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הייתה ההתרעה בסדרה. השביעית המכה זו הייתה
מאד כבד ברד מחר כעת ממטיר "הנני ביותר: ברורה
הייתה למחרת שנחתה המכה כמוהו..". היה לא אשר
ואש ברד ויהי וברד... קולות נתן "וה' יותר: עוד קשה
ארץ בכל הברד ויך מאוד. כבד הברד בתוך מתלקחת
היה לא ישראל בני שם אשר גושן בארץ רק מצרים..

ברד".
למשה לקרא שולח בתסריט, שנקבע כפי בדיוק פרעה,

ועמי ואני הצדיק ה' הפעם "חטאתי ומתחנן: ולאהרן
ה'...". אל העתירו הרשעים.
"ויחדלו מתפלל רבינו משה

לא ומטר והברד הקולות
"לא רש"י אומר ארצה". ניתך
באוויר, שהיו אותן ואף ניתך:

לארץ". הגיעו לא
אבני אותם עם ומה "נו,
לארץ, הגיעו שלא הברד

באוויר?" נותרו

יום באותו ניסים שני
ז"ל חכמינו כך על עונים
הברד אבני אכן במדרש:
תלויים נס, בדרך נותרו

ממתינים השמים, באוויר
להצלת יידרשו הם בו לרגע

מכן. לאחר שנה ארבעים הגיע, וזה בעתיד. ישראל עם
זוכה הארץ, בכיבוש האמורי במלכי שנלחם יהושע

ישראל מפני בנוסם "ויהי צפוי: בלתי ארטילרי לסיוע
גדולות אבנים עליהם השליך וה' חורון בית במורד הם

הרגו מאשר הברד באבני אשר רבים וימותו השמים.. מן
הסתיים. לא הסיפור ועדיין בחרב". ישראל בני

החשכה, חסות את ינצל שהאוייב שחושש יהושע
לעיני "ויאמר מהילוכם: לעצור והירח השמש על מצווה
יקום עד איילון... בעמק וירח דום בגבעון שמש ישראל
לבוא אץ ולא השמים בחצי השמש ויעמוד אויביו.. גוי
בו שהיום מגלים חז"ל נוסף. חשוב פרט תמים". כיום

היה הניסים, שני התרחשו
בתמוז. ג'

הברד אבני שנס העובדה
דום" בגבעון "שמש ונס

קשר על מלמדת אירוע, באותו יום, באותו התרחשו
ביניהם. מהותי

לסייע כדי רק בשמים, הברד אבני המתינו שנה ארבעים
השמש המתינו שנה אלפי שליחותו. במילוי ליהודי

אינו קיומם שכל להראות כדי השמים, צבא וכל והירח
הניסים ושני שליחותו. במילוי ליהודי לסייע כדי אלא

מעל עומד ודם בשר איש יהודי כיצד הראו יחד, גם
בג' ארע זה כל וארץ. שמים מערכות ומנהל הטבע

בתמוז.

בדורנו גם
שנה, ושש שמונים לפני
של נוסף גילוי התרחש
הקודם, הרבי בתמוז. ג'

יוסף רבי הריי"צ אדמו"ר
שפעל שניאורסון, יצחק

על לשמור נפש במסירות
ברוסיה היהדות גחלת
על נאסר. הסובייטית,

בגדול נרשם האישי תיקו
24 תוך ביריה מוות -

ותחינות, תפילות שעות!
ציבורית פעילות עם יחד

למענו, תקדים חסרת
לנס השי"ת בחסדי הביאו
בתמוז. ג' ביום - שיחרורו
הרבי בו היום דורנו, של תמוז לג' הכנה היוו אלו ניסים

רף את והעלה הילוך העביר המשיח, מלך שליט"א
את מכשיר הוא בכך כאשר הדור, אנשי לכל האמונה

האמת את לחיות המשיח. ימות את ממש לחיות כולנו,
טבעית על מציאות הינו יהודי כל אשר האלוקית,

ועד בבריאה, אלוקות של גילוי מהווה יהודי כל בטבע,
הינה זו, אלוקית הכרה בעולם. ית' עצמותו של לגילוי

מכוחה אמיתית. ישראל ולאהבת לאחדות הבסיס
שלישי ביום בעהזשי"ת, כולנו נתכנס זו אחדות של

ברוב הגאולה, עיר ים בת של באמפי' בתמוז ג' הקרוב,
ישראל בית המוני וזמרה, שירה וברוב מלך, הדרת עם

אשר הטהורה באמונה להתחזק וטף, נשים אנשים
גשמי בגוף נשמה וקיים חי המשיח, מלך שליט"א הרבי
ומתוך ממש ומיד תיכף אותנו, וגואל בא ממש, כפשוטו

לבב. וטוב שמחה

הארצית העצרת ג׳: ביום
תמוז, ג' הקרוב, שלישי ביום

ים, בבת באמפי-תיאטרון יתאספו
גאולה ל"עצרת וטף נשים אנשים אלפי

לחיזוק הנערכת השנתית ומשיח"
מלך שליט"א שהרבי האמונה ופרסום

ומיד תיכף ויגאלנו וקיים חי - המשיח
והשלימה. האמיתית בגאולה ממש

ואישי משפיעים רבנים, ינאמו: בעצרת
גביסון עדי של מופע לצד ציבור,

לנשים. מיוחדים מקומות והלהקה.
מוקד - לפרטים הארץ. רחבי מל הסעות

.03-658-4633 ארצי:

לעצרת - העקשנים שיירת
רבים הדים ונגאלים". "מתעקשים

שתצעד העקשנים" "שיירת לפרסום
בשורת לפרסום הערים ברחובות רגלית

חב"ד, בכפר תצא שיירה הגאולה.
ים. בבת לעצרת 16:00 בשעה ג' ביום

עם מראש לתאם מתבקשים המצטרפים
.052-6961770 קפרא: אפרים ר' המארגן

משיח שכולה שבת
חסידי אגודת שע"י משיח מטה

שכולה "שבת יוזם הקודש, בארץ חב"ד
רבים, וארחים משפיעים עם משיח",

ב'שבת בירושלים, רנסנס רמדה במלון
לפרטים: .(13.7.13) אב מנחם ו' חזון',

.03-960-7922

והעלה הילוך העביר המשיח, מלך שליט״א הרבי בו היום דורנו, של תמוז לג׳ הכנה היוו אלו ניסים
המשיח. ימות את לחיות כולנו, את מכשיר הוא בכך כאשר הדור, אנשי לכל האמונה רף את

טובות חדשות
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(7.6.13) (5773) ה'תשע"ג סיון כ"ט קורח, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

את ממש לחיות
! המשיח ימות

950

ענק קיר ציור השבוע צוייר בצפת חב״ד הכנסת לבית בסמוך
מהשמים המקדש בית וירידת המשיח ימות את המתאר

גאולה זועק הקיר



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

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

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

תניא תהלים חומש

 
    
    

  
    

  
   

 
    

סיחון אל מלאכים ישראל וישלח
כא) כא, (במדבר
במשה, השליחות תולה אחר במקום
קדמות", ממדבר מלאכים "ואשלח שנאמר
מלך אל מקדש מלאכים משה "וישלח וכן
ישראל "וישלח אומר הוא וביפתח אדום",

גו'". אדום מלך אל מלאכים
נועל זה לזה, זה צריכים הללו הכתובים
וישראל ישראל הוא שמשה פותח, וזה
ככל הוא הדור שנשיא לך לומר משה, הם
(רש״י) הכל. הוא הנשיא כי הדור,

(גימטריה) חי משיח עוד = תמוז ג׳
כ) ה, (שמות אהרן ואת משה את ויפגעו
ראשון כגואל לוי, רבי בשם ברכיה רבי
נגלה האחרון הגואל מה אחרון. גואל כך
שלשה מהן? נכסה וכמה מהן, ונכסה וחזר
ואת משה את "ויפגעו שנאמר, חדשים.

וחוזר להם נגלה אחרון, גואל אף אהרן".
והולך מאמינו שהוא מי כל . . מהם ונכסה
ועלי רתמים שרשי אוכל הוא אחריו
שכתוב] [=זהו דכתיב הוא הדא מלוחים,
רתמים ושרש שיח עלי מלוח הקוטפים
ר) רבה (מדרש לחמם.
כדי ונכסה וחוזר נגלה הגואל ויהיה
ליבם, את ולהקשות העכו"ם את להתעות
להם שנגלה מצרים בגאולת מצינו שכן
הגואל וכן . . מהם ונכסה וחזר משה
שהרי ונכסה, וחוזר נגלה יהיה העתיד
גאולת כדמיון להיות עתידה זו גאולה
בחיי) (רבינו ענינים. בהרבה מצרים

יב) יב, (דניאל ויגיע המחכה אשרי
שנים וחמש ארבעים וגו'. המחכה אשרי
משיחנו שעתיד העליון. חשבון על נוספים
וכן ויתגלה. וישוב שנגלה, אחר להתכסות
(רש״י) רות. במדרש מצינו

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:26 7:08 ירושלים
8:28 7:23 תל-אביב
8:30 7:16 חיפה
8:27 7:24 באר-שבע
9:15 8:06 ניו-יורק

אתכם - העם אל שמואל ויאמר 
כב) יב, - יד יא, (שמואל-א לעם לו

הקב"ה אצל רק שורש? טיפול

מפסיד", תמיד המנצח – אח נגד נלחם "כשאח
מנסה עם כאשר בטח עממי. פתגם אומר

בפרשת נשכרר. יוצא לא אחד אף במלכו, למרוד
התקוממות על כזה, עניין על מסופר השבוע

קורח בהנהגת ישראל מבני קבוצה של שטותית
קל. לא סיפור הכהן, ואהרן רבינו משה נגד

קולקטיבי? עונש למה
נבלעו משפחתו וכל שקורח לפני אחד רגע
עבר האזרחי המרי האדמה, במעמקי חיים

את כביכול "מאבד" והקב"ה האדום הקו את
ואומר: ואהרן למשה פונה הוא סבלנותו,

כרגע", אותם ואכלה הזאת העדה מתוך "הבדלו
הזה, הסיפור את כעת מסיים אני – אומר כמו

המחיר. את לשלם הולכים כאן וכולם
הללו הדברים את שומעים ואהרן משה כאשר
"א-ל לקב"ה: ומתחננים פניהם על נופלים הם

יחטא אחד האיש בשר, לכל הרוחות אלוקי
של מעשיו בגלל למה – תקצוף" העדה כל ועל

מהעם?! אחרים יהודים למות צריכים קורח,
"א-ל כך: ומפרשו מהפסוק חלק מעתיק רש"י

מדתך אין מחשבות. יודע – הרוחות אלוקי
עליו שסרחה ודם בשר מלך ודם, בשר כמידת

לפיכך החוטא, מי יודע אינו מדינה מקצת
לפניך – אתה אבל מכולם, נפרע כועס כשהוא

החוטא. מי אתה ויודע המחשבות כל גלויות
העדה כל על ואתה החוטא, הוא – אחד האיש

יודע אני אמרת, יפה הקב"ה: אמר תקצוף?!
חטא". לא ומי חטא מי ומודיע

בפיתוי עמדו לא
עולות בו עיון שלאחר אלא ומעניין, יפה פירוש
שנוהג ודם בשר מלך גם לדוגמה: שאלות. כמה
אחד אדם בממלכתו כשיחטא הרי ויושר, בצדק

שופט ימנה אלא רבים, אנשים יעניש לא הוא
מי לברר אפשר אי אם וגם החוטא. מי שיחקור

כולם?! ייענשו זה בגלל האם – החוטא
כמה הוזכר הקודמים בפסוקים נוספת: שאלה

ואהרן משה על קורח שבמחלוקת פעמים
נקראת היא לכן רבים. אנשים השתתפו

פונה רבינו שמשה וכפי ועדתו', קורח 'מחלוקת
על הנועדים עדתך וכל "אתה קורח: אל פונה

יחטא", אחד "האיש משה אמר איך כן, אם ה'".
חוטאים?! של שלמה בקבוצה מדובר הרי

כתב קורח" . . "ויקהל הפסוק על בזה. הביאור
סבורין אותם: ופיתה השבטים אצל "הלך רש"י:
אלא מקפיד איני מקפיד? אני לבדי שעלי אתם
והשתתפו כולם" שנתפתו עד . . כולכם בשביל

למלאכת יצא שקורח כלומר, במחלוקת. איתו
להם בהסבירו העדה, אנשי את ופיתה שכנוע

זכויתיהם, על ונלחם לטובתם נאבק שהוא
ולשים המחלוקת לתוך להכניסם שהצליח עד

ואהרן. משה על טענות בפיהם
במחלוקת, המשתתפים לראשי בנוגע גם כך

היתה התערבותם וחבריהם. ואבירם דתן
שנדמה עד אותם, והסית פיתה שקורח לאחר
ללא מצדם הם אבל נכונה, שטענתו להם היה
זו. למחלוקת נכנסים היו לא קורח של פיתויו

המורד את לגלות
שסרחה ודם בשר ל"מלך זאת ממשיל רש"י

היתה שהנהגתם לדייק כדי מדינה", מקצת עליו
לא אבל המלך, אצל שמאוס באופן – "סרוחה"
ש"מקצת בגלל אמנם במלך". למרוד שהתכוונו

ביניהם שיש מסתבר הרי סרחו", המדינה
והביאם אותם שהסית לפחות) (אחד מישהו
כי ממש, חוטא נקרא זה אדם הזה. לסירחון

במלך. מרידה מארגן הוא
בפועל כי כולם, את מעניש ודם בשר מלך לכן
כל גלויות לפניו – הקב"ה אבל "סרחו", כולם
את שהמריד החוטא מי יודע והוא המחשבות

בחומרה. מעניש הוא אותו רק לכן כולם,
אדם אם פורעניות. ממדת טובה מידה מרובה

רצוי בלתי לעניין לגרום היה ביכולתו אחד
של שביכולתו וכמה כמה אחת על הכלל, אצל
אחד, מעשה ע"י הכלל. לטובת להביא אחד כל
לכף כולו והעולם עצמו את להכריע ביכולתו

בקרוב והשלמה האמיתית לגאולה ולהביא זכות
ממש.

(51 עמ׳ יג חלק שיחות לקוטי פי (על

מלך דבר

קורח פרשת
ד אבות: פרקי

קורח

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

השבת לוח

ע"ה מרדכי ר'
רוטבן

בתוכם, והוא עפר שוכני ורננו והקיצו
ממש, ומיד תיכף והשלימה, האמיתית בגאולה

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

אדרעי שיחיו ואפרת בנימין לרב
יפן בטוקיו, המשיח מלך שליט"א הרבי שלוחי

ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
שתחי' רחל מנוחה

מתוך טובים ומעשים חופה לתורה, ויגדלוה
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

נשמת טובלעילוי מזל ברכת



שלי הקבוע ה'מבצעים' "מסלול
אזור של הדרומי בקצה הוא

פותח כך טוביה", התעשייה-באר
תושב גלייזר, דוד ר' סיפורו את

מגיע אני "שם מלאכי. קרית
אחד יהודי יש שם מסויים למקום
תפילין, להניח שמח שמאד בלבד,
ולכן לבד. מניחים ב"ה, היתר, כל
במיוחד. אליו להגיע משתדל אני

למקום, כשהגעתי כחודש לפני
ולא חולה שהוא לי הודיעו

והכל מאחר לעבודה. היום הגיע
חיפשתי פרטית', ב'השגחה

בפנצ'ריה להגעתי. הסיבה את
היושבת בקבוצה הבחנתי סמוכה,

ומשוחחת.
בהכרזה: אליהם, נגשתי

נניח בואו "חבר'ה,
השקט את תפילין"!

למשך שהשתרר
'שבר' שניות, מספר
"בדיוק מהם: אחד

שהוא תוך רוצה". אני
'שמע את אומר

מתחיל אני ישראל',
חג עלוני להם לחלק
המתקרב. השבועות
נתי, שמו מהם, אחד

עליו בכרטיס בתיקי הבחין
אומרים אותן הברכות מופיעות

המשיח. מלך פני בראיית
אותו סיקרנה שהכותרת כנראה

"זאת ושאל: כרטיס את שלף והוא
הברכות את שמברכים אומרת
המשיח"? את כשרואים האלו

ושאל: הוסיף נתי בחיוב, כשעניתי
לו: אמרתי נראה"? הוא "איך

ותראה"! הכרטיס את "תהפוך
של תמונתו הופיעה השני מהצד
עם המשיח מלך שליט"א הרבי

משיח. הכיתוב
יכול הוא אם ושאל חייך נתי
הרבי על סיפור בקיצור לספר
חייכתי המשיח. מלך שליט"א

באריכות! אפילו ואמרתי, בחזרה,
חבר לי "יש בסיפור: פתח נתי
לאישים ראש כשומר ששימש
ענק שרירים, גופו כל נכבדים.

שוקל מאוד, וגבוה במיוחד
החמים הימים באחד קילו. כ-240

חברי פתח קפה, בבית כשישבנו
להתאוורר, כדי החולצה את קצת

ענק צלקות לראות נדמתי

שהבחין חברי חזהו. את מעטרות
דומות צלקות כי לי הראה במבטי

וידיו. רגליו על גם מפיעות
קרה זה איך לשמוע רוצה "אתה

להמתין ומבלי אותי שאל לי?
שנה 15 לפני לספר: החל לתשובה
כמציל עבדתי שם בפלורידה, גרתי
ענין מכל לגמרי מנותק הים בחוף
אצלי: קיננה אחת שאיפה יהודי.

מלך שליט"א הרבי את לפגוש
המשיח.

על דוהר שאני תוך הימים, באחד
קמ"ש, כ-250 במהירות אופנועי

במשאית. חזיתית התנגשתי
גופי... וגם לגמרי, התפרק האופנוע
פשוט והרגלים הידיים
ונזרקו מהגוף התנתקו

אני לתהמתי למרחקים.
מלמעלה הכל את רואה

רכב, עוצר אחרי מיד
שני יורדים מתוכו

את שראו חב"ד חסידי
הדוד מגן עם השרשרת
טלפונים בסדרת והחלו

כוחות את להזעיק
החירום.

נשאבת נשמתי לפתע
לבית הגעתי למעלה,

חשוך היה הכל שם מעלה של דין
משפחתי בני שם פגשתי ומפחיד.

עולמם". לבית הלכו שכבר
כרבנים שנראו הדין בית אנשי
במבע בו התרו שחור לבושים

מעשיו את מונים שהם תוך רציני
בבכי החל מיועדנו טובים. הלא

הבחין שלפתע עד מעצורים חסר
הדין ולבית מהצד שנפתחה בדלת
המשיח. מלך שליט"א הרבי נכנס

והתיישב פנימה שנכנס "לאחר
"נכון אותי: שאל הדין בית בראש

הצלחתי בקושי מציל"? היית
ושואל ממשיך והוא בראשי להנהן
יהודי של חיים הצלת "נכון אותי:
הפעם גם שהשבתי לאחר פעם"?

הרבי אמר הן לאות חלושות
המקיים "כל המשיח: מלך שליט"א

קיים כאלו – מישראל אחד נפש
בחיים"! נשאר אתה - מלא עולם

והתעוררתי גופי לתוך שבתי לפתע
גונים כשהרופאים הרפואה בבית

הייתה לא ההחלמה תקופת מעלי.
חיי את קיבלתי ב"ה אך קלה

במתנה".

הקדושה תורתנו ממקורות מלוקט

וקיים חי המשיח מלך
במהרה להגלות שעתיד דוד בן משיח רבנן: תנו
דבר ממני שאל הוא: ברוך הקדוש לו אומר בימינו,
וגו' חוק אל אספרה ב) (תהלים שנאמר לך, ואתן
נחלתך. גוים ואתנה ממני שאל ילדתיך היום אני
לפניו: אומר שנהרג, יוסף בן משיח שראה וכיון
אומר חיים. אלא ממך מבקש איני עולם, של רבונו
דוד עליך התנבא כבר - אמרת שלא עד חיים, לו:

וגו'". לו נתתה ממך שאל "חיים כא) (תהלים שנאמר אביך
א) עמוד נב דף סוכה (מסכת

מבואר והלא וקיים", חי ישראל מלך "דוד הלבנה בקידוש אומרים אנו
? שנה שבעים כי-אם חי לא שדוד ז"ל רבותינו ובמאמר בכתובים

קאי וקיים", חי ישראל מלך "דוד שאומרים דמה הוא, הענין אך . .
ב' והוא לו", נתתה ממך שאל "חיים שכתוב מה וזהו דוד. בן משיח על

מתנה. בחינת הוא – ו"נתתה" שאלה. לשון "שאל", – בחינות
ועל-כן . . הראשון] [אדם קדמאה מאדם שאולים הם דוד שני כי והיינו,
למקורם. עלייתם דהיינו, להחזיר. על-מנת הם כי עצמיים, חיים אינם

ממך". "שאל וזהו
יחיה ולכך חוזרת. שאינה מתנה בחינת לו", "נתתה נאמר משיח על אבל
ס) ע׳ נביאים התניא, בעל הזקן אדמו״ר (מאמרי נצחיים. חיים

דורנו של החידוש
רב ליה אמר בסעודה], [=ישבו בסעודתא יתבי הוו יצחק ורבי נחמן רב

משהו]! כבודו [=שיגיד מילתא מר לימא יצחק: לרבי נחמן
יוחנן: רבי אמר הכי ליה: אמר לסעוד] שסיימו [=לאחר דסעוד בתר . .

רש"י). לעולם. הוא חי (אלא מת לא אבינו יעקב
(וכי קברייא וקברו חנטייא וחנטו ספדניא ספדו בכדי וכי ליה: אמר
(אותו) ויחנטו נ) (בראשית ביה דכתיב חנטיא, וחנטו ספדיא ספדו בחנם

רש"י)? (לו). ויספדו
שמת. היו סבורים - חנטיא דחנטו (והאי דורש אני מקרא ליה: אמר
תחת ואל ה' נאם יעקב עבדי תירא אל "ואתה ל') (ירמיהו שנאמר רש"י),
הוא מקיש שבים", מארץ זרעך ואת מרחוק מושיעך הנני כי ישראל
החיים - שבים מארץ ישראל את מקבץ (כשהוא בחיים זרעו מה לזרעו,
בחיים הוא אף - רש"י) בשבי. אינן שהמתים בשבי, שהן מקבץ, הוא
וירא במצרים: שמצינו כמו לעיניו, בניו את לגאול כדי בגולה (שיביאנו
שמת, להם נדמה - חנטיא ודחנטו סבא, ישראל ודרשינן: וגו', ישראל
ב) עמוד ה דף תענית (מסכת רש"י). היה. חי אבל

דורנו של החידוש
זה, שלפני הדורות כל לגבי התשיעי הדור – דדורנו החידוש מובן מזה

השמיני): (דור זה שלפני לדור עד
ד"אתפריעו (הגילוי פרעה" אל ה"בא בפועל, אז באה לא שהגאולה מכיון
(היתה בריא בגוף כנשמה השלימות בתכלית היה לא למטה) נהורין" כל
ש"הדיבור במצב היתה בגוף הנשמה וגם הגוף, מן הנשמה הסתלקות
והדור לגלות האחרון הדור – זה בדורנו מה-שאין-כן וכו'); בגלות" הוא

לגאולה. הראשון
. השלימות לתכלית מיד באים כלל, הפסק שום בלי בגופים ונשמות . .
לאור הוי' לך "והיה . . ד הגילוי שלימות והשלימה, האמיתית בגאולה .
תשנ״ב) בא פרשת שבת המשיח, מלך שליט״א הרבי (שיחת עולם".

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ד. פרק המקדש. ביאת הל'

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

מזבח.. איסורי הל'
א. פרק אלו. בפרקים

ב-ד. פרק עניים. מתנות הלכות

ה-ז. פרק

ח-י. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים תרומות.. הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

כט

ל

א

ב

ג

ד

ה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

פרטית בהשגחה סיפור

(לבעוט התורה היפך שהיא שהנהגה יתכן לא
ועל טוב, לדבר תגרום הקב"ה) של במתנתו

השלום, לענין תביא זו שהנהגה יתכן שלא וכמה כמה אחת
כאן"! הכל - כאן "שלום נאמר: עליו

תשמ"ב) טבת (י'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

השלום היפך שטחים החזרת

גלייזר דוד הרב

משיח של תורתו את לומדים
הגאולה אתר של הוידאו במדור כעת
שליט"א מהרבי קודש שיחות עשרות
סימולטנית מתורגמות המשיח, מלך

www.hageula.com



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

משיח פני לקבלת הולכים

בגמרא שיעור למתחילים
. . אשר מודיע טוב מבשר מכתבו לקבל לי נעם

שיצליח רצון ויהי ברבים, גמרא לימוד שיעור יתחיל
בהגדלת אומרת זאת בכמות, והן באיכות הן הלימוד

הבטחת תקוים ובודאי בו, המשתתפים מספר
מעשה. לידי שמביא תלמוד גדול ז"ל רבותינו
הלימוד: ואופן להתחיל מסכת איזה ולשאלתו

לעת- בשבוע אחת שעה רק הוא שהלימוד כיון הנה
הסוגיות שאין במסכת הלימוד שיהיה מהנכון עתה,

בכדי הקטנות ממסכתות וכן כל-כך ארוכות בה
על-כל-פנים, חדשים איזה במשך לסיימה שיוכלו

בענינים שיהיה גם-כן מהנכון הוא, חדש שדבר וכיון
ועל-פיפ הצריכות. בהלכות לדינים שייכות להם שיש
מסוג והרי מגילה, מסכת ללמוד שיציע טוב הנ"ל כל

במסכת ממנו, באנו זה-עתה השנה ראש מסכת הנ"ל
הדינים הרי חמורות, סוגיות כמה ששם מלבד ביצה

בהנוגע בפועל כל-כך ונצרכים מצוים אינם שבה
נוסף מגילה, במסכת מה-שאין-כן אנשים למלאכת

הלב, את המושך בה אגדה דברי שכמה הענין על
בפירושי אופנים בכמה פירושם למצוא יש ואשר
לבחור יכול אלו אופנים מכל שבטח יעקב, העין

ה׳תשצה) (מאגרת שומעיו. לקהל ביותר המתאים הדרך

לבריאות סימן
בזה אני שרואה בריאותו... ע"ד במכתבו מזכיר אינו

של סימן זהו שהרי מזה, דעתו שהסיח טוב סימן
גופו. אברי על דעתו נותן שאינו הבריא איש

ה׳תתב) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הרב מצהיר כך הנכונה. המילה זו עקשנות.
פעיל שנים שמזה מרחובות קפרא אפרים

הגאולה בשורת לפרסום מפתיעות ביוזמות
הטיל המשיח, מלך שליט"א "כשהרבי והגואל.
העבודה את מאיתנו, אחד כל על ממש עלינו,

בשיחתו והשלימה, האמיתית הגאולה את להביא
השתמש הוא תנש"א, ניסן בכ"ח המפורסמת

עשרה ימצאו שסוף-כל-סוף רצון, "ויהי במילים
לפעול מוכרחים שהם ויאמרו שיתעקשו יהודים

הקב"ה". על
בשורת פרסום של זה, בתחום מהחידושים אחד

הוא קפרא, של שמו על הרשומים הגאולה,
משיח". פני לקבלת הרגלית ה"שיירה

הרכבים לשיירות הציבור התרגל שכבר לאחר
ואף משיח ודגלי פרסום שלטי שנושאים

את שחוצים "הטנקים" חב"ד ניידות של לשיירות
עלה צדקנו, משיח פני לקבלת במסע ישראל ערי
מתוך רגלית לצעידה הרעיון אפרים ר' של במוחו

התגלותו על והשבים לעוברים לפרסם מטרה
המשיח. מלך שליט"א הרבי של המיידית

מהקיפאון לצאת
כאשר תשנ"ב, אייר בד' הייתה הראשונה הפעם
עיר ל...ירושלים ברחובות מביתו אפרים ר' יצא
אל על המונף שלט מוחזק ידיו בשתי הקודש.
"צעדת עיניים: מאירות באותיות נרשם עליו
צעידה של ק"מ 55 צדקנו". משיח פני קבלת
נוסעים אלפי עשרות לעיני הביאו ועקשנות

והמסר. הרעיון את ונהגים
על שהתפרסה צעידה כללה כבר הבאה הפעם

כשהפעם לירושלים, צפת מהעיר ימים מספר פני
שהחליטו חסונים צעירים מספר מצטרפים

משיח שלטי ובפרסום. בצעידה לו לסייע
התהודה את יצרו אותם שליוו הצהובים והדגלים

משיח! פני לקבלת צועדים המתאימה:
מהקיפאון. החבר'ה את להוציא רציתי "פשוט
שליט"א הרבי כי הרי, מאמינים אנו מזה וחוץ

בואו אז רגע, בכל להגיע עומד המשיח מלך
התקשורת לכלי אז הסביר בדרך". שאנו לו נראה

בנושא. אותו שראיינו

אחד לכל להגיע
שבוע מידי מעט. לא מפורסם הוא רחובות בעירו

הכריזה כשמערכת העיר ברחובות חולף הוא
העיר ובנות לנשי תזכורת משגרת רכבו שמעל

המשיח"! המלך ו"יחי הנרות הדלקת זמן על
בלימודי פתח הצבאי, שירותו לאחר שמיד כמי
ממשיך הוא המתקדמים, במכונים גופני חינוך
השתלמות הכולל בריא חיים באורח היום עד
כושר. על שמירה לצד אלטרנטיבית, ברפואה
שנים באותן אותו, הביאה הפרטית ההשגחה

הגיע ונפגע", "הציץ הוא שם ים, בת חב"ד לבית
האור. את וגילה צדדים ענינים אלו אי לסדר כדי
שם יורק, לניו מגיע עצמו את מצא קצר זמן תוך
המשיח, מלך שליט"א הרבי של ברכתו את ביקש

גלויים ובניסים שנעלמה, משפחתו בת למציאת
התושבים. מליוני בין אותה לאתר מצליח הוא

לשומר הופך והוא חייו באורח המהפך החל כאן
ים מבת חב"די. חיים באורח ומצוות תורה

בשנים מתגורר הוא שם לרחובות עובר הוא
ומשם ז"ל), סבו (ע"ש "קפרא" ברחוב האחרונות

ילדים בכינוסי בעיקר לפעילותו יוצא הוא
יום מידי מקום, בכל כאשר העיר, רחבי בכל

לאמירת העיר וילדות ילדי לו ממתינים שבת
מוקדים. במספר הפסוקים,

משפטי תקדים
הפיננסי, העולם את לזעזע הצליח כשנתיים לפני
בבית ולנצח משפטי תקדים לקבוע הצליח כאשר

בתביעה המרכזיים הבנקים אחד את המשפט,
כספו. במלא ולזכות אישית

לפנות התקשורת מכלי רבים שהביא המאורע
יוחס המשפטי, לנצחון הסברו את ולקבל אליו
שליט"א הרבי של לברכתו אודות רק בדבריו

באמצעות העת כל אותו שמכוון המשיח, מלך
ר' פעל הישירות ובהדרכותיו קודש" ה"אגרות

זה. בנושא גם אפרים
הולכים אנחנו אומר, הוא הקרוב, שלישי "ביום
מכפר בצעידה והפעם הארץ, את מחדש להעיר

ים. לבת חב"ד
770 חב"ד חסידי אגודת מבית נצא 16:00 בשעה

כ-3.5 תוך להגיע מתכננים כשאנו חב"ד בכפר
תתקיים שם ים, בבת לאמפיתיאטרון שעות

לכל לקרוא המקום זה ומשיח". גאולה "עצרת
ולהגיע להצטרף ומעלה) 13 (מגיל הגברים
איש, אלפי לעשרות תגיע שבעז"ה לשיירה

הגאולה". בשורת את נפרסם כשאנו
.052-6961-770 נוספים: לפרטים

קפרא אפרים ר׳
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