
הגאולה חג ימי
הקרוב, בשבוע ושלישי שני בימים
תמוז, י"ג - י"ב הגאולה חג ימי יחולו
האדמו"ר של שיחרורו את מציינים בהם
ברוסיה ממאסרו יצחק יוסף רבי הקודם,
שנה מתשעים למעלה לפני הסובייטית
הוראות כנגד היהדות הפצת בגלל
חב"ד במוקדי נפש. במסירות השלטון
וכינוסים רבות התוועדויות תתקיימנה
יהודי לכל דאגתו את יספרו בהם

היהודית. הגחלת לשמירת ובמיוחד

הגאולה מוניות
על נטלו השנה גם המסורת, כמיטב
עליית את ממש ההפצה מרכז עצמם
שירות מוניות גבי על משיח קמפיין
עלה תמוז ג' לרגל הערים. במרכזי
טובים מעשים לעשות הקורא הקמפיין
והשלימה, האמיתית הגאולה לזירוז
המשיח. מלך שליט"א הרבי תמונת עם
בעלויות חלק ליטול הציבור נקרא כעת
טלפון: לפרטים המבצע. של הגבוהות

.077-5123-770

תמימים דרכי ישיבת
הרישום תמימים" "דרכי בישיבת
ישיבה- בגילאי לתלמידים בעיצומו
סת"ם, שחיטה, לימודי בתכנית: גדולה.
וסמיכה גמרא, תפילין, בתי שיפוץ
(עריכת העשרה חוגי לצד לרבנות.
לפרטים ועוד). מד"א, גרפיקה, מוזיקה,
אבישי הרב - הישיבה ראש נוספים,

.054-7281-770 אפרגון

טובות חדשות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

שונות. גאולות ישראל, עם חווה הדורות לאורך
משיעבוד כולו העם יצא בה מצרים מגאולת החל
את שהוציאה ונחמיה עזרה עליית דרך לגאולה,
בית לבניית ישראל ארץ אל הרחוקה מבבל העם
שונות גאולות תאריכי דרך ועובר השני, המקדש
אישים או ספציפיות קהילות בהצלת שאירעו

אחרת. או זו מגזירה שניצלו

ומיד, תיכף המגיעה זו והשלימה, האמיתית הגאולה
הגאולה את שתביא זו והיא מאחר זה, בשם נקראת
כשהכל בעולם הפרטים ולכל ואחת אחד לכל

הנצחי. באור יואר יחד
שאירוע כן, אם פלא לא
ביותר, הבולט הגאולה חג
המשיח ימות פרוס לפני
חג הינו העולם, על
כל של הצלתם את המציין
סוגיהם. כל על היהודים,

אחד לכל נוגע
גאל בלבד אותי "לא
אם כי תמוז בי"ב הקב"ה
תורתנו מחבבי כל את גם
וגם מצוה, שומרי הק',
ישראל בשם אשר את
אדמו"ר מציין יכונה",
אירוע את במכתבו הריי"צ

מידי הרשע, ציפורני מידי תמוז בי"ב-י"ג גאולתו
זו היתה לא ואכן, ביותר. הגדולה הכפירה מעצמת
אלא שיהיה, ככל גדול מנהיג, של אישית גאולה
הצלה ישראל, בני ראש הדור, נשיא של הצלה
את השואב ויהודי, יהודי לכל ישיר באופן הנוגעת

דרכו. הרוחני כוחו

גאולתו תהליך כי מסביר המשיח מלך שליט"א הרבי
ובהדרגה, בשלבים הגיעה הריי"צ, האדמו"ר של
ומוחלפת קשה גזירה יורדת פעם בכל כאשר
לפגוע הם חשבו בתחילה ממנה. הקלה באחרת
רבי של (היל"ת) בחייו
24 בתוך יצחק יוסף
שהומר עונש שעות,
מאסר, שנות בעשר
אל יצאו לא הם שגם

גלותו לעיר נשלח תמוז ג' בתאריך ולבסוף הפועל
שנים. לשלש

עונשו כי נתבשר מכן לאחר ימים מעשרה פחות
תמוז. י"ג ביום לחופשי יצא והוא לחלוטין בוטל
נותרו עדיין הגאולה. תהליך נסתיים לא בכך אך
הסובייטי המגף תחת הנאנקים יהודים מליוני
ורודף ומצוות תורה חיי שמירת עליהם האוסר
היהודית הגחלת לשמירת נסיון כל באכזריות
הניסים בשנות ואז, לשעבר. המועצות ברית ברחבי
השלב התרחש אחריה) והבאות (ה'תש"נ ונפלאות
זו, בגאולה האחרון
עם יהודי, לכל הנוגעת
הרשע משטר קריסת
בעצמם הם שכיום ועד
עניני להעצמת מסייעים
בעולם והמצוות התורה

כולו.

פניו ה׳ ישא
אנו השבוע בפרשת
אלוקית לתופעה עדים
של שונאיהם כאשר זו
כדי נאספים ישראל
עצתם אך בהם, לפגוע
מתנבא כשבלעם מופרת
שעם רק לא כי ומגלה
יזכו בעתיד אף אלא מהקב"ה ישירות מבורך ישראל
בלעם של מגילויו חלק והשלימה. האמיתית לגאולה
בדורות ישראל גדולי ידי על הנבואה' 'חזרת הוא
אלו בדורות לראות שזכינו וכפי לגאולה הקודמים

המשיח. מלך שליט"א הרבי אצל ובמיוחד

ההזדמנות זו הגאולה, חג ימי את כשנציין השבוע,
גם המשפיע הגאולה אור את לגלות יהודי לכל
הגאולה, חג התוועדויות האישיים. חיינו על
לכל עצום שפע משפיעות מקום, בכל המתקיימות
הגאולה: בעל שכותב וכפי בהן המשתתף אחד
רעהו את איש שי' אנ"ש ידברו זו "בהתוועדות
הלימוד, שיעורי קביעות בחיזוק אחים בשבת
אליהם פניו ה' ישא כי ברכתי את להם שולח והנני
והשלימה האמיתית בגאולה ורוחניות", בגשמיות

ממש. ומיד ותיכף

חוגגים אנו השבוע
כולנו של הגאולה את
כל של הגאולה חג ימי הינם ממאסרו, הריי״צ אדמו״ר נשתחרר בהם תמוז, י״ג י״ב הגאולה, חג ימי

וברוחניות. בגשמיות להתברך ההזדמנות הינה הגאולה חג בהתוועדות השתתפות יהודי.
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הגאולה בשמחת ושמחו שישו

אמונה שכולו במעמד חלק ליטול הארץ, קצוות מכל הגיעו אלפים
יצחק יניב צילום: ים. בבת המשיח, מלך שליט״א הרבי פני וקבלת



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

וכו' בצ"צ עוסק המשגיח הרה"ת הרה"ח

ע"ה מנחם יקותיאל הרב
ראפ שרגא הרב בן
ה'תשע"ה תמוז י"ב נפ'

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

ולקבל להתפלל תהלים, לומר מתבקש הציבור
של המהירה רפואתו לזירוז טובות, החלטות

מלכה גולדה זהבה בן יצחק לוי חיים הרב
בהתגלות ישראל, עמו חולי שאר בתוך שלימה לרפואה
ממש! ומיד תיכף המשיח מלך שליט"א הרבי

שלמה נשמתרפואה לזכות

  
    
    
   
    
    
   
   
    
     
    
    
    
     

ז) כד (בלק מלכו מאגג וירם

(רשב"ם) אגג" נקראין עמלק מלכי "כל

אבי יצחק לוי רבי הקדוש הגאון אומר
מלשון אגג, שליט"א: המשיח מלך הרבי
לכן והתנשאות. הגבהה על מורה גג,
שכן זה, בשם עמלק מלכי כל נקראים
והגאווה- הרוח גסות היא עמלק קליפת
בו". למרוד ומתכוון ריבונו את "יודע

יצחק) לוי (לקוטי

יז) כד, (במדבר מיעקב כוכב דרך

משיח, על זה פסוק מפורש במדרש
זאת מפרש הירושלמי התלמוד ואילו
סתירה, בזה ואין ויהודי יהודי כל על
משיח ניצוץ ישנו יהודי בכל ואדרבה:
זה ניצוץ לגלות עליו ומוטל צדקנו,

עצמו ולהכין כוכב") ("דרך בקרבו
צדקנו. משיח להתגלות

שיחות) (ליקוטי

כ) כד, (בלק עמלק גויים ראשית

המסמלות אומות שבע בני היינו - גוים
לישות רומז - עמלק הרעות. מדות ז'
ומתכון ריבונו את (-"יודע וגאווה
- עמלק גוים ראשית בו") למרוד
הוא רעות מדות לכל והשרש המקור
תש״א) - המאמרים (ספר והישות. הגאווה

כ) כד, (בלק אובד עדי ואחריתו

החוצפה קליפת היא עמלק קליפת
כך, משום וסיבה טעם שללא והגאות
אומות ששאר הגם הגאולה, בבוא אף
הנה ה', את ויעבדו לטוב יהפכו העולם
עדי "ואחריתו לגמרי ויכרת יאבד עמלק
אורה) (שערי אובד".

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:28 19:12 ירושלים

20:31 19:27 תל-אביב

20:32 19:20 חיפה

20:29 19:28 באר-שבע

21:16 20:10 ניו-יורק

(מיכה אלוקיך. עם - שארית והיה 
ח) ו, - ו ה,

לעתיד הגויים על הנבואה

מלך דבר

בלק
ה' אבות פרקי

בלק

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

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

על בלעם מתנבא בלק, פרשת בפרשתנו,
נבואתו את ומסיים המשיח, מלך ועל הגאולה

שת". בני כל וקרקר מואב פאתי "ומחץ

פירושים: שתי ישנם הזו הנבואה משמעות לגבי
בני כל על "וישלוט מבאר אונקלוס תרגום (א)
מפרש עזרא' ה'אבן (ב) האדם]". [=בני אנשא
שאז דהיינו וחורבן, הרס מלשון "וקרקר"

האומות. כל יושמדו

לומר ייתכן כיצד מאוד: תמוה השני הפירוש
כמה ישנם הרי האומות? כל יושמדו שבגאולה
של מצבם אודות מפורשות נבואות וכמה
נכון הימים "...באחרית הגאולה בזמן הגויים
"אז הגויים", כל אליו ונהרו . . ה' בית הר יהיה
בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך
זה. בסגנון נבואות ועוד אחד" שכם ולעבדו ה'

עבדים 2800
ייתכן כיצד כללית: שאלה בהקדים יובן זה כל
האומות, כל את הקב"ה ישמיד הגאולה שבזמן
נאמר אם ואף מעשיו"? כל על "ורחמיו והרי
מהם ימנע רק אלא אותם, ישמיד לא שהקב"ה
הזמן במשך יכחדו הם ובכך ההולדה כח את
גם יאמינו הגויים אז (א) הרי ממילא, בדרך

של מציאותם תתבטל מדוע כן ואם בה' הם
אומניך מלכים "והיו בנבואה נאמר (ב) הגויים?.
אומרת גם שהגמרא וכפי מניקותיך", ושרותיהם
במצוות שנזהר יהודי לכל יהיה לבוא שלעתיד
שבמשך ייתכן כיצד כן ואם עבדים, 2800 ציצית

תתבטל? ומציאותם ייכחדו הגויים הזמן

לכולם? או לעם
שבזמן הכוונה שאין לומר מוכרחים אלא
האומות של מציאותם תתבטל הגאולה
גם קיימת תהיה הגויים של מציאותם כפשוטו.
יהיו הם בו האופן על היא שהמחלוקת אלא אז,

קיימים:

גילוי יהיה כאשר והשלימה, האמיתית בגאולה
מציאות אז יהיה שלא מובן בעולם, אלוקות
רוח "ואת שכתוב וכמו בעולם, וטומאה רע של

הארץ". מן אעביר הטומאה

הוא הגאולה עיקר אפשרויות: שתי ישנם וכאן
גם ייגאל כולו העולם שכל וזה ישראל, לבני
בתוך פרט זהו תתבטל, הרע של והמציאות כן,
רק היא הגאולה כי ישראל, בני של גאולתם

הוא מסביב שיתרחש הטוב וכל ישראל, לבני
שיוכלו – ישראל בני של גאולתם למען רק

בשלימות. מצוות ולקיים תורה ללמוד

אינו העולם של שהגאולה היא נוספת אפשרות
זהו אלא ישראל, בני של הגאולה בתוך פרט רק

עצמו. בפני עניין

העולם לכל
בתחילת שהוזכרה למחלוקת ההסבר וזהו
שהגאולה – הראשונה האפשרות לפי השיחה:
העולם אומות של וגאולתם ישראל, לבני רק היא
מובן ישראל בני של גאולתם בתוך פרט רק זהו
כמו תתבטל, האומות של שמציאותם יוצא
שקנה מה ו"כל לאדון, בטלה שמציאותו עבד

רבו". קנה עבד

נפרדת מטרה שיש השניה האפשרות לפי ואילו
פרט רק (לא העולם, אומות של והזיכוך בגאולה
שלעתיד יוצא ישראל) בני של גאולתם בתוך
המשיח שמלך אלא מציאותם, תתבטל לא לבוא

בהם. ישלוט

תהיה האומות של שהגאולה בכך מיוחד ומה
עצמה? בפני ומטרה גאולה

ולא יגזלו ("לא טוב יהיה העולם כל כאשר
מצד רק יהיה האומות של ביטולם אך ישחיתו"),
יוצא עצמם, מצד ולא ישראל לבני השיעבוד
הגאולה כאשר דווקא מושלמת. אינה שהגאולה
רק עצמם, מצד האומות את גם ותברר תגאל

ושלימה. אמיתית גאולה תהיה זו אז

בלק) לפ׳ ב׳ שיחה כג חלק שיחות לקוטי (ע״פ



תשמ"ב תמוז ז' המשיח, מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

בדורנו יהודי כל הכחשל
ביותר מודגשת ישראל בני של זכותם גודל והנה, א.
מוצל "אוד בבחינת הוא יהודי כל כי - זה בדורנו
שהיו המבהילות הגזירות כל שלאחרי היינו, מאש",

ובתורתו. בה' מאמין נשאר

היהודים אודות מדובר כאשר וכמה כמה אחת ועל
אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ הקודש, בארץ הנמצאים
בפשטות כמובן - שנה" אחרית ועד שנה מרשית בה
גם מתבטא זה שענין ועד ישראל", דארץ ב"אוירא להמצא הזכות גודל

הגוף. וחומריות לגשמיות בנוגע

וגופם נפשם שמוסרים היהודים אודות מדובר כאשר וכמה כמה אחת ועל
שזכותם - עלי'ה הדרים וכל הקודש ארץ על להגן כדי יום בכל ממש
בנסים מתבטא שהדבר וכפי נעלה, הכי במצב נמצאים והם ביותר, גדולה
הקשורות לפעולות בקשר האחרונים, בימים להם הראה שהקב"ה הגלויים

ישראל. ארץ של בטחונה עם

שכאשר הוא הקב"ה של רצונו הרי - גלויים נסים הראה שהקב"ה ומאחר
נפשות פיקוח עם הקשורה פעולה ובפרט טוב, דבר לעשות מתחילים
ולסיים להשלים צריכים הקודש), בארץ הנמצאים היהודים של (בטחונם

לתכליתה. הפעולה את

צדיק ע"י רק נס מראה שהקב"ה - הידועה השאלה על המענה ובהקדים ב.
גלויים? נסים שראו אומרים כיצד ואם-כן גדול, הכי

בפשטות: - לדבר והתשובה

ע"י אפילו שנעשו נסים אודות ומדרשים בש"ס סיפורים עשרות ישנם
- וזאת ר", סוגה"מדבֵ אדם, בני ע"י וכמה כמה אחת ועל "בעלי-חיים",
נס לעשות הקב"ה מחליט ידו שעל זה של ומצבו מעמדו על הבט מבלי

לבני-ישראל!

גלויים נסים להראות יכול הקב"ה
רוצה שהוא מי ידי על

כאשר ולכן, בן-אדם, של בשכלו כלל מוגבל אינו הקב"ה אומרת: זאת
נס לעשות להחליט הוא יכול לבני-ישראל, נס לעשות מחליט הקב"ה
כפי - שהוא ומצב מעמד בכל בן-אדם ע"י או בעל-חי, ידי על אפילו זה
מוצא לא הדבר אם אפילו הנס, את להראות מי ידי על הקב״ה שמחליט

ודם! בשר בעיני חן

לאו הקב"ה שהראה נסים אודות סיפורים עשרות בתורה שמצינו ומאחר
נצחית הוראה מהווים התורה סיפורי הרי - גדולים צדיקים ע"י דוקא
שהוא מי ידי על גלויים נסים להראות יכול שהקב"ה מקום, ובכל זמן בכל

בדבר. הגבלות כל ללא רוצה,

ויעקב, יצחק אברהם בני אודות מדובר כאשר וכמה כמה אחת ועל ג.
הארץ על להגן כדי ממש בפועל נפש במסירת שעומדים יהודים ובפרט
יהיו ידם שעל מתאימים הכי ה"כלים" שהם בודאי הרי - עלי'ה והדרים

גלויים! נסים

גלויים: נסים ראו לישראל" הגנה "צבא שחיילי - לאחרונה שהי'ה וכפי
ינוסו דרכים "בשבעה מפניהם, ברחו - שבאו מקומות בכמה-וכמה

לפניך"!

במשך שראו אלו גלויים שנסים לומר שחס-ושלום בפשטות ומובן
(אפילו ודם דבשר ידי" ועוצם "כחי מצד הם האחרונים והימים השבועות
ליצלן רחמנא - כו') מעלות לו שיש ויהודי יהודי, אודות מדובר כאשר
"בגדול הקב״ה, של ידו ועוצם כחו ורק אך זהו ודאי אלא דעתא! מהאי
הנסים (בדוגמת גלויים נסים להראות יכול הוא שרק כאבן", ידמו זרועך

לאחרונה)! שראו

חי לוי, מנשה מר העסקים איש
שנים. שבע במשך באתיופיה ועבד
וחציבה", חפירה "תדהר חברת
סללה בראשה עומד שהוא
מנהרות גשרים, מחלפים, כבישים,
גדול מידה בקנה פרויקטים וביצעה
עד "לאומיים". שהוגדרו מאוד
נחשבה שנים ארבע לפני מעצרו
התשתית מחברות לאחת החברה
הממשל באתיופיה. הגדולות
לוי נגד החקירה את פתח המקומי
טען לוי אך - מס להעלמות בחשד
גורמים מצד ברדיפה מדובר כי
על להשתלט שרצו אינטרסנטיים
פוליטיים קשרים והפעילו החברה

נגדו.

144 בהעלמת והואשם נעצר הוא
(כ- ביר מיליון
שקל). מליון 26
את עיקלו הרשויות
הבנק חשבונות כל
כלים והחרימו שלו,
בשווי הנדסיים
דולר. עשרותמיליוני
לוי מר זאת, לעומת
להראות הצליח
פעם, אחר פעם
בבית הדיונים בכל

שהוצגו המספרים כי המשפט
ונועדו לחלוטין ומופרכים מופרזים
כדי רגל לפשיטת אותו להביא רק
נכסיו. על להשתלט יהיה שניתן

שנתיים לפני כאשר החמיר, מצבו
פעיל סודני עציר אותו תקף וחצי,
שם הכלא דאעש. הטרור ארגון
כמאתיים המאכלס ענק חדר הינו
הפגיעה התאפשרה ושם עצורים,
לחייו המוחשי החשש בגלל בו.
של הרפואי במרכז אושפז הוא
הושאר הוא שם הכלא, בית
אותו לבודד בנסיון השנים לאורך

היל"ת. נוספים מפוגעים

מספר בהמשך, שהתרחש מה על
הרבי שליח חביב, אליהו הרב
בית ומנהל המשיח מלך שליט"א

אתיופיה: אבבה, באדיס חב"ד

כארבע לפני נאסר, הוא "כאשר
מהיר די באופן נחשפנו שנים,
עצמינו את מצאנו למקרה.
לטיפולה במקביל במקרה, מטפלים
השגרירות, ישראל, ממשלת של
שר כדוגמת מאוד בכירים ושרים

למענו. שפעלו החקלאות

רק תקיפתו, של הנורא המקרה
וניסינו מצבו, את מאוד החמיר
בעבורו. לעשות ניתן מה לראות

הצליח הוא הזמן, שחלף ככל
הדין עורכי באמצעות להוכיח,
שהועלו הטענות כי אותו, שייצגו
שהוא פעם בכל אך שקריות. הינן
שדאג מי היה אחת, טענה הזים
באופן נגדו, אחרת טענה להעלות

עצמו... על שחזר

מנהלת ביתו, כשנה, לפני בנוסף,
בארץ שהייתה בחברה הכספים
וכל בטוב, חשה לא הקודש,
המשפחה של הכספית הפעילות
אנשי נותרים אנחנו כאשר נעצרה,
העולם עם היחידים כמעט הקשר

החיצון.

ניסינו זה, בשלב
דרך יש האם לראות
קיבלנו לשחררו...
ברורה התחייבות
כי ממשל, מאנשי
גדול סכום תמורת
מוכנים הם מאוד,
תנאי ללא לשחררו

בארץ. לביתו

גיוס אנשי בקרב לברר התחלתי
יש לדעתם האם והתרמות כספים
שכזה, גדול סכום להשיג אפשרות
להוציא לתכנן מתחילים כשאנו
של הגדול המהלך את לפועל
לכן שקודם אלא שבויים'. 'פדיון
שליט"א הרבי את לשאול פניתי
להתעסק עלי האם המשיח, מלך

זה. נושא עם

בתאריך האחרון, בחורף זה היה
השאלה את כשכתבתי חשון, י"ז
שם טז, כרך לתוך אותה והכנסתי
"בהנוגע המילים: עיני את צדו
ביקורי אפשריות דבר על לשאלתו
תבנה הקודש (=בארץ ת"ו באה"ק

הקיץ...". בראשית ותכונן)

אני המשפחה, לבני אמרתי "ראו,
מנשה הקרוב בקיץ שעוד בטוח
הדברים את הקודש". לארץ יגיע

עצמו. לאסיר מסרתי גם כמובן

ארגון גם לתמונה נכנסו זה, בשלב
אסירים למען הפועלים אל"ף
וב"ה העולם, ברחבי יהודיים
הדין, עורכי של הנמרצת בפעילות
לשחרורו. שעבר בשבוע הוחלט

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

אבות שאר הלכות
ה. פרק הטומאות

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

ז-ט. פרק סנהדרין, הלכות

י-יב. פרק

יג-טו. פרק

טז-יח. פרק

יט-כא. פרק

כב-כד. פרק

אלו. בפרקים עדות.. הלכות כה-כו. פרק
א. פרק

ט

י

יא

יב

יג

יד

טו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הקיץ בימי הביקור

לעם עולם" מ"אלקי עולם נחלת שהיא כיון
שיכול מי אין ויעקב, יצחק אברהם בני ישראל,

- עליה לוותר יכולים אינם עצמם הם ואפילו מהם, אותה לקחת
תנאו המתנה) מי חשוב (ולא בתורה שכתוב מה על המתנה "כל
תש"ל) (פורים בטל".

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לוותר אפשר אי
! גאולה להביא וביכולתך, עשה,

הדור..." אנשי לכל "לפרסם

הגאולה! בשורת את מפיצים כולנו
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:

הוחזק הוא בו הכלא



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

וקיים"! חי שהוא מאמינים "וכל

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בשבוע חלק נטלו וטף נשים אנשים, אלפי
האמונה יום לרגל הארצית בהתוועדות שעבר
למען האגודה ע"י שאורגן בתמוז ג' והגאולה

והשלימה. האמיתית הגאולה

ונאומים דוברים שלל שהביאה מוקפדת תוכניה
הביאו החסיד, בחיי המרכיבים כל את שביטאו
מופת סיפורי זה. ליום הראוי משמעותי לתוכן
ודבר קודש שיחות ברכה, דברי ראשון, מכלי
ושלימות בפועל עשיה המלכות, קבלת מלכות,
אדירה, שמחה מופע לצד אלו כל הארץ,
משתלבים ענק, במעגלי האלפים וריקודי
האירוע את שיצרו מרשימה, ויזואלית בהפקה

העוצמתי.

ושמחה אמונה
פרץ אלעזר הרב עם, ברוב מנחה תפילת לאחר
שרביט את נוטל בנתניה, משיח בית מנהל
הזכה האמונה את נס על בהעלותו ההנחיה.
האמיתית הגאולה עדי שנמשכת והטהורה

והשלימה.

המשיח, מלך שליט"א הרבי של התהלים פרק את
שליח פרידמן, יהודה הרב בפסוק, פסוק קורא
חב"ד בית ומנהל המשיח מלך שליט"א הרבי
נוסף שליח מוזמן לאחריו ברוקלין, במערב
סנטר משיח מנהל ענתי, מרדכי הרב מארה"ב,
שליט"א לרבי ההזמנה את המקריא בפלורידה,
ובהתרגשות מיוחדת בחיות המשיח מלך

עצומה.

של ותזמורתו האות את נותנת ה'יחי', הכרזת
עם משיח שירי במחרוזת פותחים לאופר, בני
נוצרים והמעגלים ג׳רופי מענדי ר' החסידי הזמר
והקהל מעל מתנופפים משיח דגלי במהרה.
הגדרים... כל את הפורצת עצומה בשמחה פורץ

12 להכרזת ה' צבאות ילדי עולים מכן, לאחר
מיוחדת. בחיות הפסוקים

קומות 9 בגובה נס
חב"ד קהילת של רבה כהן, הכהן מנחם הרב
על מיוחדת בחיות חוזר שבע, בבאר מנחם בית
זה. בשבוע הנלמד מלכות' ה'דבר מתוך נקודה

הפיליפינים, של הבירה בעיר 770 בניית סיפור
מנהל לוי, יצחק יוסף הרב ע"י קומות 9 בגובה
המזלג קצה על הקהל את המשתף חב"ד בית

לבנייה. שהובילה המופתים בשרשרת

- מיוחד וידאו סרט המסכים על עולה זה בשלב
וזמרה" שירה "ברוב ואז, הגאולה. בעידן לחיות
למופע שהגיע פולקוביץ׳ לוי ר' הזמר, כוכב עם

מארה"ב. היישר

עיר ים בת עיריית ראש ברוט, צביקה מר
שלוחי מפעילות התרשמותו על מספר הגאולה,

המשיח. מלך שליט"א הרבי

שזכה ארבע, קרית תושב שי, רותם חיים ר'
המום הקהל את מותיר חייו. את שהציל למופת

הרבי של ברכתו בזכות המופלאה מהצלתו
קודש, האגרות באמצעות המשיח מלך שליט"א
ממצבו. לצאת והרפואה הכוחות את לו שנתנה

'בומרנג', המדיה חברת מייסד עזרי טובי ר'
של עקבית והפצה תיעוד עצמו על שלקח
והפצתם יום מידי המתרחשים הטרור אירועי
על מספר האנגלית. בשפה העולם ברחבי
הנחשפים בעולם הרבים הגורמים ועל פעילותו

בשטח. האמיתית למציאות

העיקר הוא המעשה
בראשון חב"ד ישיבת ראש ויצהנדלר, שמעון הרב
ממש, ההפצה מרכז של הפרסומים ועורך לציון
מוריד כשהוא דקות, במשך הקהל את מרתק
מוצרי של ברכישה מעשיים לכלים ה'אורות' את

הגאולה. בשורת הפצת

בשם להודות מבקש המנחה
הרב האירוע, למפיק האלפים
למען מהאגודה רחימי יצחק
והשלימה, האמיתית הגאולה
האירוע על רבות שטרח

הנכבד.

איציק החסידי–מזרחי הזמר
בידיו משיח כשדגל בקולו מסלסל אשל

מלהיבה. במחרוזת

לנער חנוך בישיבת משפיע אברביה, חיים הרב
הנוער. בני עם הפעילות חשיבות על מדבר

המשיח מלך שליט"א הרבי שליח ציק חיים הרב
האמיתית הגאולה למען והאגודה ים בבת
שליט"א הרבי פני קבלת על מדבר והשלימה
המוזיקה ה"יחי". בהכרזת בפועל המשיח מלך
אל – תצאו" בשמחה "כי האלפים את מלווה
ממש. ומיד תיכף והשלימה, האמיתית הגאולה

נישואין בעניני עצות
וכו'. ממנה בוגרים אחים שני לה שיש כיון ב) ....

זה אין אחות של לנשואין שבהנוגע שצודקת אף הרי
מורה רב עם זה דבר על שתדבר כדאי זה בכל עכוב,
הסמיכה בכח כן לה יפסוק והוא בסביבתה הוראה

תורה. דעת נעשה הענין שאז שלו,

בכלל. לנשואין בהנוגע ג)

המתאים בתוקף שתחליט בזה, העצות אחת ידועה
התורה יסודי על ביתה תנהג לכשתנשא אשר
המשפחה, טהרת ודיני חוקי בשמירת והמצוה,
ללבב הרואה והשי"ת וכו', כשר ואכילת שבת שמירת
ימציא כן, תעשה וגם ובתוקף באמת החליטה אשר
גם וברוחניות בגשמיות לפני' המתאים זיווגה לה
ז׳עו) (מאגרת יחד.

ומצוות תורה בעניני הרצאה
אשר בחוג, הרצאה לקרות בקשוהו אשר כותב ...

לפניהם. הרצה כבר כשנתים, לפני

הרצה אחת שפעם כיון הספק, מובן אינו והנה
עתה, כן יעשה לא למה רבים, אנשים ובמעמד
יכול בטח והרי קטנה, יותר כשהמסגרת ובפרט
תורתנו השקפת דבר על לדבר זו הזדמנות לנצל
עבודתו אופן האדם תפקיד על חיים תורת הקדושה
ישאלוהו שאפשר שכותב ובמה וכו', הבורא את
תשובה, אצלו מוכנה תהי'ה באם הנה שאלות, כמה
לאמר יכול תמיד הרי לאו ובאם טוב, מה אתר על
התשובה יתן שלו, ההרצאה בגוף השאלה שאין כיון
וכיוצא-בזה. בכתב או שני'ה במסיבה אחר במועד

ז׳פ) (מאגרת

אלפסי מאיר צילומים: מוכנים! אנחנו

שי רותם חיים

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תש"פ לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' והרשמה: לפרטים

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
כים
משי
מ

חה!
הצל
ב

הארצי המרכז

משאיות לביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים

03-5017702

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

ב770 מתוועדים

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח

והברכה התודה
הארצית בהתוועדות המשתתפים לכל

ים בת אמפיתיאטרון - ה'תשע"ט תמוז -ג' לרגל
האירוע: בהפקת המסייעים ולכל

צדוק, מני הרב שלוש, אבנר הרב עקיבא, בנימין הרב פרומר, שמואל הרב שאער, ראובן הרב

ברוך, ניסים הרב לנצ'נר, יעקב הרב כליפא, ירמיהו הרב מיארה, שי הרב קבקוב, מאיר הרב

הרוש, בן שמוליק הת' קדמי, צחי הרב עוז, רונן הרב רייכמן, חיים הרב

רחימי, יצחק הרב הכנס ומארגן המפיק
צינורטו. מרדכי ר' אורן, אברהמי הת' ממ"ש, - קנטור אלעד הרב חיון, אילן הרב פרישמן, בנצי הרב

והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה - ציק חיים הרב חב"ד ובנות נשי - ואנ"ש התמימים וכל


