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"צריך לחיות עם הזמן, וזמנו של יהודי, זו פרשת 
השבוע", הינה דרישה ידועה של אדמו"ר הזקן 
בעל התניא והשולחן ערוך. השבוע יש לדברים 
משמעות מיוחדת, מכיוון שפרשתנו הינה אחת 

הפרשיות הבלתי שגרתיות בתורה.
פרשה לא שגרתית, לפחות בגלל העובדה, שעד 
כה הורגלנו שברכות נאמרות ע"י צדיקים (ראה 
ברכות יצחק ליעקב, יעקב לבניו) ואילו השבוע 

אנו נפגשים לראשונה בברכות מפיו של אחד 
משונאי ישראל הגדולים ביותר, בלעם הרשע. 

הדבר קורה כאשר, 
בלעם מנסה לקטרג, 
לקלל ולהטיל רפש 

בישראל. נסיון זה נכשל 
מול אהבתו העצמית 
של הקב"ה את עמו 
ישראל, ההופך את 

קללות בלעם, לברכות 
הנעלות ביותר.

ונמצא מברך
כמעט כמו בלעם, גם 

אצלנו השבוע, יצא 
אחד מאתרי התקשורת 
הגדולים בארץ, בדברי 
בלע מלווים בדמעות 
תנין, כנגד "מקוואות 

הטהרה" בתירוץ התורן 
שמשק המים בצרות..

"הכנרת הגיעה לקו האדום התחתון, מאגרי מי 
התהום מתייבשים ומזדהמים.. ובינתיים בירושלים 

מוזרמים לביוב העירוני אלפי מטרים מעוקבים 
של מים - שהיו יכולים להשקות מדשאות או 

גינות ציבוריות למשל".
אך כמו בלעם שבא לקלל ונמצא מברך, גם בנידון 

דידן, דווקא דיבורים אלו על "מאות מקוואות 
המזרימים את 

המים המשומשים 
לביוב", מלמדים 

אשר אשריכם ישראל 

שמרבים במקוואות ומקיימים בהידור את מצוות 
הטהרה. מצווה זו, הינה אחד מהיסודות העיקריים 
של הבית היהודי, יסוד הקדושה והטהרה המבטיח 

את שלימות התא המשפחתי, בריאות איתנה 
ושפע ברכה בפרנסה ועד להצלחת כלל ישראל.

וזרקתי עליכם מים טהורים
כדי להסיר גם לזות שפתיים, כדאי לציין כי בעוד 
שהעברת מי המקוואות לחקלאות "תקועה" בגלל 

בירוקרטיה ולא מטעמים הלכתיים, הרי שאחד 
המחדלים החמורים ביותר מתרחש דווקא בתחום 

"מי השתיה", על ידי 
ובאחריותה הבלעדית 
של הממשלה בישראל.
דיי להזכיר את כמויות 

המים האדירות 
המוזרמים באופן שוטף 

לערביי ירדן, כמו גם 
את הניהול הכושל של 

משק המים ברשות 
הפלסטינית השודד, 
מזהם ומחסל מאגרי 

מי תהום בישראל. ועד 
לשיאו של המחדל, 

באחריותו האישית של 
ראש הממשלה, הפועל 
מאז פרשת "מעטפות 
הכסף" למסירת הגולן 

לידי הסורים, כאשר 
בכך מוסרים בפועל, ח"ו, את הבעלות על שליש 

ממקורות המים של ישראל, על כל המשתמע מכך. 
מבחינתנו, מהווה הרעש התקשורתי, רמז ואות 
משמים, להגביר את הפעילות להפצת חשיבות 

הטבילה, להוספה בבניית מקוואות, להפצת חומר 
הסברה בכתב, בחוגים ובשיעורים ובשיחות פא"פ. 

פשוט לדבר אל הנשמה והובטחנו ש"דברים 
היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב" ובוודאי יפעלו 

פעולתם, עדי קיום היעוד "וזרקתי עליכם מים 
טהורים וטהרתם" בגאולה האמיתית והשלמה ע"י 
הרבי שליט"א מלך המשיח, ומתוך שמחה וטוב לבב.

לפעילים יום עיון
האמיתית  למען הגאולה באגודה
אלו, לקראת בימים והשלימה, נערכים

יום העיון לפעילים ושלוחי המלך, 
בימי הקיץ. הכנס הנוכחי  שיערך אי"ה

"שנת  לקראת ובהערכות יתמקד בהכנות
העומדת בפתחנו. הקהל"

שיעור לרמב״ם מורה
  יצא לאור לוח מורה שיעור ללימוד 
מכיל את שלשת מסלולי הרמב"ם. הלוח

כתשורה ב'עצרת  וחולק הלימוד השונים,
לאור  גאולה ומשיח'. לוח מיוחד יצא

ניתן להשיג את  לקירות בתי הכנסת. גם
האמיתית  למען הגאולה באגודה הלוחות

והשלימה: 03-658-4633.

לראות את המלך
  יוזמה מיוחדת של מכון 'לראות את 

דיסק לצפיה המכיל את שיחות מלכנו'
מלך המשיח, מותאם  הרבי שליט"א

לציבור הרחב. להזמנות: 054-4581639.

דגלונים הפצת מבצע
  במבצע מיוחד הוזלו משמעותית 
'דגלוני משיח' המעוצבים כסיכה מחירי

הבגד וכדומה. הכמות מוגבלת  לדש
לפרטים והזמנות: 050-674-5729.

הגאולה חג התוועדות
  התעוודות י"ג תמוז לנשים ובנות, 

ב-770 בשעה 20:00 ד' תתקיים ביום
הרב מרדכי רוטנשטיין. עם חב"ד, כפר

הפעילות להפצת חשיבות הטבילה.  משמים, להגביר את משמש כרמז ואות הרעש התקשורתי
פעולתם מן הלב נכנסים אל הלב״ ויפעלו ש״דברים היוצאים לדבר אל הנשמה והובטחנו פשוט

חדשות טובות
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ה'תשס"ח (11.7.08) תמוז, ח' פרשת בלק,                              ערב שבת קודש

חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

ב"ה

למען התקשורת
טהרת עם ישראל 

706

של שמחה בעיצומה פרצו בריקודי קבוצת מבקרים מברזיל
שבניו יורק. ב-770 שנערכה לרגל ג׳ תמוז ההתוועדות המרכזית

אמונה ובטחון שמחה,
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באחרית יעשה העם הזה לעמך אשר
 הימים (במדבר כד, יד)

המשיח. ימות  אלו  הימים"  "אחרית
ולהחזיר  לעמוד עתיד המשיח  "המלך 
שאינו  מי וכל ליושנה...  דוד  מלכות 
שאינו מחכה לביאתו  מי או מאמין בו
בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא  לא

בתורה ובמשה רבינו.
מלכים) הלכות (רמב״ם

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

משיחין, שני על שנתנבא בלעם מלמד
את  שהושיע  דוד  זה ראשון משיח
אחרון  ומשיח  צריהם,  מיד  ישראל
שמושיע את ישראל מיד  מבניו שעומד
ולא  "אראנו  אומר הוא  וכן עשיו,  בני 

ולא קרוב", זה  עתה", זה דוד, "אשורנו
הגדול) (מדרש מלך המשיח.

מישראל (במדבר כד, יז) שבט  וקם
המשיח, כנאמר בתהילים (מה, זהו מלך

וכן  מלכותך"  שבט  מישור  "שבט  ז): 
שבט  יסור  "לא  י):  מט, (בראשית  נאמר 
(זוהר חדש) מיהודה".

שת (במדבר כד, יז)  וקרקר כל בני
זה המלך המשיח, שכתוב בו (תהילים עב,
(מדרש) ח) "וירד מים עד ים".

שעיר אויביו ירשה  והיה
(במדבר כד, יח)

מלך המשיח, שנאמר (עובדיה א, כא), זה
ציון לשפוט את הר ועלו מושיעים בהר
הגדול) (מדרש עשיו".

 

מוצש"ק הדלק"נ קיץ  לפי שעון

8:28  7:12 ירושלים 
8:31  7:27 תל אביב 
8:32  7:20 חיפה 
8:28  7:27 באר שבע 
9:17  8:10 יורק   ניו
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ה. פרק פרקי אבות:

עולמית לגאולה הגאולה מחג

האמיתית  בגאולה חג הגאולה י"ב תמוז, קשור
לסדר  פתיחה זו בפרט בכך שהייתה והשלימה,
כדור  חדש בהפצת המעיינות חוצה - גם בחצי
ממנו.  שאין תחתון תחתון (ארה"ב), התחתון
הפצת המעיינות בעולם  נעשית ואדרבא משם

נעשה שלימות העניין של "יפוצו  כולו. עי"ז
מעיינותיך חוצה", ואז מתקיימת הבטחת מלך 

חוצה. כשיפוצו מעיינותיך שיבוא המשיח
תמוז  דבר זה נרמז גם בזמנה של הגאולה - י"ב

- שרומז על גאולת כל י"ב שבטי ישראל, 
ממש, עד  "שבטי י"ה", גאולת כל בני ישראל

ושלימות  בגלות; אחד לא נשאר יהודי שאפילו
אחד, שרומז  בגימטריה - תמוז הגאולה בי"ג
"יחידו של עולם" בכל העולם  של על הגילוי

כולו, המשכת ה'אלף' אלופו של עולם, בז' 
רקיעים וארץ, וד' רוחות העולם, כנאמר (זכריה 

אחד". ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו ט): יד,

הגאולה? בשורת מי עיכב את
שלימותה האמיתית של הגאולה אינה רק 

כולו  לבני ישראל בלבד, אלא שהעולם בנוגע
ניתן לראות  נעשה במצב של גאולה. ביטוי לכך

תמוז. התממשה גאולת י"ב בו באופן גם
בי"ב תמוז, אך  אומנם בשורת הגאולה הגיעה
הממשלתי  חגם, והמשרד מכיוון שהיה זה יום

המדינה, הרי  סגור לפי חוק בעיר מקלטו היה
ניתן החופש בגלוי. תמוז, למחרתו, בי"ג שרק

ענייני  כיון שכל הבנה: דורשת זו עובדה
נשיא  של וכמה גאולתו העולם, ועל אחת כמה
עשה ה' ככה  הדור, הם בהשגחה פרטית - למה

בגלל חוק המדינה  שהחופש יתעכב יום נוסף
סגור וכו', עד שמזכירים ומדגישים  שהמשרד
בקביעת חג הגאולה  עניין זה בכל שנה ושנה

וי"ג תמוז? ימים י"ב לשני

העולם - לכל גאולה
הזקן ביחס לגאולת אדמו"ר דומה היא שאלה

שגאולתו הייתה  אודותה הוא כותב כסלו, בי"ט
ש"הפלא ה' והגדיל לעשות בארץ...  באופן

בפרט לעיני כל השרים וכל העמים אשר בכל 
אינו מובן: גאולת  מדינות המלך". - ולכאורה

"ראש  - נעלה ביותר עניין כסלו הוא י"ט
עיקר הענין של  התחיל אז השנה לחסידות",

מקום  מעיינותיך חוצה" וכו', ומה "יפוצו
"בעיני כל השרים  שנעשה הרושם את להדגיש

המלך"?! וכל העמים אשר בכל מדינות
כסלו  בזה: גאולות אלו - י"ט ההסבר

קשורות עם הגאולה אמיתית  - תמוז וי"ב

והשלימה, שאז יתברר העולם כולו, כולל גם 
ט): "אז  ג, אומות-העולם כמו שכתוב (צפניה
אהפוך אל עמים... לעבדו שכם אחד", לכן 

לגאולות  אומות-העולם מדגישים את שייכות
הזקן  וההשפעה עליהם, כדברי אדמו"ר אלו

כסלו. לגאולתו בי"ט בנוגע

ההכרזה בבית הנבחרים
שהייתה  דרך זה בנוגע לגאולת י"ב תמוז ועל

ולא רק  הארץ, גלוי לעיני כל עמי באופן
הפרסום אלא שאפילו הפעולה רשמית של 
ניכר  החופש הוצרכה להיות באופן שיהיה

המדינה - על ידי  ומודגש שנעשית על פי חוק
לי"ג תמוז, שבו היה  עד החופש זה שנתעכב
רשמי על פי  באופן הממשלתי פתוח המשרד

חוק המדינה.
בנושא זה של השפעת הגאולה בעיני כל 

השרים וכו', ניתוסף חידוש מיוחד בשנה זו 
ש"בבית הנבחרים של מדינת- - (תשמ"ט)

(ארה"ב) הכריזו באופן רשמי על דבר  זו חסד
י"ב-י"ג תמוז, שבח והודיה לבורא  ימי הגאולה
נשיא דורנו,  של ומנהיגו על נס ההצלה העולם

מקום דירתו  אשר, בעקבות זה הגיע וקבע
שנים  במשך עשר במדינה זו, שבה עבד עבודתו

חייו בעולם הזה. של אחרונות
ויהדות עד להפצת המעיינות  הפיץ תורה מכאן

חוצה בכל העולם כולו, הן בנוגע להפצת 
בני ישראל, והן בנוגע  התורה והמעיינות אצל

טוב, צדק ויושר אצל אומות  להפצת ענייני
קיום שבע מצוות בני נח, כהכנה  העולם ע"י

עמים  אל אהפוך ט) "אז ג, לקיום היעוד (צפניה
אחד". ... לעבדו שכם

תשמ״ט) תמוז י״ב התוועדות (עפ״י

דבר מלך

השבת ח ו ל
בלק פרשת

בלק

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

יו"ל ע"י: האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק ניהול אדמיניסטרטיבי:
פרישמן רכז המערכת: בנצי
רווה משלוחים: מנחם

ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816
רומני ש. צילום בחזית שליט"א מלך המשיח הרבי תמונת
sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

והשלימההאגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה

ההתוועדות הארציתלמסייעים להצלחת "עצרת גאולה ומשיח" - ההתוועדות הארצית - ומשיח" גאולה "עצרת להצלחת התודה והברכההתודה והברכה  למסייעים
תמוז. ג' שבאו להשתתף בכינוס והתוועדות והטף, הנשים לקהל הקדוש, האנשים,

יצחק ברוך מנחם רווה, הרב אלעד קנטור, הרב פרישמן, הרב הרב בנצי חיים ציק, יצחק רחימי, הרב לצוות בית חב"ד: הרב

יצחק כלפון, אביתר בן אור סנדרוי, יוסף שיאור שארף, נפרסטק, שלום אליצור רווה, מאיר אופן, ישראל בלוך, ישראל התמימים: מענדי לדיוב,
חב"ד צפת חב"ד באר שבע וישיבת התמימים מישיבת ולכל

טויטו חננאל עקיבא, ר' יוסף אילן חיון, הרב אברהם בן שמעון, הרב בנימין אבנר שלוש, הרב יעקב הרצוג, הרב ראובן שאער, הרב הרב



וההודאה ההכרה להיות  "צריכה
ובפרט עושה.  שהוא  הניסים  על לה' 

החנוכה  לימי כאשר עומדים בסמיכות
ניסא"..  "פרסומי  הוא  שעניינם
שהקב"ה  הניסים  של ניסא  שפרסומי
נוגע להבאת  גם הרי זה - עושה בזמננו

והשלמה". האמיתית הגאולה

תשנ"ב) וישב (שיחת ש"פ

* * *
המפורסמות הן סגולות מן

בשטר הדולר הברכות הטמונות
הרבי שליט"א  מעניק לברכה, אותו

להכניסו  מלך המשיח על מנת
בקופת הצדקה או את חילופו.

בדרך כלל  לנתינת השטר, מצרף
ברכה בעל  גם הרבי שליט"א
פה. ורבים ממקבלי השטרות 

אכן נותנים שטר חילופי בקופת 
השטר המיוחד  בעוד שאת הצדקה,
עימם לברכה והצלחה. הם שומרים

התחוללו  מעטים לא במקרים
אותם  בזכות ניסים ומופתים

שטרות.
שכזה  על מקרה

בן  מספר הת' אביתר
אור, תלמיד ישיבת 
שבע,  חב"ד בבאר

שהיה השליח להבאת 
והנס במקרה  הרפואה

זה:
"במשך תקופה ארוכה, 

אני שומר על קשר 
חם ורצוף עם אחד 

רמון ששמו  מתושבי עירי, מצפה
ביתו  את שהקים קנייס. מאז תומר

הרבי שליט"א מלך  בזכות ברכת
קודש  באמצעות האגרות המשיח

קשר חם עימי, וביקש בכל  על שמר
ברכה בבעיות שעמדו בפניו  פעם

הפרק. על
לאחר  תשרי, לאחר חודש זה היה
שבמשך ימי החודש שהיתי ב'בית 

משיח' - 770 שבניו יורק, ביתו של 
שבתי  הרבי שליט"א מלך המשיח,

עמוס חוויות. לארץ
שובי ארצה, יצר  ימים לאחר כמה

תומר שביקש  איתי קשר אותו
האם יש ברשותי מאותם  לדעת

הרבי  אותם מחלק שטרות דולרים,
שליט"א מלך המשיח.

ציין - שאחרי חג  זוכר - הוא "אני
עימך מאותם  הפסח, כששבת היו

שטרות מיוחדים. ואפילו התפרסם 
מתושבות  מופת שנעשה לאחת אז
חייא העיר שזכתה להפקד ב'זרעא

מהשטרות. וקיימא' בזכות אחד
אשתי  של כעת, הוא הוסיף, אבא
צריך לעבור ניתוח מסובך שאמור 
ובני  לכרות את כל רגלו, ה' ישמור,
מהניתוח  המשפחה, חוששים כולם

הלא פשוט".
ומיהרתי  כמובן שלא סירבתי,

מהשטרות  להעביר לו את אחד
שאני מאחל לו  ברשותי, תוך שהיו
לבשר בשורות  שבקרוב ממש ישוב
לרבי שליט"א  נכתוב טובות, אותם

מלך המשיח.
ונסע  השטר, את הוא נטל עימו
הרפואה שם היה מאושפז  לבית

הניח בצמוד  חמיו. את הדולר הוא
לבני  מסביר אליו, תוך שהוא

המשפחה כי דולר זה מיוחד, וניתן 
הרבי שליט"א מלך המשיח. על ידי
לבני  הרופאים בשרו למחרת ואכן,

צורך לכרות  המשפחה, כי אין
הרגל כולה, אלא  את

רק ניתוח שמסובך
הוא, אך לא כזה  אף

אותו ללא שיותיר
רגלו כלל...

זאת, ראו  כל למרות
בני המשפחה בכך 

אותו  בזכות מופת ונס
שטר.

בכך לא תמה שרשרת 
המופתים. זמן קצר מאוחר יותר, 

היתה צריכה לעשות  אחות אשתו
ל"ע. הכל כבר היה מסוכם,  הפלה

לטיפול. אלא  תאריך ואף נקבע
תומר היא  של שבעקבות עצתו

הרבי  של ברכתו את כתבה וביקשה
באמצעות  המשיח שליט"א מלך
האגרות קודש, ונענתה בתשובה 
וכל את  מפתיעה השוללת מכל

נטילת החיים מנברא, ועל חשיבות 
מזה הם  ליותר חייו של כל אחד.

והודיעו בצורה מוחלטת  לא נזקקו,
לרופאים שאת ההפלה הם לא 

יבצעו.
כבר בן למעלה  כיום, התינוק הינו
בריא ושלם, ואף זכה  מחצי שנה,
יהיה מנחם שם שניתן לו  ששמו

הרבי שליט"א מלך המשיח  לכבוד
חייו. את שהציל

שהוא מועיל לענין בנוגע מדובר כאשר
גו' עני  "ארץ אשר לארץ הקודש, יותר

ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה", 
לחץ ויש  להתחשב בשום אין - ולטובת היהודים

בתוקף! ללכת
כסלו תשל"ח) (ט'

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ בית!המטה להצלת על כל דגל
מוכן? האם אתה מתגלה! משיח

ביתך משיח על תלה דגל
לקראת הגאולה העולם והכן את

מסובסד! מחיר
ודגל מיוחד, מקל כולל: התקנה בבית, סטנד

להרשמה: 054-841-7858 טל'

המשיח הרבי שליט"א מלך מהוראות
פעמים  מספר האחרונה בעת נדרשו  השונים, התקשורת כלי 
נותנים  אינם  הממשלה  משרדי  בעוד האדמה.  רעידות לסוגיית 
הטבע תופעת פגיעת בפני והכנה להתגוננות  מתאים  מענה 
שנים  לפני כבר נתן המשיח שליט״א מלך שהרבי (היל״ת), הרי

והצלה: הגנה לשמירה, המתכון את ארוכות

קופת צדקה בכל מקום
כעשרים  לפני  תשמ"ח,  שנת  של בסיומה ממש 
שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח  שנים, הרבי
לקראת  מצוה  בעוד הציבור  את לזכות מבקש
שהוא מקיים  בשיחה השנה. כניסתו של יום ראש
בתחום  להוסיף  מבקש  הוא  ראש-השנה,  בערב
מזה  ומפורסם  ידוע  כבר צדקה  מבצע הצדקה. 
מספר שנים, אך לקראת השנה החדשה תשמ"ט, 
קופת  את כי ביקש, כן קופת צדקה. כמו אחד תהיה יש חידוש - שלכל

הבית. הצדקה יקבעו בקיר
שידה,  או  שולחן  ארון,  גבי  על  צדקה  קופת  בהצבת להסתפק לא 
חדר  הסלון,  המטבח, בקיר:  הקופה  את  לקבוע  ממש  אלא  ביקש,
וההסבר: בקביעת קופת הצדקה בקירות  וכו'.  הילדים  השינה, חדרי
נעשה "בית של צדקה", ממש.  עניין הצדקה והוא את הבית, סופג הבית

מקבל יציבות וחוזק". "הבית ואמר, הוסיף כזה", "באופן
לבצע  ראש-השנה, הזדרזו חסידים הקצר שנותר עד לכניסת בזמן
באמצעות  בקיר, קופת צדקה שתהיה ולקובעה ההוראה, לארגן איזו את
לקיר  הקופה את ולחבר דבק, העיקר להספיק סתם נייר או מסמר בורג
צדקנו! הרבי שליט"א משיח החג. למה? כי כך אמר כניסת עוד לפני

האדמה כנגד רעידות
מאוחר יותר היו כאלה שאמרו כי הייתה זו הקדמת תרופה למכה,
קשה להחליט  שהתרחשו לאחר מכן בלוס אנג'לס. האדמה כנגד רעידות
מלך המשיח להכריז על  הרבי שליט"א החליט אז ולומר מדוע דוקא
וללא צל של ספק, מאז אותה הוראה,  ברור הוא בקשתו זו. אך דבר

בתים בישראל. צדקה ברבבות קופות מאות אלפי נוספו
קופות  תפוצת  את המשיח מלך שליט"א  הרבי  הרחיב  במקביל, 
ניזוקים,  אינם  מצוה שלוחי   - יהודית  בטיחות כערכת  גם  הצדקה, 
ולא רק בכלי רכב  תמצא קופת צדקה,  וביקש שבכל כלי רכב אמר, 

אלא גם באויר. קרקעיים,
שיין,  דוד  מר בראשות על"  "אל  חברת נציגי  עברו  תנש"א  בטבת 
מסכת  לאחר הדולרים.  חלוקת  במעמד  בארה"ב,  החברה  מנכ"ל 
תהיה  המשיח: "כדאי שבאוירונים הברכות אמר הרבי שליט"א מלך
בהוצאות  וכדי להתחיל האוירון. של בבטחון קופת צדקה. זה מוסיף
דולר  (ונתן האוירון, בשביל דולר אחד מכיסי אוציא הכרוכות בזה,
דולר באמרו:) וזה  האוירון השני, (ונתן עוד בשביל נוסף באומרו:) וזה
- זה יגיע אחר  האוירונים השלישי, ובשביל כל שאר בשביל האוירון
נדר,  לכם, בלי ואזי אתן כמה אוירונים יש לכם, - כך. תשלח לי רשימה

צדקה שתהיה בכל אוירון ואוירון". דולר בשביל כל קופת
כשהרבי  הים,  מחיל  מורג מאיר  אל"מ  של בביקורו היה  גם כך
קופת רצון שבכל אוניה תהיה "יהי לו:  מלך המשיח אומר שליט"א

שהיו  בזמן האחרון ובמיוחד, הבטחון של האוניות את וזה יחזק צדקה,
בשורות-טובות". אך בלתי רצויים, ומכאן ולהבא יהיו כמה מאורעות

בבית  צדקה  קופת לך  "יש  אמר: לפרנסה  ברכה שביקש  ולאחד 
"אתה  השיב לו: צדקה בבית, ענה כי יש לו קופת העסק?" ומשהנ"ל
ב"ביזנס", לא רק בבית... אז תשאיר את  גם פרנסה לך שתהיה צריך
ב"ביזנס", ותכניס  קופת צדקה חדשה קופת הצדקה בביתך, ותכניס

קופת צדקה". בתוך אותה זה דולר

עכשיו נפלאות שמירה, הגנה והצלה

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי תמוז  פרק ליום
כלים הל' יט. פרק

כ. פרק

כא. פרק

כב. פרק

כג. פרק

כד. פרק

כה. פרק

יד-טו. הל'  כהנים פרק וברכת תפילה הל'
א. וס"ת פרק תפילין ומזוזה

פרק ב-ד.

פרק ה-ז.

פרק ח-י.

פרק א-ג. ציצית הל'

פרק א-ג. ברכות הל'

פרק ד-ו.
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חיים במתנה

(תמונת ארכיון) הדולרים. בחלוקת

ללכת בתוקף לטובת היהודים



ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
אודות הסגולות הטמונות בסנדקאות 

ובמיוחד סגולת העשירות

כעת ביכולתך לזכות בסגולה זו!
וגם ליטול חסות בעריכת ברית מילה לאחד 

מתוך עשרות האלפים הנימולים על ידנו

"...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

050-377-0775
קורס מיוחד

מעונין בלימוד אומנות המילה?
פנה היום לברית יוסף יצחק

050-377-0775 לפרטים נוספים:

אלפים במפגן של אמונה וגאולה

7

מחזיק ברכה -כלי שלום
וכיון שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, אשר השלום
הוא,  הוא כלי המחזיק ברכתו של הקדוש ברוך

פשוט שעליו ועל  מובן וגם אחים, שלום בין ובפרט
מהם, שיהי'  אחיו שי' לעשות כל התלוי בכל אחד

השלום ביניהם ובהקדם הכי אפשרי.
העסק  בענין ובהנוגע להחילוקי דיעות שביניהם

בזה, להציע  ישראל כמנהג זמן, יעשו שמלפני כמה
בפני השני) לפני רב  - ואחד טעמיהם (כל אחד

ובאם  הדין ויורם, מורה הוראה, ויעשו כפי שיפסוק
ידוע להם על רב ששניהם יסכימו עליו, יטלפנו  אין

רבני  וישאלו לאגודת הרבנים (שהיא המאגדת
ויסמכו על הרב הנמצא שם  ארצות הברית וקנדה),

כאלו. והדן בענינים

שלום ביניהם  לעשות עליהם לכל לראש כאמור אבל
ברוך  הקדוש של רצון שגם ברכתו תיכף ומיד, ויהי

ומיד. הוא תומשך בהוספה תיכף
ז׳תרפח) שליט״א, המשיח הרבי מלך קודש (מאגרות

למחנות הקיץ מברק
לפתיחת גן ישראל בהצלחה וכן - לכל זמנו,  ברכתי
השנה בתוספת  כל ובזה - שרושם השהות בגן יוכר

דברי  בהקמת הגוף והנפש נפש האלקית בריאות
נזכה ליעוד  התורה ועשייתם בחיות ואור, עדי
פרשתנו וקם שבט מישראל, זה מלך המשיח, 

הצלחה חיל. בברכת וישראל עושה
שניאורסאהן מנחם
ז׳תרצה) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

אלפי  בעוצמתו. נדיר ומיוחד כינוס זה היה
ובאו  וטף, הגיעו חסידים, אנשים נשים

תמוז  ג' שאורגנה לרגל להתוועדות הארצית
האמיתית והשלימה,  למען הגאולה האגודה ע"י

שהמשיכה את מסורת ארגון "עצרת גאולה 
השנתית. העצרת מלווה ביריד  ומשיח"

בימת הכבוד פיארו רבנים,  את גאולה ומשיח.
הארץ. ושלוחים מכל רחבי משפיעים

תורה  תלמוד המנחה, הרב בועז סגל, מנהל
במילים על היום, המקום  חב"ד באלעד פותח
הרבי שליט"א מלך  של והזמן. לקריאת הפרק
חב"ד  פיזם, מבית חננאל המשיח, מוזמן הרב

חרותי,  רפאל מייד לאחריו עולה הרב בשדרות.
נוסח  את מהשלוחים באשקלון, ומקריא

לרבי שליט"א מלך המשיח שיבוא  ההזמנה
ברגע זה. ויגאלנו עוד

סיום הרמב״ם
פיאמנטה, תופס את החסידי ר' אבי הזמר
כשלצידו מלווה אותו ר' יוסי כהן,  מקומו,

המוכר לכולם משמחת בית השואבה בקראון 
הייטס. הם פותחים ב"יחי אדוננו" כשהקהל 

משיח. ענק עם דגלי למעגל מצטרף
חיילי צבאות ה',  החמד, כפי הנהוג, עולים ילדי
משיח  מנהל בית פרץ, ובהנחייתו של ר' אלעזר

בנתניה, מכריזים את 12 הפסוקים. פותחים 
חיים לוי  בדבר מלכות, והמנחה מזמין את הרב
חב"ד בראשל"צ,  ישיבת משפיע גינזבורג, יצחק

הרבי שליט"א מלך המשיח.  בשיחת לפתוח
לרגל  מעמד זה מהווה גם את החגיגה המרכזית

דברי הרמב"ם  את והוא מביא סיום הרמב"ם,
ספר יד החזקה אודות  של האחרונות מההלכות
ימות המשיח. שוב הפסקה קלה לשירה וזמרה, 
ארוכות עם הניגון  יוסי כהן ר' כשהפעם עולה

הרבי שליט"א מלך  בחרתנו" מניגוני "אתה
המשיח.

שלימות הארץ
בפתיחת המחזור הכ"ז של הרמב"ם מכובד רב

חב"ד  ישיבת שמואל, וראש בקרית קהילת חב"ד
משלב משיחות  שכהרגלו, פיזם. יגאל בעיר, הרב

הרבי שליט"א מלך המשיח בעניני דיומא. 
ובמעבר חד לנושא שלימות הארץ, לדוכן 

גרשון  הנואמים מוזמן ראש מועצת שומרון, מר
המעשיות לחיזוק  מסיקה, המדבר על הדרכים

ההתיישבות ועצירת פינוי וגירוש יהודים
מכבר בזכות  לא זה שנבחר מביתם וארצם. כמי

באמצעות  המשיח הרבי שליט"א מלך ברכת
שוכח לסיים בהכרזת  לא ה'אגרות קודש' הוא

עונה אחריו. "יחי", כשהקהל
זילבר, מי  הזמר החסידי, ר' אריאל מוזמן כעת
הכללית, מופיע  שהינו אחד מגדולי המוסיקה

חב"ד. כעת במבחר ניגוני
מקום  מביא ממלא העיר המארחת, את ברכת

מציין את  בוסקילה, הוא ראש העיר, מר אורי
בעיר. פעילות בית חב"ד

חב"ד  ויצהנדלר, משפיע בישיבת שמעון הרב
'המעשה הוא  של מילים למספר ראשל"צ, עולה

בארץ  ה' חב"ד וצבאות העיקר'. מנכ"ל ניידות
נרגשים.  דברים נחשון, נושא דוד הקודש, הרב

בצורה ברורה הוא מסביר לקהל כי עניננו 
ברבי שליט"א  הוא אך ורק האמונה האיתנה

עצמם  על מלך המשיח ומבקש מהקהל לקבל
טובה בלימוד השיחות ובפרט ה'דבר  החלטה

מלכות' מתשנ"א-תשנ"ב.

ושלימה גאולה אמיתית
הרבי שליט"א מלך המשיח בפושקר שליח

מספר  גולדשטיין נושא שמשון שבהודו, הרב
עולה  דיסק וידאו. כעת מבצע הפצת על מילים,

המעורר את  פרומר, משפיע בחיפה, אסף הרב
"לחיות את ניצוץ הגאולה". הנושא

הענקיים  מסכי הוידאו אל העניים עוברות
בשידור חי  מתחבר והקהל המוצבים במקום,

בניו יורק, שם מתחלים  ל-770 בית משיח
בכתיבת ספר התורה לזכות תושבי רמת הגולן. 

שלום  המטה להצלת העם והארץ, הרב יו"ר
היבשות,  הקהל בשתי את וולפא, מאחד דובער

למוקדים חי בנושא שלימות הארץ, והשידור
נוספים בעולם מסתיים כמובן בהכרזת "יחי".
הנואמים חותם, הרב זמרוני ציק,  את מסכת

האמיתית והשלימה,  למען הגאולה האגודה יו"ר
האחת והיחידה:  המסכם את הדברים לנקודה

הרבי שליט"א מלך המשיח בפועל  התגלות
נעמד וחוזר אחריו בהכרזת  הקהל כולו ממש.

"יחי אדוננו" שהדהדה ארוכות.
האירוע, עולה ר' אבי פיאמנטה, לשירת  לסיום
משיח צדקנו"... . . וריקוד הסיום: "והוא גואלנו

חלק מהקהל העצום על רקע בימת הכבוד. צילום: ארהלה קרומבי

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ברית יוסף יצחק
בריתות מילה חינם לתינוקות, ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם

חוגגים אירוע?
יצחק ברוךיצחק ברוך
צילום אירועיםצילום אירועים
ותהיו מרוצים!

(גם מהשירות, גם מהמחיר)

052-623-7708

הלהיט החדש
מדבקה לקראת 'שנת הקהל'

במחיר הפצה!

להזמנות - מחלקת ההפקות
שע"י האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה

077-5123-770

1                                         התקליטן החרדי מספר

מימון!! עמי
gg גרסאות מוסיקה יחודיות gg מסכי וידאו ענקיים מקצועיתמקצועית gg תאורה מרהיבה הגברההגברה

צילום האירוע, שופרות ומתופפים, זיקוקין ופירוטכניקה  ועוד ים אטרקציותצילום האירוע, שופרות ומתופפים, זיקוקין ופירוטכניקה  ועוד ים אטרקציות חדש:חדש:

www.dj-ami.net 050-573-6336




