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המהיר", ה"ציור זהו הציור, אומנות מתחומי אחד
אלא שלו, הציור כישרון את רק לא האמן מציג בו

ו.. הצופים לעיני במקום, ציורו, את להשלים ביכולתו
בתחום גם אבל הכל. את שמפתיע ביותר, קצר בזמן
של הופעתו התפרסמה לאחרונה הפתעות. ישנם זה
מתחייב כשהוא חדש, מימד בעלת שכזה, מהיר צייר

! וחצי דקה בתוך ציורו את לסיים
השחור, הציור לוח אל הצייר ניגש האות, בהשמע
לשרבט ומתחיל בצבע טבולים מכחולים שני בידיו

קווים, מהירות, בתנועות
בהירים צבע וכתמי נקודות

תנועותיו שונות. בצורות
ציורו מרשימות, המהירות

רואים לא מזה. פחות
מיוחד. משהו

הצופים מנסים זה בשלב
התמונה את להשלים
עיניהם לנגד הנרקמת

לא אז גם אך בדמיונם,
שעון במיוחד. מתרשמים
במהירות מתקדם העצר

ספורות. שניות נותרו
נראה זה הטוב במקרה

לצייר מוצלח בלתי כנסיון
רבינו.. משה חיפושית אולי,

התמונה את הופך
מלאכתו, את סיים הצייר שניות. שלוש נותרו הנה

מאוכזב נותר הקהל רצון. בשביעות מכחוליו את מניח
לוח את תופס הוא מהירה בתנופה לפתע ואז למדי.
התפעלות צעקת למטה. מלמעלה אותו והופך הציור

רגליהם על קמים הכל הצופים. מפי פורצת עצומה
שנראה מה להאמין, קשה בהתלהבות. כפיים ומוחאים

בכתמי מוכתם שחור של כערבוביה שניה לפני היה
הציור, לוח על מולם מושלם. כציור מתגלה צבע,

הפנים תוי את משלים קו כל מדהים. פורטרט מופיע
הצבע כתמי והשיער,

אחראים השונים בצבעים
ולמשחקי הפנים לאיזור

וצל. אור

או רואה שאדם מה שמכל החסידות, תורת מעיקרי
ובתקופתנו ה', בעבודת הוראה איזו ללמוד עליו שומע

וזהו דבר שבכל הגאולה מימד את לחפש עלינו
הסיפור. כל למעשה

כאלוקינו" צייר "אין בפסוק, נאמר כאלוקינו", צור "אין
ית' הוא גם בפסוק. נוסף פן ומגלים חז"ל אומרים

אנו כי המשיח, מלך שליט"א הרבי ע"י בנבואה הודיע
בא - משיח - זה "הנה המשיח, בימות כבר נמצאים

הסתיימה גאולתכם", זמן הגיע "ענווים בא", וכבר
והכל הבירורים עבודת
לגאולה. מוכן כבר הכל

יש בתמונה, שבשטח, רק
שניראים כתמים עדיין

שחורים.

אחת בתנועה
קווים לזהות ניתן אומנם
ושם ופה ובהיר, לבן של

צבעוניים כתמים גם
הרבה גם יש אבל ויפים
עדיין שחור. של כתמים
את בתמונה לזהות קשה

השלישי, המקדש בית
משיח של הופעתו את

מחפשים שמיא, עננני על
האלפיים את עדיין

אלא העולם כל עסק יהא וש"לא עבדים מאות ושמונה
בלבד". ה' את לדעת

מצייר וחומר וקל שכן ובמכל כאלוקינו, צייר אין אבל
תמונת את הופך הוא אחת כשבתנועה ודם, בשר
כאשר מושלם, הכי האלוקי לעניין חיינו, מציאות

כל. לעיני מתגלה המשיח, מלך שליט"א הרבי
בלימוד הוספה ע"י תמונה, הפיכת את להאיץ ביכולתנו
המקדש ובית ומשיח גאולה בענייני ובפרט בכלל תורה

טובים. ובמעשים במצוות בצדקה, הוספה השלישי.
זכינו, להם והנפלאות הניסים על תודה ולומר לעמוד
להם והנפלאות לניסים קטנטנה דוגמית רק המהווים

שיבוא המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות נזכה,
"יחי של אדירה שירה מתוך ממש, ומיד תיכף ויגאלנו

ועד". לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו

הגאולה דור לחינוך מצדיעים
הקודש טהרת על לחינוך מצדיעים

יתקיים מיוחד ערב הגאולה. בדור -
תמוז ט"ו הקרוב, ראשון ביום אי"ה

בת 17 העצמאות ורעות שלום באולמי
מוסדות לפעילות הצדעה בסימן ים,

דברי בתוכנית: ים. בת בעיר חב"ד חינוך
מיוחד נאום ציבור, ואישי מרבנים ברכה
"סטנד- קטעי ויצהנדלר, שמעון מהרב

מכירה לצד חגיגית ערב ארוחת אפ",
ערך.רישום יקרי פריטים על פומבית

.054-9424-838 בטל': מראש

גאולה ולחיות ללמוד
מציג הקודש, בארץ משיח מטה

בית בעניני מיוחדים מרצים שורת
על ומצגות דגמים שיציגו הבחירה

כתריאל ר' המרצים: בין המקדש. בית
גנץ חמדי הרב קלי, ישי הרב שוגרמן,

מלגו דגם הכוללת לילדים בהרצאה
גלבשטיין, נתן הרב וגם והפעלות

מיוחדת מצגת הכוללת מרתקת בהרצאה
.054-7410-770 לפרטים: ומקורית.

הגאולה בשירות QR
בעיצוב משיח ברקוד כרטיס

הרבי של סרטונים לצפיית עין, מרהיב
גאולה בענייני שליט''א המשיח מלך

אפשר יוטיוב. האינטרנט באתר ומשיח
והזמנות: לפרטים עלות. במחיר להשיג

mesiahcard@gmail.com

בעבודת הוראה איזו ללמוד עליו שומע או רואה שאדם מה שמכל החסידות, תורת מעיקרי
הסיפור. כל למעשה וזהו דבר שבכל הגאולה מימד את לחפש עלינו ובתקופתנו ה׳,

טובות חדשות
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(21.6.13) (5773) ה'תשע"ג הגאולה חודש תמוז י"ג בלק, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

הגאולה מימד
הסיפור כל וזה

952

לביקור מברזיל, אורחים עשרות הגיעו בידיהם, ״משיח״ כשדגלי
פרצו הם תמוז ג׳ התוועדות של כשבעיצומה ,770 משיח״ ב״בית

המשתתפים אלפי את שסחף אדוננו״ ״יחי בריקוד

מברזיל הצעירים עם "יחי"



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

   
בשם הנביא מכריז - יהודים שמעו

," "ש מכיון - הקב"ה
משיח בא ומיד תיכף שהרי

ועשו משפט "שמרו לכן, צדקנו.
    צדקה",

יחיד), לשון (צדקה  
את שתכריע   
תביא זכות, לכף כולו העולם כל

"ישועתי", אמיתית, והצלה תשועה
והשלמה. אמיתית גאולה

    

מלך דבר ליעקב יאמר כעת
כג) כג, (במדבר

אשר הזאת כעת עת להיות עתיד עוד
לפניו יושבין שהן כל, לעין חיבתן תגלה
לפנים ומחיצתן מפיו תורה ולומדין
(רש״י) השרת. ממלאכי

מלכותו ותנשא מלכו מאגג וירם
ז) כד, (במדבר

עמלק מלך אגג מימי מלכו, מאגג וירם
ישראל, של מלכותן התחילה

משח שגם זה הוא אגג, את שהרג הנביא (שמואל
למלך) דוד את

שנאמר המשיח לימות מלכותו, ותנשא
(ישעיהו מאד" וגבה ירום עבדי ישכיל "הנה
טוב) (לקח יג). נב,

קרוב ולא אשורנו עתה ולא אראנו
יז) כד, (במדבר

משיחין, שני על בלעם שנתנבא מלמד
ישראל את שהושיע דוד זה ראשון משיח

צריהם, מיד
את שמושיע מבניו שעומד אחרון ומשיח

עשיו, בני מיד ישראל
דוד, זה עתה" ולא "אראנו אומר הוא וכן

המשיח. המלך זה קרוב" ולא "אשורנו
הגדול) (מדרש

יז) כד, (במדבר שת בני כל וקרקר

עד מים "וירד בו שכתוב המשיח, מלך זה
(מדרש) ח) עב, (תהילים ים".

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:31 7:12 ירושלים
8:33 7:28 תל-אביב
8:35 7:21 חיפה
8:32 7:29 באר-שבע
9:21 8:12 ניו-יורק
והצנע - יעקב שארית והיה 

ח) ו, - ו ה, (מיכה אלוקיך עם לכת

מלך אחד כל

על חזרה כאחד, והמדהימה המוזרה התופעה
מכולם הגדול המכשף פעם: אחר פעם עצמה

ברכות...! רק יוצאות מפיו אך לקלל, מנסה
מלך שבלק לאחר השבוע, בפרשת קורה זה

סמוך ישראל בני מנוכחות מאוים מרגיש מואב
את לקלל הרשע, בלעם את ומזמין לארצו,

הוא הקב"ה, מצד רבים עיכובים לאחר ישראל.
יוצא ישראל, את לקלל ניגש כשהוא אך מגיע,

המגלמות ישראל, על ברכות של שטף מפיו
הימים. אחרית בדבר נבואות בתוכן

בנו תלוי הכל
ומנהר ים עד מים "וירד אומר: הוא השאר בין
המשיח למלך היא כשהכוונה ארץ", אפסי עד
מסביר גם כך כולו. העולם על למלוך שעתיד

הנקרא הדרומי "מים הפסוק: את עזרא' ה'אבן
אוקיינוס, ים שהוא צפון ים אל האדום הים
מזרח בתחילת שהוא מעדן יוצא נהר ומנהר

מערב". בסוף שהוא ארץ אפסי ועד
ים עד "מים – האריכות למה היא, השאלה

כגון קצרה, בלשון ולא ארץ", אפסי עד ומנהר
מוזכרים מדוע ובכלל, וכדומה? הארץ" כל "על

מלך מלכות הרי ים"), עד ("מים הימים כאן
הארצות?! על היא המשיח

היא הקב"ה שמידת מוסבר החסידות בתורת
ועבודתנו שמעשינו ומכאן מידה", כנגד "מידה

הדברים בדוגמת להיות צריכים הזה בזמן
למלכותו שנזכה כדי ובענייננו, בגאולה. שיקרו
– המדובר בהיקף המשיח מלך של המושלמת

עלינו – ארץ" אפסי עד ומנהר ים עד "מים
כעת. האישית בעבודתנו זה מעין משהו לבצע

והפצה עצמית שליטה
יהודי כל של שבנשמתו מובא, החסידות בתורת
'ניצוץ – המשיח של הכללית מנשמתו חלק יש

כוונת שזו לומר ניתן לכך בהקשר משיח'.
המשיח, של למלכותו לזכות שבכדי הדברים,

המשיח שניצוץ לכך לדאוג יהודי כל צריך
ומכיוון ועיסוקיו, חלקיו בכל ימשול שבקרבו

בצורה מתחלקים האדם של העיקריים שענייניו
לכן ארץ", אפסי עד ומנהר ים עד ל"ים מקבילה

כך. נאמר המשיח מלכות על גם
'ים' בין ההבדל המקבילה? החלוקה מהי

מכוסים דברים על מסמל ש'ים' הוא ל'ארץ'
ו'ארץ' הים), במי מכוסים הים שברואי (כשם

הם 'ים' – האדם אצל גלויים. דברים על מורה

הן ו'ארץ' עצמו, באדם שטמונים הנפש כוחות
בעולם. מבצע שהוא החיצוניות הפעולות

והים הראשון הים ימים, שני על מדבר הפסוק
החכמה כח על הדבר מורה באדם האחרון.
אחרית העשיה כח ועל בכוחותיו, הראשון
עד מושלמת, אינה האדם עבודת הכוחות.
(כח מראשיתם כוחותיו בכל מושל שהוא

לשמור גם העשיה). (כח סופם ועד החכמה)
ישמור כראוי, הגוף את ינהיג שהמוח כך על
לכך לדאוג וגם ועוד, רעות מתאוות הלב על
ליבו בתוך רק יישארו לא הטובות שהכוונות
טובים. ומעשים במצוות בפועל יבוצעו אלא
מספיק, זה שאין רואים אנו הפסוק מהמשך

ה'אבן וכפירוש ארץ", אפסי עד "מנהר גם צריך
את להשקות מ'עדן' שיוצא הנהר שזהו עזרא',

בתחילת הראשון אדם היה בו גן אותו הגן,
העולם על היא הכוונה כללי, באופן הבריאה.

האדם, עבודת זו הקב"ה. של גנו שנקרא בכלל,
שהוא האמיתית, מהותו את בעולם לגלות

עצמו לסגור לאדם אסור הקב"ה. של מקומו
סביבתו עם לעסוק עליו הפרטי, במקומו

כולו. העולם על ולהשפיע והרחוקה הקרובה

ראינו כבר ההתחלה את
מלך של מלכותו את המביאה היא זו, עבודה

על שנוסף אומרת זאת לשלמותה. המשיח
הרי המושלם, האדם הוא עצמו שהמשיח כך

את להביא גם יפעל הוא הרחבה במלכותו
דברים של תחילתם את לשלמות. כולו העולם

זכינו. כבר – בעולם המשיח של פעולתו – אלו
תשל״ג) תמוז י״ב שיח״ק עפ״י ל״ח, כרך שיחות (לקוטי

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

השבת לוח

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

ה' בצבאות החיילת בתם להולדת
שתחי' רחל מנוחה

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

גרנובטר שיחי' ישראל הת' לחתן
הכלה ב"ג עם הנישואים בקשרי לבואו

קליין למשפחת שתחי' אסתר
עד עדי בנין - ביתם יהא

האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות והשלימה

טוב מזל טובברכת מזל ברכת



תשע"ג, תמוז ג' בהתוועדות
ברוקלין 770 העולמי חב"ד במרכז
הרב האלפים לקהל סיפר יורק. ניו

הרבי שליח בורנשטיין, חיים אלי
לבולוניה המשיח מלך שליט"א
ממקום מופתים איטליה צפון
מופת דווקא והפעם שליחותו,

חנוכה: ל... הקשור
החנוכיה את שהקמנו "לאחר

הראשונה, בפעם עיר, של ברחובה
הגורמים באישור כמובן וזאת
כי לראות, נוכחנו העירוניים,

הרבי של אחרים במצבעים כמו
זה במבצע המשיח, מלך שליט"א
יהודים על מיוחדת השפעה ישנה

זו בדרך שרק רבים,
של בחרובה מפגש של

יעקב" "גאון עם עיר
את לגלות מצליחים

יהדותם.
כשרצינו השניה, בשנה

אישור את לבקש
להקמת העיריה

נתקלנו החנוכיה,
כי התברר בסירוב.

מיהודים תלונות לאחר
תושבי 'רפורמים'

החלטת התקבלה העיר,
החנוכיה הקמת נגד העיר מועצת

רוצים לא שהם בטענה בשנית,
עוד היהודים. בין בוויכוח להתערב

אישור. ואין חנוכה, יום
בכוחו בטוח הייתי מצידי אני

מלך שליט"א הרבי המשלח, של
יסודר. הענין המשיח

ביהודי פוגש אני יום באותו
בעיר, שגדל חב"ד בית מידידי
עם המקומי הספר בבית ולמד

הסיפור על שמע הוא העיר. ראש
לראש להגיע ינסה שהוא ואמר
להגיע ניתן שלא למרות העיר,

מראש. אישור ללא אליו
לרבי כך על כתבתי לילה באותו

את וביקשתי המשיח מלך שליט"א
למעלה הפגישה להצלחת ברכתו

הטבע. מדרך
הגיע הוא חנוכה, ערב בבוקר
עשר אחד שם היו לעירייה,

עומדים שונים ומזכירים שומרים
"אם כי מציינים כשהם בדרכו,

נכנס". לא אתה פגישה, קבעת לא
אישי ידיד שהוא אמר יהודי אותו

לו יתנו לא ואם העיר, ראש של

העיר כשראש כך אחר להיכנס,
הם עליו. יכעס הוא מזה, ידע

הסכים והוא העיר, ראש את שאלו
איתו. להיפגש

את העיר לראש סיפר כשהיהודי
שהוא העיר ראש לו ענה העניין,
כך כל בצורה להתערב יכול לא
של אחד פה החלטה נגד בוטה

מציע הוא מה, אבל העיר, מועצת
"הצבת לזה לקרוא שבמקום

בקשה יגישו שחב"ד חנוכיה",
בשטח ימים לשמונה להשתמש
הראשונה, לככר סמוכה ככר של

ציבורי", "עניין לצורך שזה ויציינו
בקשה, הגישו חב"ד יאשר. והוא
והחנוכיה אישר, הוא

יום. באותו עוד הוקמה
חב"ד מכן, לאחר שנה

בקשה שוב הגישו
והפעם הראשונה, לככר
ומאז אישרה, העירייה

הציבורית החנוכיה
עשרות שם עומדת

חנוכה. כל שנים
העיריה שנה, מידי מאז

לנו שומרת ביוזמתה,
להקמת המקום את
הסיפור. תם לא בזה החנוכיה.

גדולה אוניברסיטה יש בבולוניה
"פלשתינים". מאות לומדים שבה

בככר הקימו הם שנים, מספר לפני
ישראל, נגד מחאה קיר השניה

חרוט לבנה כל ועל מלבנים בנוי
זהב. בצבע שנהרג מחבל של שם

היהודים אצל פחד היה לרגע
אצלי אך האנטישמיות, מהתגברות

מעמד, יחזיק לא שזה ברור היה
הפרטית" ה"השגחה את ראיתי כי

פעם שם לשים ש'נאלצנו' בכך
האור אותו החנוכיה, את אחת

הגדול. החושך את ינצח בוודאי
כמו לשקליך" שקליהם קדמו "כבר

הרשע. להמן הקב"ה שאמר
צעירים אחד, יום אחרי ובאמת,

ורשמו צבעו איטלקיים מקומיים
שלהם הפרטיים השמות את

כל על ואדום שחור ב"גרפיטי"
ניתן היה לא שכבר כך הקיר.

מחבל של שם אפילו שם לקרוא
הזה הקיר יום תוך שמו. ימח אחד

הוסר.
הרבי ניסי את בזה רואים אכן

המשיח. מלך שליט"א

תמוז י"ב-י"ג הגאולה לחג בקשר - המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

לגאולה קשור הכל
הגאולה עם במיוחד קשור תמוז י"ב הגאולה חג
משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה – העיקרית

כי: צדקנו,
פרטי) איש של גאולה (אפילו גאולה עניני כל
הגמרא מדברי כמובן – לזה זה ושייכים קשורים
שעתידים מתוך בשביעית... גאולה לומר ראו "מה
על "אף בשביעית", קבעוה לפיכך בשביעית ליגאל
שיגאלנו אלא היא דגלות גאולה לאו גאולה דהאי גב
כיון הכי אפילו . . תמיד עלינו הבאות הצרות מן

בשביעית". קבעוה עלה גאולה דשם
ככל הוא הדור ש"נשיא - הדור נשיא של גאולה וכמה כמה אחד ועל
דברי פי על ובפרט ,( בפרשתנו (כהלימוד הכל" הוא הנשיא כי הדור,
אותי ש"לא הראשונה תמוז י"ב לחגיגת הידוע במכתבו הגאולה בעל
הקדושה, תורתנו מחבבי כל את אם כי תמוז, בי"ב הקב"ה גאל בלבד
כל של כללית גאולה - יכונה" ישראל בשם אשר את וגם מצוה, שומרי

ישראל. דבני הסוגים
חדש לסדר ופתיחה התחלה היתה תמוז די"ב הגאולה ועיקר: ועוד
תחתון שאין תחתון התחתון, כדור בחצי גם - חוצה המעיינות בהפצת
בכל המעיינות הפצת נעשית התחתין כדור מהצי ואדרבה, ממנו, למטה
ד"יפוצו הענין שלימות נעשה זה ידי שעל ,( בארוכה (כנ"ל כולו העולם
שיבוא המשיח מלך של הבטחתו מתקיימת ואז חוצה", מעינותיך

. חוצה מעינותיך כשיפוצו
על שרומז - תמוז י"ב – הגאולה של בזמנה הרמז לבאר יש זה פי ועל
הגאולה של המעלה שזוהי , י-ה" "שבטי ישראל, שבטי י"ב דכל הגאולה
יהודי שאפילו (עד השבטים י"ב כל ממש, בנ"י כל יגאלו שבה העתידה
תמוז שי"ב (כידוע תמוז בי"ג הגאולה ושלימות בגלות); ישאר לא אחד
בי"ג היתה ממש בפועל לחירות והיציאה מגלותו, חפשי שהוא נתבשר
בכל עולם" של ד"יחידו הגילוי על שרומז אחד, בגימטריא – ( תמוז
ח', וארץ, רקיעים בז' עולם, של אלופו , האל"ף (המשכת כולו העולם

אחד". ושמו אחד ה' יהי' ההוא "ביום כמ"ש ,( העולם רוחות וד'

הנבחרים בבית הכרזה
עם קשורות - תמוז ודי"ב-י"ג כסלו די"ט - אלו שגאולות- ...כיון
כולל כולו, העולם דכל הבירור יהיה שאז והשלימה, האמיתית הגאולה
שכם לעבדו גו' עמים אל אהפוך "אז שכתוב כמו העולם, אומות גם
אלו לגאולות העולם אומות של שייכותם את מדגישים לכן, אחד",

וכיו"ב)... עליהם (ההשפעה
מיוחד חידוש ניתוסף כו') השרים כל בעיני הגאולה (השפעת זה ובענין
באי- יושבים (ששם זו מדינת-חסד של הנבחרים" ש"בבית - זו בשנה
רשמי באופן הכריזו אינם-יהודים) שרובם המדינה, תושבי כל של כח
ומנהיגו העולם לבורא והודי' שבח תמוז, י"ב-י"ג הגאולה ימי דבר על
מקום וקבע הגיע זה בעקבות אשר, דורנו, נשיא של ההצלה נס על
דחיים האחרונות שנים עשר במשך עבודתו עבד שבה זו, במדינה דירתו
המעיינות להפצת עד ויהדות תורה הפיץ וממנה דין, בעלמא חיותו
זה, שלאחרי בשנים והולך דמוסיף ובאופן כולו, העולם בכל חוצה
התורה להפצת בנוגע הן הסתלקותו), (שלאחרי שנה הארבעים במשך
אצל ויושר, צדק טוב, עניני להפצת בנוגע והן בנא, אצל והמעיינות
אהפוך "אז היעוד לקיום (כהכנה בני-נח מצוות שבע קיום ע"י אוה"ע
שבה המדינה, חוק ע"פ רשמית הכרזה – אחד) שכם לעבדו גו' עמים אל

וכו'.) חסד של טוב יום = זה יום של יחודו מודגש
ה׳תשמ״ט) חוקת-בלק ש״פ (משיחות

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק תמוז היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
הקרבנות.. מעשה הל'
ב. פרק אלו. בפרקים

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ה-ז. פרק רבעי. ונטע שני מעשר הלכות

ח-י. פרק

א-ב. פרק אלו. בפרקים בכורים.. הל' יא. פרק

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

אלו. בפרקים ויובל.. שמיטה הל' יב. פרק
א-ב. פרק

יג

יד

טו

טז

יז

יח

יט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

החושך מן האור יתרון

כתבו גדול: הכי ההיזק את פעלו וכבר
ושהם שם, החיים לאלו שייכים שהשטחים

כדי ורק מונח; שאצלם כפי אלו במקומות להתנהג צריכים
צבא... אנשי מיוחדים במקומות יחזיקו - אחר שטח לאבטח

תשל"ח) אלול (ח"י

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ההיזק את פעלו

בורנשטיין 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

הריי״צ הרבי



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

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

והברכה התודה
תשע"ג תמוז ג' לרגל ארצית התוועדות - ומשיח גאולה לעצרת למסייעים
רה"ע מ"מ בוסקילה אורי ר' העיר, ראש לחיאני שלמה מר בת-ים: לעיריית

עקיבא בנימין הרב דמנשה, דוד הרב פרומר, שמואל הרב שאער, ראובן הרב
הרב פרישמן, בנצי הרב דורון, טוביה הרב רחימי, יצחק הרב חב"ד: בית לצוות

טויטו חי חיים הת' לוין, יצחק הרב דרור, איתמר הרב רווה, מנחם הרב ציק, חיים
וסייעו שעזרו התמימים ולכל שי, ארז הרב לוזון, אריק הרב לביא, אבי הרב

והשלימה האמיתית בגאולה - והנגלה הנראה בטוב - דמיטב מילי בכל יבורכו

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
הביטוח סוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

משכנתאמח' מיוחדת לביטוח משכנתא לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

סלובקיה סופר החתם בציון קדמי ר'

גאולה אמונה, ניסים,

רגל מפשיטת להתיאש לא
ובעיקר עליו עבר מאשר פרקים ראשי כותב

וכו' הפירמעס אחת של הרגל מפשיטת לאחרונה
ובפרט ח"ו ליאוש מקום כל אין אשר פשוט והנה

מאש מוצלים כאודים נשארנו אשר זה דורנו לאנשי
נתחזקה זה ידי שעל ממש, בגלוי יתברך השם נסי ע"י

המוחלטות האמת וביותר יותר אחד כל של בשכלו
אלא דבר, כל יבצר לא - יתברך השם - ממנו אשר
ואז הטבע, בדרך כלים שיעשו העולם בורא שרצה

וכמה הטבע, מדרך למעלה גם והצלחתו ברכתו שולח
על אשר תעשה, אשר בכל אלקיך ה' וברכך שכתוב
דוקא משרה או מסחר בעניני שישתדל עצתי זה פי

ידיעותיו, או כשרונותיו לנצל שיכול בסוג תהיה באם
הבטחון, חוזק מתוך זה ויעשה

שעליו מובן כלי אלא זה אין הנ"ל פי שעל וכיון
נותן יתברך השם ויוסיף ומצות, תורה בעניני להוסיף

גם ובזה לו, בהמצטרך בברכותיו והמצוה התורה
שלו מהרוחים ממעשר מעט יותר להפריש החלטתו

הרווחים ע"ח סכום איזה מיד שיתן טוב ומה לצדקה,
משמש זה והרי בקרוב יתברך השם לו שימציא

לכל. ומפרנס בהזן בטחונו על הוכחה
ה׳תתה) (מאגרת

ענינים וכמה לכמה סגולה
בחומש השיעורים שלשת על אעוררו זו בהזדמנות

כמה ששמענו כפי אשר הידועים, ותניא תהלים
זצוקללה"ה אדמו"ר וחמי מורי קודשת מכבוד פעמים

וכמה לכמה וסגולה נפש לכל הם שוים זי"ע נבג"מ
ה׳תתז) (מאגרת ענינים.

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הדהדה ומשיח", גאולה לעצרת הבאים "ברוכים
מנחם ר' המנחה של הכזרתו שעבר, ג' ביום

לבת-ים. אלפים שסחף האירוע את שפתח שרון
צעדה העקשנים, לתהלוכת קבלת-פנים לאחר

על הקהל נעמד ים, לבת חב"ד מכפר רגלית
שליט"א הרבי של התהילים פרק לאמירת רגליו
הרבי שליח פרידמן, יהודה הרב עם המשיח, מלך
ניו-יורק ברוקלין, למערב המשיח מלך שליט"א
מורנו אדוננו "יחי הקודש: הכרזת עם ומסיים

הרבי להזמנת ועד". לעולם המשיח מלך ורבינו
גלייזר דוד הרב עולה המשיח, מלך שליט"א

מלאכי. בקרית משיח בית מפעילי

גאולה של יום
פרצו המרטיטות המילים הקראת סיום בתום

כאשר אדוננו" "יחי בשירת ולהקתו גביסון עדי
שהתאגד אדיר כגל ונסחף רגליו על קם הקהל

צבאות חיילי החמד ילדי עשר שנים ענק. למעגל
הפסוקים להכרזת עולים ארה"ק מרחבי ה'

של בהנחייתו כנהוג בסיומם הקודש והכרזת
פרץ. אלעזר ר' נתניה' משיח 'מטה מנהל

מלך שליט"א הרבי שליח הרפז, ישראל נועם הרב
מוזמן ירושלים הזיתים, מעלה לשכונת המשיח
על בדבריו עומד כשהוא מלכות" ב"דבר לפתוח

שליט"א הרבי שמלמד כפי תמוז ג' יום של ענינו
בשיחותיו. המשיח מלך

סנטר מחב"ד חיון מענדי ה', בצבאות החייל
בזעקתו הקהל את לרגש מצליח לציון בראשון
של המיידית להתגלות ישראל ילדי כלל בשם

המשיח. מלך שליט"א הרבי
בכפר הפרסית הקהילה רב הרוניין, אברהם הרב

של האמיתית במהות הקהל עיני את פוקח סבא
זה. יום

להרבות מבלי שכזה בערב להמשיך אפשר אי

עדי ר' הגאולה. את המזרזת ובשמחה בשירה
ומשיח' גאולה שירי במחרוזת פותח גביסון

הקהל. את ומקפיצה המעוררת מיוחדת

מקום בכל ניסים
זריקת של פיגוע התרחש חודשים, שלושה לפני
אדל התינוקת נפצעה זו פיגוע בתאונת אבנים.

על שלימה. לרפואה שתזכה אדוה בת חי'ה
ביטון. רפאל ר' אביה, מספר הניסים ועל הפיגוע

רפואתה את לבקש המעמד את מנצל המנחה
ממש. ומיד תיכף השלימה

הדוברים, לבימת מוזמן הארץ, שלימות בנושא
עם ובטחון הארץ שלימות למען הנלחם יהודי
מחברון מרזל, ברוך הרב - שנים מזה ישראל,

האבות. עיר
ים, בבת הדתית המועצה יו"ר אלחרר, בני ר'
פעילות על מילים במספר האירוע את מכבד

מלך שליט"א הרבי בשליחות חב"ד חסידי
המשיח.

אחראי הייטק, איש מירושלים, בנימין משה ר'
כמי ברזל". "כיפת בפרוייקט המכ"ם בתחום

ושעל, צעד כל על והנפלאות בניסים שנוכח
חולק כשהוא המערכת של פיתוחה במהלך

והנפלאות. הניסים מאותם
אלו, אירועים קבע בדרך שמכבד נוסף, דובר
בוסקילה, אורי מר המארחת, העיר נציג הוא

המשתתפים בפני חושף ים, בת העיר ראש מ"מ
במסגרת נחשף אליה החב"דית בפעילות ומפתיע

פגש שם ב...מרוקו, לאחרונה שערך סיור
המשיח. מלך שליט"א הרבי בשלוחי

חי בשידור גם
"אוהל קהילת רב גבאי, אליהו הרב - הבא הנואם

ויו"ר במקצועו הייטק איש ברחובות, יוסף"
מזמנו מקדיש בישראל, הטלקום חברות מאגד

בנושא שונים, דתיים לא ציבורים בקרב להרצות
לו יש השאר בין קודש, האגרות של זה מופתי
לפונים מסייע הוא בה ברדיו שבועית תכנית

קודש. האגרות באמצעות אליו
והלהקה גביסון עדי עם מוזיקלית אתנחתא
בגאולה, אמונה של עוצמה שכולם בשירים

בסרטון לצפות ועוברים
לאחר כשמיד הנושא, קצר

דברים לשאת עולה מכן
יו"ר ציק זמרוני הרב

הגאולה למען האגודה
והשלימה. האמיתית

בעוד הסיום, עם
לכיוון יוצאים ההמונים

עולה האוטובוסים, חונים שם ההיסעים חניון
את החותמת אדוננו" "יחי לשירת הלהקה

האירוע את החוצה הבריח בנקודת האירוע,
אחד כל המשתתפים ע"י ומהדהדת כולה

והאמונה הצפיה מתעצמת כולם כשבלב במקומו
ממש. ומיד תיכף כל, לעיני המיידית בהתגלותו

האלפים מקהל חלק

שמחה בריקודי
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