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לעם שקמו ביותר הגדולים הצוררים שאחד העובדה
שמו, על נקראת בתורה שלמה שפרשה זוכה ישראל,
אינה בלעם", "פרשת הרמב"ם ובלשון "בלק" פרשת
הרבה משהו כאן יש לידנו. סתם ככה לעבור יכולה

לקרוא התורה מן ציווי כל שאין בפרט למוזר, למעבר
"מצורע" בפרשת ואם ישראל. מנהג אלא זה, בשם דווקא

לה וקוראים זה בשם משימוש המסתייגים שיש מצאנו
למצוא היה טבעי וכמה כמה אחת על טהרה", "פרשת

ישראל, צוררי של שמם על ולא לפרשתנו חיובי שם
המעטה) (בלשון להיטיב שלא כדי דרך כל שחפשו

ובין בגשמיות בין לישראל
ברוחניות.

זהו פחות, לא מוזר סיפור
בלעם. של ברכותיו סיפור
היא המרכזית כשהשאלה
אל זה? את צריך היה מי

ואל ישראל את תקלל
"לא חז"ל ובסגנון תברך,
מעוקצך". ולא מדובשך
כדאי הסיפור, להבהרת
מסכת את בפנינו לציין
את המהווה העובדות,

הסיפור. לכל הרקע

הזינוק לפני
של בהנהגתו ישראל עם

ממצרים יוצא רבינו, משה
וחונה במדבר, נידודים שנות ארבעים סיום לנקודת מגיע

לכניסה הזינוק כנקודת יריחו, ירדן על מואב בערבות
לארץ.

את לגלות מנסים ישראל, מפני שחוששים ומדין מואב
להציב מנת על הישראלי", "האוייב של הסודי הנשק

אליה המסקנה שלהם. האסטרטגית התשובה את
של כוחו היא, ומדין למואב המשותף המודיעין מגיע

אלא כוחו "אין - הקונבנציונלי בנשק אינו ישראל עם
במרתפי המתגבש הפתרון וברכות. תפילות תורה, בפיו"
למואב המשותף המודיעין
בנשק שימוש - הוא ומדין
מקביל, קונבנציונלי בלתי
וקללות. כשפים טומאה,

נציג הרשע, בלעם את בלק המלך מזמין זה בשלב
שכבר והאתון, האדם שבין בגבול האנושי, המין תחתית

לקלל נדרש ועתה הטמאים הישגיו את בעבר הוכיח
קורה שאז אלא היטב. לעשות יודע הוא זה ואת ולקלל
פיו, את פותח הוא גם האתון, כמו ממש יאומן. הבלתי

חיים, מים לזרום מתחילים ביבין מי שבמקום אלא
מעולם: נשמעו שלא וכאלה ברכות, באות קללות במקום

ובגויים ישכון לבדד עם הן אראנו.. צורים מראש "כי
מלכו מאגג וירום יעקב.. אוהליך טובו מה יתחשב.. לא

כוכב דרך מלכותו.. ותנשא
פאתי ומחץ .. מיעקב

שת.. בני כל וקרקר מואב
חיל". עושה וישראל

לא הוא לזה המום, בלק
לא עצמו בלעם גם ציפה.
אבל שקורה, מה את מבין

כתפיים: במשיכת מגיב
זה לעשות? אפשר "מה

הבורא!". שרוצה מה
בהיסטוריה הגדול המהפך

אתהפכא לדרך. יוצא
נציג לראשונה ממש. של
במעלת מודה הקליפות
מברך. ואף ישראל עם
נציג מצהיר לראשונה
תכליתה על האומות
גאולת הבריאה, של

עוצמתו ועל המשיח מלך ע"י כולו והעולם ישראל עם
המשיח. ימות את משהו מזכיר נתפסת. הבלתי

עולמית כלל הכרזה
עשה ישראל עם לראשונה, נאמרו אלו שברכות מאז
אלפי משלושת יותר לפני שהחל המהפך דרך. כברת

בשר בעיני כאשר יום-יומית, למציאות כיום נעשה שנה,
ורוצה מוכן, כולו והעולם האנושית החברה כיצד רואים
ל'בלק' נקבע הפרשה ששם מבינים כעת לגאולה. וזועק

גאולה ! היעד את בפנינו לציין כדי ל'בלעם', ואפילו
שכל כזו בחוץ. מישהו תשאיר שלא כזו ושלמה. אמיתית
יודו למיניהם, וה"בלעמים" ה"בלקים" כל עם עולם, באי

אדוננו "יחי המשיח: מלך שליט"א הרבי בפני ויכריזו
ממש. ומיד תיכף ועד", לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו

המקדש בית על לומדים
בהם השבועות שלושת לרגל

שליט"א הרבי הוראת פי על לומדים,
הבחירה, בית עניני את המשיח, מלך
הסברה עלוני אלה, בימים לאור יצאו

גדול בפורמט העלון זה. בנושא מרהיבים
נערך העלון צבעוניות. בתמונות מלווה

פרומר. חנוך אסף הרב ע"י
בבנינו" "עוסקים - חדשה חוברת

בהלכות יומי שיעור ללימוד כיס, חוברת
מתוך מלוקט הלימוד הבחירה. בית

ע"י נערכה שיחות. ובשילוב המקורות
ויצהנדלר. שמעון הרב

המקורות ליקוט – המקדש" "תורת
המשיח מלך אדמו"ר כ"ק מציין אליהם

הבחירה: בית ענייני ללימוד שליט"א,
בית הלכות מידות, מסכת יחזקאל,
להזמנת ותוספות. לרמב"ם הבחירה
ההפצה מרכז - והחוברות העלונים

.077-5123-770 ממש:

לכם תהיה עצרת
מעוררת תמוז לג' המרכזית העצרת
מחדש לחיות מבקשים כשרבים הדים,
ניתן - בטלפון ההתעוררות. רגעי את
חב"ד מרכז - ונשמע ב"נחייג לשמוע,

בתפריט 08-94-93-770 בטלפון":
להאזין, ניתן כן, כמו .66 הקישו ראשי

באתר וידאו בקטעי או בתמונות לצפות
.www.hageula.com הגאולה:

נעשה שנה, אלפי משלושת יותר לפני שהחל המהפך דרך. כברת עשה ישראל עם לראשונה, נאמרו אלו שברכות מאז
לגאולה. וזועק ורוצה מוכן, כולו והעולם האנושית החברה כיצד רואים בשר בעיני כאשר יום-יומית, למציאות כיום
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הגאולה באתר משיח חדשות
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ב"ה

ובלעם כשבלק
"יחי" מכריזים
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תמוז י"ב-י"ג הגאולה חג



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 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

שיחיו תם והכלה יצחק לוי הת' לחתן
אבייב

תמוז ה' - בשעטומ"צ חתונתם לרגל

עד עדי בניין - ביתם יהא
הגאולה זמן של הרחבה ומתוך

קופצ'יק שיחיו וחנה אברהם לר'
תחי' מושקא חיה הבת להולדת

תש"ע סיון י"ד

טובים ומעשים חופה לתורה לגדלה שיזכו
הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל טובברכת מזל ברכת

  
    

  
   

    
   
   
   

  
  


    

באחרית לעמך הזה העם יעשה אשר
יד) כד, (במדבר הימים
שנקראים המשיח, ימות על מנבא בלעם
הרמב"ם פוסק מכאן הימים". "אחרית גם
הן לבואו והציפיה במשיח האמונה כי
מאמין שלא ומי אחד! כל של מחובתו
בתורה מאמין אינו המשיח, בביאת

עצמה!
הראשון משיח משיחים. בשני ניבא בלעם
מיד ישראל את שהושיע המלך, דוד הוא
מצאצאיו שהוא אחרון, ובמשיח צריהם,
ישראל את מושיע והוא המלך, דוד של

באחרונה.
ומלך דוד המשיח, שני על הנבואה
שהחלק כשם יחדיו. נאמרה המשיח,
יתקיים בוודאי כך במלואו, התקיים האחד

ממש. בקרוב השני החלק גם
ח״י) חלק שיחות לקוטי - חי (מעיין

תמוז י״ב-י״ג הגאולה חג
הגאולה יום תמוז י"ב יום הבהיר יום
.. אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד של
ומצותי'ה לתורה נפש מסירות על ממאסרו
ואיך אדירה ממלכה נגד התקומם שאכן
אמן יענה רע מלך שגם גלויים נסים שראו

הדברים... פרשת וכידוע
בזה הרי לבטלה, בעולם דבר שאין וכיון
הנה הנ"ל, דבר על הידיעות אלינו שהגיעו
כלל להתרשם שאין בעבודה גם הוראה זהו
המלך בדרך וללכת והתנגדותה מהסביבה
שמקיימים בלבד זו ולא עולם, של מלכו
שעוד אלא הבורא של ציוויו כזה באופן
למרות הצלחה גם רואים סוף סוף זאת
בעליל רואים דרובא וברובא התנגדות

מדומה. אם כי במציאות שאינה
ה׳תרז) קודש אגרות (עפ״י

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:31 7:13 ירושלים
8:34 7:28 תל-אביב
8:35 7:21 חיפה
8:32 7:29 באר-שבע
9:22 8:13 ניו-יורק
אלוקיך עם - שארית והיה 

ח). ו, - ו ה, (מיכה

לישראל בלעם ברכת מאחורי

בלעם נבואות בפירוש רש"י של דרכו
בא שלא כללו שלמרות היא, (שבפרשתנו),

רק ומביא מקרא של פשוטו לפרש אלא בפירושו
שונה זאת בכל המקראות, את המיישבות אגדות
חז"ל דרשות שמביא בלעם, בנבואת פירושו בזה

"וישא במפורש נאמר בכתוב כי והטעם: רבות.
"פשוטם" לפי אלה כתובים פירוש שאין משלו",
ומשל "משלים", הם אלא הכתובים, כשאר ממש

ודרשות. רמזים (גם) ענינו פשטות הרי
להביא רש"י הרבה בלעם שבנבואת ראינו, עוד

ולפי בפירושו. כרגיל שלא "תרגומו" פירושי
התרגום, דברי שבהבאת - מובן לעיל הנאמר

הכתובים, לשונות לתרגום (אינה בעיקר כוונתו
תרגומו. לפי ה"משל" של הנמשל לפירוש אלא)

בלעם של הברכה
"הן בפסוק פירושו את להבין יש זה, כל לפי
עומדין "כשהן שמפרש: גו'", יקום כלביא עם
וכארי כלביא מתגברים הן שחרית משינתם

שמע את לקרוא ציצית ללבוש המצות את לחטוף
עד מטתו על בלילה - ישכב לא תפילין. ולהניח

כיצד לטרפו הבא מזיק כל ומחבל אוכל שהוא
כתב זה ולאחרי כו'", מטתו על שמע את קורא

כתרגומו". - וגו' יקום כלביא עם הן אחר, "דבר
המדרש דברי את מקודם מביא למה להבין: ויש

המילים, בפירוש לכאורה, רחוק, רמז שהם
"לא התרגום: פירוש את בתחלה הביא ולא

עממיא ונכסי קטול דיקטול עד בארעה ישרי
רכוש ויירש שיהרוג עד בארץ יגורו [=לא יירת"
כניסת על הכתוב מדבר פירושו שלפי העמים],

הארץ? וכיבוש ישראל לארץ ישראל בני

לברכות סיבות שתי
נאמר שם בהמשך, שבאה בנבואה מזו: ויתירה

מי וכלביא כארי שכב "כרע - דומה לשון
בארצם יתיישבו "כתרגומו, רש"י כתב יקימנו",

לא שהוא הסיבה ומהי הוסיף. ולא ובגבורה" בכח
יותר הקרוב התרגום פירוש את מתחלה הביא

כאן? (גם) מקרא של לפשוטו
בלעם של זו נבואה בתחלת שהרי יוקשה, וביותר

להם נשבע "כבר פרש"י וגו'" א-ל איש "לא
ואתה אומות שבעה ארץ ולהורישם להביאם

בלעם דברי שעיקר הרי במדבר", להמיתם סבור
לשלול זה, ענין על מיוסדים זו) בנבואה (ובפרט

לו ברור כי - במדבר" "להמיתם הרעיון את
ארץ לכבוש וגבורה בכח ללכת ימשיכו שישראל
לזה ובהמשך האומות, את וינצחו עממין, שבעה

הנ"ל. התרגום פירוש לכאורה יותר מתאים
בלעם, נבואות בתוכן בזה: הביאור לומר ויש

ארה נא "לכה ממנו שביקש זה (על לבלק שענה
ישראל את לקלל יכול שאינו הזה") העם את לי
ולהרע לקללם יכול שאינו א) אופנים: שני יש -

הקב"ה בעיני חביבים הם כי דבורו, ע"י להם
להם יש ב) כו'. ושומרם עליהם משגיח והוא

ולכן האומות, בשאר שאינם רבות וזכויות מעלות
לברכה". הם "ראויים

בהקדמה הנבואות: בין החילוק בכללות וזהו
א-ל קבה לא אקב "מה אמר הראשונה לנבואה
לנבואה ההקדמה ואילו ה'", זעם לא אזעם ומה

אשיבנה". ולא וברך לקחתי ברך "הנה היא השניה

ישראל פעולת מצד
רש"י פירושי בין הכללי החילוק מבואר ובזה
"כי שמתחילה א' בנבואה אלו: נבואות בשתי
מסתכל "אני רש"י כתב אראנו", צורים מראש
אותם רואה ואני שרשיהם ובתחלת בראשיתם

אבות ע"י הללו וגבעות כצורים וחזקים מיוסדים
יכול שאינו להדגיש כו'", אבותיו לו זכו . ואמהות.

הקב"ה; לפני חביבותם מצד בדבורו להם להרע
גו'" ביעקב און הביט "לא השניה הנבואה ואליו

עצמם, ישראל מעלת על התרגום) (לפי מדבר
לפני חביבותם על מדבר המדרש לפי (ואילו

עצמם). מצד הקב"ה
לפי יקום'": כלביא עם "הן בפסוק גם הוא וכך

מדבר הרי הארץ, כיבוש על שמדבר התרגום
ולכן הקב"ה. איתם שיעשה החסדים על בעיקר

את "..לחטוף המדרש פירוש את רש"י מקדים
שבכל מעשיהם מעלת גודל על המדבר המצות",

יקללם שבלעם שייך שאין שנוסף מובן, ומזה יום.
לברכה". הם "ראויים מזו יתירה הרי ח"ו,

תשל״א) בלק ש״פ שיחת (עפ״י

מלך דבר

בלק פרשת
ו אבות: פרקי

בלק

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
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לה' וההודאה ההכרה להיות "צריכה
שפרסומי עושה.. שהוא הניסים על
עושה שהקב"ה הניסים של ניסא
להבאת נוגע גם זה הרי - בזמננו

והשלמה". האמיתית הגאולה
תשנ"ב) וישב ש"פ (שיחת

* * *
מיוחד, מקום תפס ומעולם מאז

הרבי. עם חלום - החסידים בקורות
אינו הרבי, נגלה בו שכזה, חלום

ידברו" שווא "חלומות בגדר נחשב
למעשה, והוראה עניין בו יש אלא
שונים מקרים בעבר שידועים וכפי

התייחסו נשיאנו, רבותינו בהם
במפורש. אלו לחלומות

הקודש" ב"אגרות נכתב גם כך
המשיח, מלך שליט"א הרבי של
בהם שונים, מקרים כשידועים

עימו, בפגישות
שונים פרטים הזכיר

לאותם שאירעו
בחלומם. אנשים

כל של זכותו ואם
כשרואה יהודי,
זה נפלא מראה

גדולה. - בחלומו
וכמה כמה אחת על

באלו כשמדובר
מלך שליט"א שהרבי
אותם מכנה המשיח

תלמידי - "בני"
חב"ד ישיבות

בעגה הנקראים תמימים") ("תומכי
"תמימים". החסידית:

לאחרונה, סופר שכזה, מופת סיפור
חב"ד חסידי בישיבת תלמיד ידי על
צדק צמח הת' בצפת, ליובאוויטש

משה:
שבועות, כשלשה לפני רביעי, ביום

חלום חולם עצמי את מצאתי
עצמי, את רואה אני בו מיוחד,

הרבי של מדרשו בית ב-770, נמצא
בברוקלין, המשיח, מלך שליט"א

יורק. ניו
את סביב רואה אני שעה, באותה

לקראת מתכונן העצום, הקהל
התפילה.

מכינים תפילה, כל לפני כידוע,
מלך שליט"א הרבי של מקומו את
ארוכות, דקות כשבמשך המשיח,

הקהל, עומד תפילה כל ואחרי לפני

כש"שביל" אדוננו" "יחי בשירת
לאנשים. בינות נבקע

ממתין עצמי, את רואה אני בחלומי
מלך שליט"א הרבי של לכניסתו

על מצלמה, ניצבת כשבידי המשיח,
כניסתו. רגע את לתעד מנת

ואני שניות, כמה חולפות והנה,
מלך הרבי של בדמותו מבחין
בתוך החולף שליט"א המשיח

הבימה. לכיוון ה"שביל"
אחריו, הולך עצמי, את מוצא אני

בידי. כשהמצלמה כבוד, ביראת
הרבי עצר שלב, שהוא באיזה

מהליכתו, המשיח מלך שליט"א
אלי. והסתובב

ומייד מהמצלמה, ראשי את הרמתי
עלתה בליבי והתקרבתי, פניתי
היינו לה דחופה, ברכה משאלת

זקוקים.
ברכה מבקש "אני

אסתר, בן ירון לאחי
בקרוב". לשידוך

אמרתי.
שנים מספר מזה

ממתין ירון שאחי
זיווגו את למצוא

התעכב מה שמשום
בני כל של לצערם

המשפחה.
מלך שליט"א הרבי
לי: השיב המשיח,
והצלחה" "ברכה
בתנועה ידו, את מניף שהוא תוך

כלל בדרך הניתנת המוכרת,
נשיקה כמפריח ילדים, של לכיווונם

באויר.
מתעלף, עצמי, את זוכר עוד אני

אני כשבבוקר כמובן, בחלומי
החלום. מעצם כולי נפעם מתעורר,

שמתי תוך בלבבי, הדבר את שמרתי
סיפור את מפי שומעים מחברי מעט

המפליא. החלום
לפני ובדיוק ימים. שבוע חלף

שיחי'. אבי אלי מצלצל שבועיים
היום לבוא רוצה אתה נשמע? "מה

מהישיבה?" הבייתה
בפליאה. שאלתי קרה?" "מה

של אירוע ה', בעזרת היום "יש
לירון. "לחיים" כוסית הרמת

אנו והיום זיווגו את מצא הוא ב"ה
לי. השיב זאת". נחגוג nבעז"ה

יום, באותו שנערכה, בהתוועדות הריי"צ. הרבי של להולדתו ה-108 שנת צויינה ה'תשמ"ח, בתמוז בי"ב
ק"ט. - החדש מהפרק פסוקים מספר וביאר המשיח, מלך שליט"א הרבי זאת ציין

המשיח מלך שליט"א הרבי להולדת הק"ט שנת לרגל מוגש

בפי..."אודה ה' מאוד בפי... מאוד ה' "אודה
ה׳״: ״אודה

"אודה – וברכה הודאה של בענין הוא הפסוק התחלת
מישראל ואחת אחד לכל נותן שהקב"ה מכיון – ה'"
וכמה כמה אחת ועל בגשמיות, והנגלה הנראה טוב
דבעל רחמים התעוררות ידי על ובפרט ברוחניות,
באופן התמידית עבודתם נעשית שלכן, . . הגאולה
כל על להקב"ה מודה ואחת אחד שכל ה'", ד"אודה

ביומו. יום מידי בשר בעיני שרואה הברכות
״מאד״:

המשכת גם כי, – ד"מאד" באופן אלא סתם, ה'") ("אודה הודאה רק לא
בשנה שהיה (כפי הרגיל דרך על רק אינה והנגלה הנראה בטוב הברכה
גדול ריבוי של באופן אלא השתא), והגאולה ההולדת יום עד זה, שלפני

"מאד". ביותר,
״בפי״:

פנימה, בלבו נשארת אינה ד"מאד", ובאופן ה'", "אודה לה', ההודאה
בגופים נשמות – "בפה" בדיבור, גם ביטוי לידי באה אלא במחשבה,
כל על שליטה ונותן טובות, ושנים ימים אריכות נותן הקב"ה כי, דוקא,
ובשלימותו במילואו לנצלו שיוכלו ("בפי"), הדיבור כח גם כולל הכחות,
להודות – ח"ו) חלישות בו לפעול שיכולים מענינים גאולה של (ובאופן

בפי". מאד ה' "אודה לה',
יותר ועוד הזולת, את גם מעורר ("בפי") שהדיבור – בזה ענין ועוד
ירצה שהזולת צורך עדיין יש מעשה של בענין כי, בפועל, ממעשה אפילו
ידי על אמנם, מהמעשה, ולהתרשם לראות שיוכל הנכון בכיוון להביט
הרי – "שטורעם" מתוך חזק, דיבור וכמה כמה אחת ועל "בפי", הדיבור,
לכיוון שפונה אלא עוד, ולא קולו, את לשמוע הזולת מוכרח טבע פי על
שפנה מזה, ויתירה אחר, לצד פניו היו זה לפני אם אפילו המדבר, של
גם – ממש בפועל שנעשו המופתים את יראה שלא כדי אחר לצד במכוון

הזולת. על בפי") מאד ה' ("אודה הדיבור פועל כזה במצב

אהללנו"...ובתוך רבים אהללנו" רבים ...ובתוך
אהללנו״: רבים ״ובתוך

מישראל, רבים של במעמד , אם כי ביחיד, לא – היא בדיבור לה' ההודאה
בתווך מלשון גם (רבים)", "בתוך עצמו את שמכניס ובאופן רבים", "בתוך
יא-טיבע- גאנצער ("א מלמעלה עצמו מרגיש שאינו היינו, (באמצע),

הרבים. עם וביחד בתוך אלא הצד, מן או דאם")
נפגשים יהודים שני שכאשר והגאולה ההולדת בעל מפתגם גם ולהעיר
הפחות (לכל נוסף ליהודי טובה תביא שפגישתם להשתדל צריכים יחדיו
נפגשים מישראל וכמה כמה כאשר וכמה כמה אחת ועל נוסף). אחד יהודי

הכל"... הוא "הנשיא הדור, דנשיא הגאולה לימי בקשר ובפרט יחדיו,
בבית-הכנסת נמצאים כשהרבים ובפרט הציבור), (כח הרבים מעלת ומצד

אהללנו"). רבים ("בתוך להקב"ה בהילול גם ניתוסף – ובית-המדרש
רבים") ("בתוך בהריבוי וחודר נמשך שההילול – בזה ענין ועוד
מבין אשר, הגשמי, העשיה דעולם הריבוי ה'", מעשיך רבו "מה שבעולם,
האריז"ל), בכתבי (כמבואר רשויות ד' כנגד שהם (אבי"ע) העולמות ד'
הרבים) רשות (אפילו רבים "בתוך נעשה אזי – הרבים" "רשות נקרא

אהללנו".
מישראל, ואחת אחד (כל לחכם ו"תן וכהנה, כהנה הנ"ל בכל להוסיף ויש

עוד"... ויחכם ונבון") חכם "עם

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק תמוז היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
יא. פרק מעשר. הל'

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

רבעי. ונטע שני מעשר הל'
א. פרק
ב. פרק

ג. פרק

ו-ח. פרק החודש. קדוש הלכות

ט-יא. פרק

יב-יד. פרק

טו-יז. פרק

א. פרק תעניות. הלכות יח-יט. פרק

ב-ד. פרק

א-ב. פרק וחנוכה. מגילה הלכות ה. פרק

יג

יד

טו

טז

יז

יח

יט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

חזק יאמר ולאחיו

הגאולה אתר של הוידאו מדור

ומסבירים התורה, פי על מתנהגים כאשר
פנים בסבר - יהודים) אינם (כולל לכולם

ישראל לבני אלו שטחים נתן והקב"ה שהיות - יפות
זוהי - כו' זאת לשנות אחד אף ביכולת אין גמורה, במתנה

אמיתי! שלום להשכנת תשמ"ב)הדרך טבת (י'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

אמיתי לשלום הדרך

משה צדק צמח הת׳

המשיח מלך

שבוע! מידי - מצולם מלכות" ב"דבר שיעור
והזמרה, השירה קטעי הנאומים, וגאולה, משיח כנסי

מיידית! לצפיה - הפסוקים אמירת
ה'! צבאות חיילי - ישראל לילדי מיוחד מדור

www.hageula.com



ובטחון אמונה של עוצמות

במוסדות האפליה את להפסיק
[=אנשי אנ"ש ממוסדות לכמה כתבתי מכבר זה

שמועות לכאן מגיעים אשר יחד, ולכולם שלומנו]
ישראל] בני [=אחינו אחב"י כלפי הפלי'[ה] אודות

זו הפלי'[ה] להפסיק הדבר ושמוכרח הספרדים,
עיקרי היותר והטעם טעמים, ומכמה ומעיקרא

וכו' ומעלתן גדולתן יודע מי והרוח הנפש כי הוא,
וכמבואר לכולנה, אחד ואב מתאימות שכולן בשגם

כוונה בזה גם (ובטח בתניא ל"ב בפרק בארוכה
ובכ"מ שם ל' פרק כן] [=גם ג"כ ויעויין לדייק, ישנה
דברים שנאמרו שאחרי ולפלא מקומות]) [=ובכמה

רבנו הראשון אבינו ע"י אש להבות חוצבי הנ"ל
מעבר אודותם והזכרה להתעוררות זקוקים הזקן,
פרטים בסדרים להתערב מעניני שאין ואף לים,

פלוני, לועד או פלוני מוסד להנהלת השייכים
לפרטים בהנוגע להתערב כוונתי אין בהנ"ל וגם

על שנמנו ואלו דוקא אתר על לדון צריך שעליהם
והפנימית התכונה לנקודה בהנוגע באתי זה, ענין

הפרטים יכוונו ע"י השני חוט להיות צריכה שהיא
תשי״ז)והפעולות... אייר, ט״ו קודש, (אגרות

הסיום מסיבת תוכן
הסיום... חג דבר על הידיעה בעתו קבלתי

ומחלקה כתה שסיום לתלמידים שהדגישו תקותי
ומצוות תורה ושבעניני עליון, לשלב הכנה אלא אינו

הן ומצוות שתורה כיון התחלה, הוא סיום כל הרי
לו שאין בהקב"ה מקורם באשר סופיים, אין ענינים

דחיפה מחייבת ועלי' עליה כל ואדרבה ותכלית, סוף
עז. וביתר שאת ביתר בקדש, לעלות ז׳תא)יתרה (אגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

את שעבר, בשבוע גדשו וטף, נשים אנשים, אלפי
האמונה שכולו לערב בבת-ים, האמפיתאטרון
מלך שליט"א הרבי בדברי הטהורה, החסידית

להתגלותו והצפיה הבטחון וחיזוק המשיח
ע"י שאורגנה, ומשיח" גאולה "עצרת - המלאה

והשלימה. האמיתית הגאולה למען האגודה
לאורך ושלטים. משיח בדגלי קושט המתחם

המביאים המכירות דוכני עומדים האמפי קירות
הגאולה. בשורת הפצת בתחום שונים מוצרים
מהתזמורת חב"ד נגינות של קלה שעה לאחר

שוומנפלד דודי הרב האירוע מנחה פתח המלווה,
החרדית. הרדיו בתחנת מתוכניתו לרבים המוכר

של פרקו לאמירת הוזמן הפתיחה דברי לאחר
חב"ד ביהכנ"ס רב המשיח, מלך שליט"א הרבי

דורון. טוביה הרב ים, בת הנשיא, ברמת
הרבי של מרטיטה בהזמנה הכינוס נפתח כנהוג,
האלפים עם יחד להשתתף המשיח מלך שליט"א

בשם הקריא ההזמנה נוסח את זה. בכינוס
הרב הארץ, שלימות בענייני הפעיל המשתתפים,

מצפת. בלוך שבתי
אבי ר' של תזמורתו פרצה מכן, לאחר מיד

והקפיצה ומשיח גאולה שירי במחרוזת פיאמנטה
ארוכות. דקות במשך האלפים קהל את

וקיים חי
החיילים החמד ילדי את המנחה הזמין כאן

הפסוקים עשרה שתים להכרזת השם בצבאות
מזרזים שהם אומר המשיח מלך שליט"א שהרבי

והשלימה. האמיתית הגאולה את
הוזמן המיקרופון אל מלכות, בדבר פותחים

עילית, מביתר הרפז ישראל נועם הרב המשפיע
קודש. שיחות על בחזרה שפותח

כפשוטו וקיים חי - היום סדר על העומד בנושא

הרב החסידי המשפיע דברים, לשאת עולה ממש,
מעלה ארוכות דקות שבמשך רוטנשטיין, מרדכי

הרבי - הדור לנשיא ההתקשרות נקודת את
המשיח. מלך שליט"א

הארץ שלימות
הישוב דובר מגיע חברון, - האבות מעיר היישר

קהל את המחבר ארנון, נועם ר' בעיר, היהודי
הארץ. שלימות על הנחוש למאבק המשתתפים
את המנחה, מזמין לדבריו, ישיר בהמשך וכמו
דוידי, אודי - בחברון הוא אף המתגורר הזמר

חב"ד ניגוני בין המשלבת קצרה למחרוזת
את לציין שוכח לא כשהזמר מהמקורות, לשירים

המגיע טוב" יהיה טוב "תחשוב ללהיטו המקור
נשיאנו. רבותינו - חב"ד אדמו"רי מדברי

מקום ממלא מביא המארחת, העיר ברכת את
לשבח המציין בוסקילה, אורי מר העיר, ראש

כולו בעולם חב"ד פעילות את נרגשות במילים
ים. בת ובעיר

את שלח לחיאני, שלמה מר העיר, ראש כי יצויין
אך להשתתף, ממנו שנבצר לאחר לאירוע, ברכתו

בעיר. חב"ד לפעילות העמוקה הערכתו את ציין
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הוראתו פי על

גדול למעמד עם" "ברוב של זה מעמד מנוצל
הרמב"ם בלימוד כ"ח מחזור סיום של ביותר

יו"ר קלי, בועז הרב עורך הסיום כשאת היומי,
הפעילות בין המקשר נח, בני מצוות שבע מטה

לא הזמן "ובאותו הרמב"ם: סיום לבין זה בתחום
מלחמה..." ולא רעב לא שם יהיה

שפותח פיאמנטה, אבי ר' שוב, עולה זה, בשלב
כשהקהל בבות", "ארבע של המרטיט בניגון

התוועדות של אוירה מתוך לנגינה מצטרף כולו
ניגונים לעוד ממשיך הוא מכן לאחר חסידית.

חסידים.

הרמב״ם סיום
הרמב"ם, בלימוד החדש המחזור פתיחת את

ברק, מבני לנדא זלמן שלמה הרב המשפיע עורך
ברעננה. משיח" ב"בית חב"ד ישיבת משפיע

אלו, באירועים תדיר באופן המשתלב מיוחד פן
המתחוללים הניסים על ית' לה' ההודיה הוא

בשכונת השליח עולה שלמקרופון עמנו,
המספר גבריאל ניר הרב אביב, שבתל פלורנטין
המשיח. מלך שליט"א הרבי ממופתי אחד על

דברים, לשאת עולה הסיום, לפני ספורים רגעים
הקורא נחשון, דוד הרב חב"ד, ניידות יו"ר

קבלת של העיקרית בנקודה להתמקד נרגשות
המחנה ולאחדות ממש בפועל צדקנו משיח פני

זו. עבודה סביב
הגאולה למען האגודה יו"ר ציק, זמרוני הרב

בקבלת האירוע, את חותם והשלימה, האמיתית
המלכות.

והזמר תודה במילות האירוע את חותם המנחה
אדוננו". "יחי בשירת מסיים פיאמנטה

אהרלה צילום: הרב. מהקהל חלק

דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

ביטוחים קדמי

בציון קדמי צחי ר'
יצחק לוי רבי

בקזחסטן

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

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים: 03-501770203-5017702 מתקשרים

מציגים:אלי דגני הפקות מציגים: הפקות דגני כולל:כולל:אלי

זמרהרכב שלושה נגנים + זמר + נגנים שלושה הרכב

מקצועיתהגברה מקצועית הגברה

חופההגברת חופה הגברת
גביהקלטת האירוע על גבי  על האירוע הקלטת
החתן למשפחות ערוך C.DC.D..
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