
מהעצרת חוזר שידור
השבוע, נרשמו צפיות, אלפי מאות
'משיח של מהאירוע החי השידור בעת
העצום התקשורתי הרעש לאור בכיכר'.
את לקיים ההחלטה את שליווה
ערוצים, במספר הכנס שודר האירוע,
הקישור הופץ החברתיות, כשברשתות
צפיות. אלפי מאות שהביאה לצפיה,
חוזר. בשידור לצפות המעונינים לטובת

הגאולה. באתר למצוא ניתן

הבחירה בית הלכות לומדים
שליט"א הרבי הוראת פי על
'שלשת בימי מתקיימים המשיח, מלך
לציבור המיועדים שיעורים השבועות'
בית בהלכות ועיון ללימוד הרחב,
בניין את לזרז בכוחו זה, לימוד המקדש.
חז"ל: כדברי ממש, בפועל המקדש בית
בה, לקרות שיתעסקו קרייתה, בשכר
עוסקים הם כאילו עליהם מעלה אני
במוקדי נוספים פרטים הבית". בבניין

חב"ד.

ממש כפשוטו
"כפשוטו המדף, על חדש ספר
עורך של ממאמריו ליקוט ממש",
כפי ציק, זמרוני הרב הגאולה, שיחת
הספר, שבוע. מידי בגליון שהתפרסמו
לנושאים מחולק בסדרה, ראשון שהינו
בעז"ה, לאור יצאו כשבעתיד שונים,
לאור יוצא הספר בסדרה. נוספים ספרים
האמיתית הגאולה למען האגודה ע"י
ולהזמנות: נוספים לפרטים והשלימה.

.077-9122-770

טובות חדשות

ישראל לעם ישראל ארץ
ישראל תורת פי על

המופיעים כפי המשיח, מלך של מסימניו אחד
כל "יכוף הוא הרמב"ם של ההלכות בספר
שכל לוודא הוא הגואל של תפקידו ישראל".
יש ואם והמצוות, התורה את מקיים אכן יהודי,
כדי הדרך את למצוא שיש הרי רוצה, שאינו כזה

זאת. עליו לפעול
שליט"א הרבי פועל נשיאותו, שנות כל לאורך
אורה, בקרן יהודי כל להעמיד המשיח, מלך

האפשרות את לו ולהעניק
עוד ולשמור להתקרב
שלוחיו אלפי מצוות. ועוד
על נקודה בכל הפזורים
מעניקים הגלובוס, פני
הרבי של בשמו אחד, לכל
את המשיח מלך שליט"א
מצוות לקיים האפשרות

מלא. באופן
ישראל" כל "יכוף המילים
משמעות גם מקבלות
כיף! מלשון יכוף שונה:
שמירת את להעמיד
כל בפני והמצוות התורה
שהוא ובאופן ואחת, אחד
לקיימם, ירצה בעצמו

"כיף". מתוך

הכפיה של הכיף
בהסכמתו הנעשה באופן אך זו, לכפיה ביטוי
הידועה ההלכה בדברי למצוא ניתן אחד, כל של
שבמצבים אני", רוצה שיאמר עד אותו "כופין
על לכפות הדין, לבית אפשרות יש מסויימים,
להסכים לו שיגרמו שונים באמצעים האדם

ההלכה. לביצוע
שאכן, פוסקים הדין שבית אדם לדוגמא, כך
בית שבכח הרי גט, לתת (ל"ע) הוא צריך
עליו להפעיל הדין
שיגרמו לחץ, אמצעי
כי ולומר להסכים לו
לתת מעוניין אכן הוא

הגט. את

דורשת ההלכה אם השאלה, נשאלת שמייד אלא
שהדבר אומרת זאת אני", "רוצה יאמר שהאדם
התועלת ומהי המוחלט ברצונו להיות צריך
מתוך אך המילים, את אומר אכן האדם כאשר

אותו"? "כופין
את המשיח מלך שליט"א הרבי מביא כך ועל
את לקיים רוצה תמיד יהודי כל שאכן ההסבר,
שלפעמים אלא מצוותיה, ואת כולה התורה
שכפאו" הוא "יצרו
הגובר הרע היצר
'משתלט' האדם, על
לו מאפשר ולא עליו
המצוות. את לקיים
הדין בית נכנסים כאן
ועליהם לתמונה,
רצונו את לגלות
יהודי, כל של האמיתי
יכול ואינו רוצה שאינו
מעצמות נפרד להיות

התורה. נותן ומהות,

נצח דידן
המונים חגגו השבוע,
הגאולה, חג ימי את
ימי תמוז, י"ב-י"ג
הסובייטי, מהכלא הריי"צ הרבי של שיחרורו

היהדות. עקרונות על עמידה בגלל נאסר שם
לו להיות היו שאמורות למרות זה מאסר
של בסופו הסתיים ביותר, קשות תוצאות
אלו כשאפילו קצר, זמן תוך ניסי, באופן דבר
אנו לדורנו ועד לו, מסייעים לאוסרו שפעלו
שליט"א הרבי לשלוחי מסייעים כשממשיכיהם

היהדות. בהפצת המשיח, מלך
כל ש"יכוף כל, לעין בגלוי, משנתקיים כעת,
השבוע, גם שוב לראות היה שניתן כפי ישראל",
דבריו בכל באמונה להתחזק אלא לנו, נותר לא
זמן ש"הגיע המשיח, מלך שליט"א הרבי של הק'
לכל זאת לפרסם בא", משיח זה ו"הנה הגאולה",
האמיתית בגאולה פניו, את ולקבל הדור אנשי

ממש. ומיד תיכף והשלימה,

שיאמר עד
גאולה אני רוצה
לנו, נותר לא השבוע, גם לראות היה שניתן כפי ישראל״, כל ש״יכוף כל, לעין בגלוי, משנתקיים כעת,

פניו. את ולקבל המשיח מלך שליט״א הרבי של הק׳ דבריו בכל באמונה להתחזק אלא

בכיכר משיח דרשו רבבות

שני ביום השתתפו רבבות אביב. תל בלב הגאולה חג חגיגת
והשלימה האמיתית הגאולה את ודרשו בכיכר״, ״משיח בעצרת

לביא מאיר צילום:

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

יוסף ב"ר יהודא שלמה ר'
גרברצ'יק ז"ל אליהו

ה'תשע"ח תמוז י"א נלב"ע

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

מנחם ב"ר מלכה גאלדא מרת
גינזבורג ז"ל זאב
ה'תשע"ח תמוז ח' נלב"ע

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

נשמת נשמתלעילוי לעילוי
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ט) כג, (בלק ישכון לבדד עם
אברהם היהודי, בשם כשקוראים
היהודית בשפה ומדברים ויעקב, יצחק
ופיאות, זקן יהודית, בהנהגה ומתנהגים
לבדד "עם במעמד הם ישראל בני אז
פורק עם חבר אז להיות קשה ישכון",
ללכת הדבר ונמנע שמים, מלכות עול

.. שונים למקומות
ה'" אל ישראל בני ה"ויצעקו ידי על
שעל עול, קבלת ומתוך בה' אמונה מתוך
לבושו שמו, לשנות לא חזק, להיות יהודי

בגאולה. זכו - שלו והשפה והנהגת
הריי״צ) אדמו״ר דבורים, לקוטי (עפ״י

כג) כג, (בלק ולישראל ליעקב יאמר כעת
הקדוש לפני יושבין שישראל עינו ראתה
לבא, לעתיד רבו, לפני כתלמיד הוא ברוך
למה ופרשה פרשה כל ממנו ושואלין

תנחומא) (מדרש נכתבה.

בלעם אל לשמע אלקיך ה׳ אבה לא
ו) כג (דברים

שבה בלק שבפרשת המיוחדים מהענינים
המשיח ביאת דבר על בתורה נתפרש
המשיח.. "המלך הרמב"ם דין כפסק -
בלעם בפרשת .. עליו העידה התורה
במשיח המשיחים, בשני ניבא ושם נאמר
ישראל את שהושיע דוד שהוא הראשון
שעומד האחרון ובמשיח צריהם, מיד

[באחרונה]. ישראל את שמושיע מבניו
על העידה שהתורה שבזה לומר, ויש
מודגש שבה בלעם", "בפרשת משיח
בלעם אל לשמוע אלקיך ה' אבה ש"לא
לברכה", הקללה את לך אלקיך ה' ויהפוך
הפיכת לגאולה, הגלות הפיכת מרומזת
למועדים ולשמחה לששון הצומות

טובים.
תנש״א) בלק ש״פ מלכות, (דבר

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:31 19:13 ירושלים
20:34 19:29 תל-אביב
20:35 19:22 חיפה
20:32 19:29 באר-שבע
21:21 20:13 ניו-יורק

מפנינו. הארץ - יהושע וישלח 
א-כד) ב', (יהושע

כללית גאולה - אישית עבודה

מלך דבר

בלק פרשת
ו' פרק 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

אפסי עד ומנהר ים עד מים "וירד בתהלים נאמר
על נאמר זה שפסוק מפרש בפרשתנו רש"י ארץ",
"וירד בלעם בנבואת הכוונה וזוהי המשיח, מלך
ועל . מיעקב. אחר מושל יהיה "ועוד - מיעקב"
ים". עד מים וירד בו שנאמר כן אומר המשיח מלך
הנביא דברי את גם אנו מוצאים לגאולה בקשר
ים עד מים ומשלו . . יבוא מלכך "הנה זכריה:
את המסביר ברמב"ם וגם ארץ", אפסי עד ומנהר
המלך "זה - שת" בני כל "וקרקר בלעם נבואת

ים". עד מים ומשלו בו שנאמר המשיח
'רודה' יהיה המשיח שמלך היא הכוונה בפשטות
נאמר למה ביאור, וצריך כולו. העולם בכל ומושל
נאמר ולא ארץ" אפסי עד ומנהר ים עד "מים
להזכיר למה ובכלל וכדומה. הארץ" כל "על בקיצור
הארצות על היא משיח של מלכותו הרי הים, את

תבל). (יושבי

בנו תלוי הכל
האדמו"ר דברי את להביא יש זאת להבין כדי
בלימוד תלויה המשיח ימות של שהשלימות הזקן,
למוכנות שגורם מה כעת, המצוות וקיום התורה
השלימות לתכלית בפרט, ישראל ובני כולו, העולם
נמדדים הקב"ה שאצל ומכיון המשיח. ימות של
ועבודתנו מעשינו מדה", כנגד ב"מדה הדברים
בדומה להיות אמורים המשיח, לביאת המביאים

להגיע שבשביל אומרת, זאת אז. שיהיו להעילויים
"מים שתהיה המשיח, מלך של מלכותו לגילוי
גם להיות צריכה ארץ", אפסי עד ומנהר ים עד

זה. מעין אחד, כל של האישית העבודה
ש"ים" הוא, ו"ארץ" "ים" בין החילוק הענין: ביאור
הנמצאים הדברים (כמו המכוסים דברים על מורה
הגלויים. דברים על מורה ו"ארץ" המכוסים), בתוכו
שבאדם הנפש לכוחות רומז "ים" האדם: ובעבודת

לו. שחוץ בעולם לפעולותיו - ו"ארץ" עצמו,

לגני באתי
מים יצאו ההוא ביום "והיה נאמר: זכריה בנבואת
וחצים הקדמוני הים אל חצים מירושלים חיים
האדם שעל 'ים' לשני הרומזים האחרון", הים אל
כח הכחות, כל ראשית הוא הקדמוני" "הים לתקן.
הכחות, כל אחרית הוא האחרון" ו"הים החכמה,
ועד מה"קדמוני" לשלוט צריך האדם העשיה. כח

העשיה. כח ועד שבראש מהשכל - ל"אחרון"
"מים להיות צריכה האדם שעבודת ההדגשה, וזוהי
מבלי תושלם, שעבודתו אי-אפשר כי - ים" עד

הקצוות. שתי על מוחלטת שליטה

- שלו העשיה כח גם עצמו. באדם הוא זה כל
אבל הימנו, שמחוץ בדברים רק הוא בפועל, מעשה
מחוץ לפעול כדי אינה עשיתו שכוונת להיות יכול

עצמו. עם מהעבודה חלק רק זהו אלא לו,
ים", עד "מים אחרי שם בפסוקים שממשיך וזהו

ארץ". אפסי עד "ומנהר המילים את גם
ה"נהר הוא זה ש"נהר" מסביר הראב"ע בזה: והענין
הוא מ"עדן" זו יציאה של שענינה מעדן", יוצא
שבתחילת הגן", את "להשקות בהמשך) (ככתוב
"וינחהו הראשון, אדם של מקומו היה הוא הבריאה
על רומז זה ובכללות, ולשמרה". לעבדה עדן בגן
וזוהי הקב"ה. של גנו - "גני" שנקרא העולם,
עבודתו שע"י ולשמרה", "לעבדה האדם, עבודת
כולו, בהעולם ומגלה פועל הוא העולם, בזיכוך

הקב"ה. של "גנו" שהוא בו ניכר שיהיה

הנהר עם לזרום
— ארץ" אפסי עד "ומנהר הכתוב הדגשת וזוהי
בארבע-אמותיו עצמו את לסגור לאדם לו שאסור
צריך אלא - שסביבו העולם על לחשוב ולא
הגן", את "להשקות ה"נהר", בעבודת להתעסק

כולו. העולם כל את לזכך
המלך מלכות שלימות לידי המביאה היא זו ועבודה
ארץ", אפסי עד ומנהר ים עד מים "וירד המשיח,
עבדי "ישכיל עצמו, משיח של השלימות על שנוסף
כולו העולם את "יתקן הרי מאד", וגבה ונשא ירום
עמים אל אהפוך אז כי שנאמר ביחד ה' את לעבוד
האמיתית בגאולה גו'", ה' בשם כולם לקרא גו'

ממש. ומיד תיכף והשלימה,
תשל״ג) תמוז י״ב שיחת פי (על



מעמד מאשר מתאים, מקום אין
בכיכר", "משיח השבוע הרבבות,
אישי, באופן לחשוף, מנת על
בברכתו שאירע מופת נס, סיפור

המשיח. מלך שליט"א הרבי של
המשתתפים, את הפתיע זה, בערב
עודד התקשורת ואיש השחקן
להזמנת לבמה, שעלה מנשה,
עומד בעצמו כשהוא המנחה
שאירע המופת על ומספר

במשפחתו:
במשפחתנו יש ב"ה,
ילדים. כמה כבר
לפני שביקרנו ואחרי
במרפאה, וחצי כשנה
מהרופא שמענו
ואפילו ברורים דברים
מאחד ברורה, הבטחה
הבכירים, הרופאים
להיות צפויים שלא
ילדים. עוד בעתיד לנו
ממש, קצר זמן חלף

באירוע להופיע הלכנו ואשתי ואני
שמח, מאוד היה חב"ד, של
ונתנו טובה מאוד היתה ההופעה
שליט"א מהרבי דולר בסוף לנו

המשיח. מלך
מושג הכרתי לא אני זמן, באותו
מבית הגעתי כי לציין חשוב כזה.
העניין כל אצלנו ושכל, הגיון של
מקום כך כל תפס לא 'סגולות' של

זה. על גיחכו (לצערי) ואפילו
שאלתי הדולר, את לידי כשקיבלתי
באותו השטר, את לי שנתנה זו את
הזה"? הדולר זה "מה נשים: כנס

לו יש דולר "לכל לי: אמרה היא
שלו". והסגולה העניין את

אלינו, קשור הדולר "איך שאלתי:
מתבוננת היא לנו"? אומר הוא מה
ואומרת הדולר שטר על בנכתב

לילדים. לברכה דולר שזה לנו
שלאחרונה בעדינות, לה הסברנו
ברורים, דברים מהרופאים שמענו
הקרובה שבעת לנו נראה ולא

להתממש. הולך הענין
לנו והסבירה התעקשה היא אך
את לחליף מתכוונת לא שהיא
לכם שיצא מה זה "אם השטר.
קשור וזה פרטית בהשגחה זה אז
ככל הוסיפה, היא אגב, אליכם.
אצלה שהחזיקה זאת לי שידוע

לנו תרמה שהיא לפני השטר, את
ילדים! 21 להם... נולדו אותו,

והתעקשה ויתרה לא שהיא כמובן,
איתנו. השטר את ניקח שאכן

ניקח. בא אמרה עדן, גב' אישתי
"לדאוג" מה לנו אין מקרה בכל
בפירוש לנו אמר הרופא הרופא
את ניקח יולדים. יותר יהיה שלא
"לילדים" ונכווןשהברכה הדולר
חינוך בענין בביתנו תחול

הילדים.
את לקחנו ואכן,
זה את ותלינו השטר

שלנו. בחדר בבית,
אישתי אחרי יומיים
אומרת אלי מתקשרת
בחילה... לה שיש לי
ברור, סימן היה זה
מחכים שכנראה
טובות בשורות לנו

בהמשך.
עשינו לרופא, הלכנו
כי והתברר בדיקות, מיני כל
נכונות, היו שלנו התחושות
ללידת ה' בעזרת מצפים ואנחנו

ילד.
אמרתי הפתעתנו. את לתאר נקל
אמרת אתה הגיוני לא "זה לרופא

ילדים"? עוד לנו יהיה שלא
מה את מצטט ואני הרופא לי אמר
זה הטבע בדרך לא "זה אמר שהוא

הטבע". מעל
לחבוק זכינו חודשים תשעה לפני
מענדל מנחם לקרוא רצינו בן
משפחתי בבני בהחתשבות אבל

אביתר. לו לקרוא החלטנו
למעלה נולד שבאמת ילד זה אבל
זה הטבע בדרך כי הטבבע מדרך

לקרות. אמור היה לא
להיפך שמחנך בבית גדלתי אני
מציינים שאנחנו הענינים מכל
אני שחקן בתור וגם זה, בערב כאן
זכיתי כשגדלתי אבל בזה, נתקל
הטבע מדרך שלמעלה זרם לגלות

הטבע. בתוך
בהכרזה: חתם הוא דבריו את
תחושותיו את שביטאה נרגשת
מורנו אדוננו "יחי הקהל: ותחושת
וקיים חי המשיח מלך ורבינו

ועד". לעולם

תנש״א בלק ש״פ - המשיח מלך שליט״א הרבי קודש משיחות

בתמוז י״ז שביום הטוב
השנים שאר לגבי (גם מיוחד עילוי נוסף ובכהנ"ל
זה: בדורנו בלק) פרשת בשבת תמוז י"ז חל שבהם
שבהם שבשנים לעיל שנתבאר שכשם – ובהקדמה
ה"טוב" בעיקר מודגש השבת ביום תמוז י"ז חל
החורבן נרגש שלא השבועות, ובג' תמוז שבי"ז
ענין הדגשת מצד לגאולה, ההכנה אלא והגלות
הדורות, בכללות גם הוא כן השבת, ביום הגאולה

פוחת והשלימה, האמיתית לגאולה יותר ומתקרבים שהולכים שככל
הרגש והולך ומוסיף אלה, שבימים והגלות החורבן הרגש והולך

השבועות. ובג' תמוז שבי"ז ה"טוב" לגאולה, ההכנה
ששון להו וקרי צום להו ש"קרי הטעם בביאור הגמרא ובלשון
המלכות גזרת יש ולשמחה, לששון יהיו שלום שיש "בזמן ושמחה",
מתענין", אין רצו מתענין רצו שלום ואין המלכות גזירת אין צום,
תוקף נחלש המלכות", גזרת "אין הגלות, תוקף נחלש שכאשר היינו,
ש"יהיו לזמן יותר ומתקרבים מתענין"), אין "רצו (כ"א ה"צום"

ולשמחה". לששון
זה: שבדורנו בהחידוש במיוחד מודגש זה וענין

תמוז די"ז הבלתי-רצויים המאורעות (מאז שלפנ"ז הדורות כל במשך
קשור תמוז חודש הי' באב) דתשעה המאורעות גם נשתלשלו שמהם
נתגלה זה בדורנו ואילו וגלות, חורבן השמחה, דהיפך ענינים עם
אדמו"ר מו"ח כ"ק גאולת – ו)גאולה (שמחה של ענין תמוז בחודש
ד"ויכולו" באופן ושלימותם (שעלייתם תמוז בי"ב-י"ג דורנו נשיא
במכתבו והגאולה השמחה בעל וכדברי תמוז), י"ז השבת ביום נעשית
כל את גם אם כי תמוז, בי"ב הקב"ה גאל בלבד אותי ש"לא הידוע
יכונה", ישראל בשם אשר את וגם מצוה, שומרי הק', תורתנו מחבבי
ע"י והשלימה האמיתית הגאולה עם גם הקשורה בנ"י, דכל גאולה
שלימות התחיל שעי"ז ובפרט עלה", גאולה דשם "כיון צדקנו משיח
שממנו ובאופן התחתון, כדור בחצי גם חוצה מעינותיך דיפוצו הענין
אחרונה הכי ההכנה שזוהי תבל, קצוי בכל המעיינות מתפשטים

צדקנו. משיח לביאת

ספק כל ללא ובודאי בודאי
דרא אודות חז"ל שבדברי הסימנים כל שע"פ שכיון – בזה וההסברה
ו(במילא) הגלות של האחרון דור הוא זה דורנו דמשיחא, דעקבתא
והגלות החורבן שאירע הזמן בבוא גם לכן, הגאולה, של הראשון דור
שבזה, הבלתי-רצוי הענין תיקון (לא בעיקר מודגש תמוז) מי"ז (החל

והשלימה. האמיתית לגאולה ההכנה שזוהי שבדבר, ה"טוב" אלא)
התורה דהפצת העבודה שלימות ע"י יותר עוד ניתוסף זה ובכל
(כתוצאה התחתון כדור בחצי חוצה המעיינות והפצת והיהדות
בהתחלת אם אשר, שנים, יובל במשך תמוז) די"ב-י"ג מהגאולה
"לאלתר בהכרזה דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק יצא זו תקופה
העבודה, עניני כל סיימו שכבר והעיד לגאולה", לאלתר לתשובה
גם סיימו שכבר מזה, ויתירה הכפתורים", "לצחצח רק וצריכים
כולכם") הכן ("עמדו הכן לעמוד רק וצריכים הכפתורים", "צחצוח
ובודאי בודאי זו, תקופה של בסיומה הרי צדקנו, משיח פני לקבל
חז"ל ובלשון הגאולה, זמן הגיע שכבר ספיקא וספק ספק כל ללא
תלוי הדבר "ואין המאמר (כהמשך התשובה ענין וגם הקיצין" כל "כלו
אתא ד"משיח השלימות גם כולל בשלימות, כבר הי' בתשובה") אלא
מישראל שבכאו"א משיח ניצוץ מצד בתיובתא", צדיקייא לאתבא
והשלימה, האמיתית לגאולה ממש בסמיכות שנמצאים כיון הרי –
המצרים", וד"בין תמוז די"ז ה"טוב" וביותר ביותר ומודגש נרגש

והשלימה. האמיתית דגאולה והשלימות להעילוי באים שעי"ז

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק תמוז היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
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הרופאים את שהפתיע הדולר

מקום על באים עכו"ם שאם אומר השולחן-ערוך
ולצאת נשק לקחת יש ותבן", קש "עסקי על בחו"ל

חוץ על אפילו נאמר בשולחן-ערוך זה דין הרי - למלחמה ולהתכונן
הזה... בזמן ונאמר לארץ

תשל"ט) במדבר (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בחו"ל אפילו

בעצרת מספר מנשה עודד
יצחק יניב צילום:

לרפואת להתפלל נא
לרפואה טובות החלטות ולקבל להתפלל נקרא הציבור

של ומהירה שלימה
חוה, בן ישראל הרב ציפורה, בן בועז הרב

שינדיל בן מנחם יעקב הרב
ישראל עמו חולי שאר בתוך
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בכיכר איתנה אמונה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

וטף, נשים אנשים, כ"י, אלף מארבעים למעלה
פני לקבלת בכיכר, משיח בעצרת חלק נטלו

המשיח. מלך שליט"א הרבי
המנהל – לאופר בני פצח מנחה תפילת לאחרי
במחרוזת הלהקה ומנצח הערב של המוזיקלי
עמר אלון ר' עו"ד - המנחה שנטל עד ניגונים,
הזכיר הוא אחדות במילים המיקרופון. את –
שליט"א הרבי פני קבלת – הכינוס מטרת את
הגאולה חג – היום מעלת את המשיח, מלך
– העצרת באי את לשלום ובירך תמוז, י"ב
ואת הקדושה, תורתנו מחבבי מצווה, שומרי

יכונה. ישראל בשם אשר כל
מלך שליט"א הרבי של הקדושות מילותיו
תמוז י"ב-י"ג להתוועדויות במברק המשיח
הרב מפי הוקראו בתהילים ופרקו ה'תנש"א
המשיח מלך שליט"א הרבי שליח ציק חיים
למען מהאגודה הגאולה, עיר – ים לבת

והשלימה. האמיתית הגאולה

והארץ העם התורה שלימות
הרב הזמין מדודות ובמילים ראש בכובד
את אביב בתל חב"ד קהילת רב הלפרן שלמה
בכינוס להשתתף המשיח מלך שליט"א הרבי
יחי שירת התפרצה בספונטניות, כמו ומיד,

ג'רופי. מענדי של
בדבר פתח הפסוקים, 12 אמירת לאחר
שליט"א הרבי שליח אושקי דוד הרב מלכות,
בתל הירקון עבר לשכונות המשיח מלך
ציק. זמרוני הרב ומקורבי וממושפעי אביב
אגמון ושלומי שורוק שי ר' עלו הבמה ואל
לכבוד שנכתב ומלהיב מיוחד בשיר שהפתיעו
לו רב שידיו שי ר' של בהשקעתו הכנס

בכיכר'. ל'משיח היצירתיות בפרסומותיו

של יומו מסדר יורדים שאינם נושאים "ישנם
הכריז לעולם" המשיח מלך שליט"א הרבי
הארץ". שלימות הוא מהם "אחד המנחה.
חברון איש - מרזל ברוך ר' עלה זה בשלב

דברים. לשאת

המוני לבנה קידוש
עלית, בנצרת משפיע קעניג, אלעזר הרב
– לבנה" ה"קידוש מעמד את לערוך נקרא
בו העיתוי הוא לבנה "קידוש הערב. מסמר
את מתפללים ושם הרחוב אל יוצאים יהודים
הקשר את שמיחד מה המיוחדת, התפילה
וגאולה". פריצה שענינו - למשיח שלו
מעצורים נטולי שמחה וריקודי אדירה שירה
ג'רופי. וממענדי אלפיו על מהקהל התפרצו
מלך שליט"א הרבי של הק' כהוראתו ממש

ירקוד". שהרחוב "עד - המשיח
לאחר שעלה מנשה, עודד התקשורת איש
מופת בסיפור הקהל את והצחיק ריגש מכן,
מתפשרת הבלתי והתביעה הזעקה דופן. יוצא
וועלט א "קער תשד"מ: תמוז י"ב שיחת של

שלובה היום"; העולם את "הפוך - היינט"
שירת ועידוד נוספות, שיחות עם בוידאו
בשנת המשיח מלך שליט"א הרבי בידי יחי
זילבר אריאל הוסיף מכן, לאחר ה'תשנ"ג.

השמחה. לאוירת משיריו
שליח מטוסוב, ראובן הרב הידוע, המשפיע
לשכת ומנהל המשיח מלך שליט"א הרבי
את טעם בטוב הסביר בצרפת, ליובאוויטש
לחכות החיוב את בחיינו, המשיח של מקומו
- הרמב"ם של פסיקתו ואת לו ולצפות

זה. בענין היחיד הפוסק

העיקר הוא המעשה
קאהן, מיילך הזמר כוכב של הופעתו לאחר
ציק, זמרוני הרב של נאומו המסכים, על עלה
חסידי ישיבת ראש שנתיים. לפני זה, ממעמד
וילישאנסקי יצחק יוסף הרב בצפת, חב"ד
בדרישה האמת זעקת על בהתרגשות דיבר

שליט"א הרבי להתגלות
המשיח. מלך

ר' של מיוחדת הופעה
מובילה ישראל, בן אבי

בשם נושא אותו האחרון לנאום סיום לקראת
הרב והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה
העוסקים לכל הודה דבריו בפתח פרישמן. בנצי
האירוע ומנהל למפיק ובמיוחד הכנס, במלאכת

חיון. אילן ר' ולצידו רחימי יצחק הרב
למאות פונה והקהל הזמר, מכוכבי אחרון ריקוד
עוצרים עוד בדרך הממתינים. האוטובוסים
הוא המעשה משיח. מוצרי כמה עוד לרכוש
האמיתית הגאולה את בפועל להביא העיקר,
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות והשלימה

ממש. ומיד תיכף

בצבא כמו - ה׳ עבודת
אשר יותר, בארוכה אחר במקום אמורה מילתי כבר
לקונו, האדם בעבודת הוראה ללמוד יש ענין מכל
שנים, כמה נמצאים בו והמצב הענין מאותו ובפרט
עול בקבלת תלוי וקיומו הצבא יסוד אשר זה ובנדון
לשאול לא ואפילו קושיות להקשות מבלי תמימה
במילואה. הפקודה לקיים לראש לכל אם כי שאלות,

הצבא מבני אחד של חלישות אשר שניה, נקודה ועוד
לכל נוגע אם כי לבד, שלו פרטי ענין זה אין בהאמור,
הצבא במחנה גם זה ידי ועל שלו, בהפלוגה חבריו

בכללותה. המדינה ולהגנת בכלל,
ודם, בשר ידי על הנאמרים לפקודות בהנוגע ואם
של לפקודותיו וכמה כמה אחת על אמורים, הדברים
מלכי מלך כולה, הבריאה כל של הראשי המצביא

למותר. אך בזה והאריכות הקב"ה, המלכים
ו׳תתכב) (מאגרת

לאחרים לדאוג חובה
בנגלה לומד שעה שכשמוצא שכותב, מה לאחרי ...גם
הזולת, על השפעה בכח שחונן מי הנה וכו', ונסתר
כנ"ל שדוקא עוד ולא הפנימי, מתפקידו שזהו ברור
המקומות, ובכל הזמנים בכל ואם למיעבד, דבעי באופן
זהר (עיין מגונה היתה הצלתי, נפשי את דאני השיטה
ובארה"ב, בתקופתנו וכמה כמה אחת על א') ק"ו ח"א
הצעירים בין חזקה התעוררות ניכרת אלו שבשנים
שמי שצריכים אלא ולמצותיו, לתורתו לה' לתשובה

הדרך... יורם שהוא
בהשפעה יתחיל ולהבא מכאן פנים כל שעל רצון, ויהי

וכהנה... כהנה בזה ובהוספה הזולת על
ו׳תתכט) (מאגרת

שושן בן יוסי צילום: הלבנה. ברכת בעת הכבוד בימת

הארצי המרכז
משאיות לביטוח

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

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

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

ענפי כל
הביטוח

ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

להשיג ניתן
המשיחמדליה הרבי שליט"א מלך המשיח מלך שליט"א הרבי מדליה

1996- משנת הממשלתית החברה בהנפקת
(זהב-750) זהב גרם 41.46

! יחידות 999 מתוך מדליה

04-8622-442 בע"מ המצליח

מחיר
מיוחד!

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד
חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תשע"ט 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
ממשיכים

בהצלחה!


