא ספק מידי -
ו׳תרצה) (אגרת ר"ח.

חן (פצי) אמציה תא״ל


