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ה׳ לפני כולכם היום ניצבים  אתם
ט) אלוקיכם (דברים כט,
ניצבים ישראל.  לבני  הכונה   - אתם

 - ואיתנה תקיפה בעמידה עומדים   -
תקיפים ואיתנים  להיות יהודים צריכים
ביהדותם, בקיום תורה ומצוות. עליהם 
התחשבות בקשיים  ללא לעבוד את ה'

והפרעות.
במספר ביחס לכל  הם - מועטים יהודים
עליהם  זאת,  למרות אולם עמי העולם 
את  לעבוד  ביהדותם  'ניצבים' להיות
תקיפה  עמידה ה' בעוז ובבטחון, מתוך

חי)ואיתנה בשמירת המצוות. (מעיין

הולדת ויום גאולה השנה: ראש ערב
השנה בערב ראש מודגש עניין הגאולה
הולדת  יום  שזהו  כיוון  מיוחד,  באופן 
גובר"  "מזלו  שאז  צדק,  הצמח  אדמו"ר

ח), אשר ב'  פרק ג' הלכה ראש השנה (ירושלמי
והן "צדק" (שנקרא  "צמח" הן - שמותיו
משיח  של - הם שמותיו על שם תורתו)

צדקנו.
זה  הרי  גובר",  "מזלו זה שביום וכיוון
שהוא עושה את כל התלוי בו,  דבר ברור
לידי פועל - שיתגלה  יביא זאת ובוודאי
משיח", ולא  של תיכף ומיד יתגלה "שמו
ומיד  אלא תיכף . . רק "שמו של משיח"

משיח צדקנו. של תתגלה העצמות
מכל שלמעלה  צדקנו, במשיח  גם ...
של  העצמות  ישנה  לו  שנקראו  השמות 
משיח צדקנו שהיא חד ממש עם עצמות 

ומהות אין סוף!
ראש  עם  מיוחדת שייכות לזה  והרי
ית',  מלכותו לקבל  צריך שאז  השנה,
(ראש  בבלי  בתלמוד  בארוכה  כמבואר
ומתחנן  מבקש  שהקב"ה  א)  טז, השנה 

מלכותי". ה׳תשנ״ב)"קבלו ר״ה (ערב

מוצש"ק הדלק"נ קיץ  לפי שעון

7:05  5:55 ירושלים 
7:07 6:10 תל אביב 
7:06  6:01 חיפה 
7:07 6:12 באר שבע 
7:24 6:27 יורק ניו

ÏÎ Ì‡˘ÈÂ - '‰· ˘È˘‡ ˘˘ :‰¯ËÙ‰
א-יב,  י-יא, סב ÌÏÂÚ ÈÓÈ (ישעיהו סא

א-ט.) סג

ה-ו. פרק אבות: פרקי

בשביל ההכתרה נברא העולם

הינו השנה יום בריאת אדם הראשון ראש
היא,  היום השישי בבריאה. והשאלה למעשה

מוסף  יום זה בתפילת מוגדר מדוע אם כן,
מעשיך"? תחילת היום כתחילה - "זה

במטרת בריאת  בהכרה נעוצה הבנת התשובה
ואכן  מעשה במחשבה תחילה": האדם. "סוף

דווקא האדם, שנברא אחרון למעשה בראשית 
הכוונה והתכלית של  הוא המטרה הסופית,

הקודמים נבראו  הבריאה כולה, וכל הברואים
לשרת את "בחיר הנבראים".

הבריאה, ועל  את ביכולתו להשלים רק האדם
הקודמים - הדומם,  ידו מגיעים כל הברואים

שלימותם הם. אל הצומח, והחי, - ומתרוממים

חיה דוגמא להוות
יציר  כאדם הראשון, גם הנברא ברם, שלימות
מושלמת עד שבאותו  כפיו של הקב"ה, אינה

"לכל  קרא אדם הראשון - נברא יום שבו
הבריות", כל הבריאה כולה: "בואו נשתחוה 
עשו כן  הם עושינו". ה' ונכרעה, נברכה לפני
.. תיכון תבל בל  נעשה "ה' מלך ואז בו ביום

בורא העולם בפועל ע"י  תימוט" - בכך הוכר
כמלך שלה. כל הבריאה

לפיכך ראש השנה הוא היום של "הכתרת 
בורא העולם, בהתאם לציווי ובקשת  - המלך"

עליכם",  בני ישראל: "שתמליכוני אל הקב"ה
וגואלו" וכ"מלך על כל הארץ". ישראל כ"מלך

ראש השנה, מזכיר, אפוא, מדי שנה, את 
היהודים בכל זמן  כל של והמצווה, השליחות

לחדש ולחזק את  ומקום בהם הם נמצאים:
עושנו",  ה' ונכרעה, נברכה לפני ה"נשתחווה
ידי כך שמהווים דוגמא חיה  על - ולהשפיע
לבבי ורציני - על כל הסביבה  דיבור וכן ע"י

שאנו אומרים  האמור, עד אשר - כפי בכיוון
השנה בבקשותינו להקב"ה "וידע כל  בראש

כו', שכל נברא, כל חי  פעול כי אתה פעלתו"
ויבינו ויאמרו - יסבירו "ה'  וכל אדם ידעו

ומלכותו בכל משלה". אלוקי ישראל מלך

אצל הילדים במיוחד
שליחות ומצווה זו מוטלת על כל ישראל,
כולל ילדים שלפני גיל  נשים וטף, אנשים

המצוות:
מנהג ישראל, לעשות מאמצים גדולים ביותר, 

בר"ה משך זמן מסוים בבית  יהיה שכל ילד
הכנסת וישתתף, בהתאם לגילו, בתפלות 

יענה "אמן"  שופר, תקיעת וברכות, ישמע
רבא". ו"אמן יהא שמיה

בתמימות  הילדים עושים זאת בשמחה,
ובהתלהבות, עד שהדבר משפיע גם על 

בעבודת ה' בקבלת  מבוגרים בתוספת דרגה
עול, באהבה וביראה, עד שפעמים באה 

בסופית של "תמליכוני עליכם" ו"מלך  ההכרעה
מעשה זה. על כל הארץ" - על ידי

בערב ראש השנה,  הכנסת כשילד מגיע לבית
יחד עם הציבור "מזמור  ערב, ושר לפנות

לידי  ומביא הקב"ה אל לדוד"... מגיע הבל פיו
כך שהקב"ה מקבל את ההכתרה ונעשה - 

ומלך על כל הארץ. ישראל ובגלוי: מלך בפועל

מתוך תמימות להמליך
החיבה המיוחדת של הקב"ה לישראל נובעת 

מהציווי האלוקי  הפנימית הנובעת מתמימותם
תהיה עם ה' אלוקיך".  "תמים וההבטחה:

וגלויה של  עמוקה תמימות זו מעוררת אהבה
ליהודים ושל  הקב"ה של יהודים להקב"ה,
ל"תורת ה'  יהודים ליהודים, ושל יהודים

תמימה".
גלוי  באופן ה"תמליכוני עליכם" ביצוע

ובמעשה, מחיש את הגשמת  במחשבה ובדיבור
הסגולה של הכתרת  הפנימית ביום הבקשה

כולו בכבודך", עד  העולם כל על "מלוך המלך
לאופן של "וידע כל פעול כי אתה פעלתו" 
ושל כל  האמיתית והשלמה ממש, בגאולה

מלך כל הארץ,  העולם שיכיר כי הבורא הוא
ותיכף ומייד ממש.

ה׳תשמ״ו) אלול מכתבי (על-פי

מלך דבר

השבת ח ו ל
נצבים פרשת

נצבים

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 מנהל 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: מלך המשיח שליט"א הרבי תמונת
sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

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

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

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

תניא תהלים חומש
למשפחת

שיחיו קנטור ר' אלעד וזוגתו אפרת
ה' החייל בצבאות - בנם להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה יזכו לגדלו
והשלימה  הגאולה האמיתית מתוך הרחבה של זמן

המשיח מלך לרבי שליט"א ומתוך נחת רוח

מזל טוב ברכת
ע"ה, האשה מרת שושנה פרידמן
הכהן שמעון ר' הרב יבדלחט"א אשת

תשס"ח אלול י"ז נפ'
בתוכם והיא שוכני עפר, והקיצו ורננו
המשיח מלך הרבי שליט"א בהתגלות

תיכף ומייד ממש

לעילוי נשמת



הרבי תור, שליח מספר ר' רועי
בישובים  המשיח שליט"א מלך

והמושבים באיזור בית שאן:
בקביעות  להגיע חב"ד נוהג "לבית
המתגוררים באיזור. אחת הצעירים

אחת לתקופת מה, אני נפגש בו 
כשהוא בא לבקש את ברכתו 

הרבי שליט"א מלך המשיח,  של
ה"אגרות קודש", וב"ה,  באמצעות
ראה לא פעם ניסים  במשך הזמן

מדהימים. ונפלאות
נפגשתי בו שוב  לפני כחודש,

פניו  לבית חב"ד. מבע כשהוא נכנס
במשהו  מדובר שהפעם כבר סיפר
לספר  התחיל כשהוא ואכן, כבד...

על המצב, נדהמנו.
כיום כבן  התברר, כי סבו שיחיה,

ימים ושנים  תשעים, לאריכות
האחרונה. נחלה בשנה טובות,

בבדיקות שנעשו לו 
סובל  התברר כי הוא

בצורה חריפה מפגיעת 
ה"מחלה הידועה", 

גברו. ויסוריו
"המצב החמיר ביותר, 

מספר  הוא הוסיף, לפני
חודשים, כשהרופאים 

שאין טעם  החליטו
לטפל במחלה,  בכלל
גילו המתקדם  עקב

ולמעשה הוא  של סבי,
כשהם "מואילים  נשלח לביתו,

בטובם" לאשר לו משככי כאבים, 
אותו הוא  שיקילו עליו את הסבל

חווה.
שהוא  מספר חודשים, כעת, מזה
הכאבים,  בבית, כשמשככי שוכב

ממנו את  מצליחים למנוע לא
זאת, הידיעה  כל המכאובים, ולצד

המרחפת, כי מדובר במחלה 
אחד לא מטפל,  אף בה סופנית,
גורמת לכולנו ובמיוחד לו יסורי 

נפש עצומים.
לא נותרו לי מילים כדי להביע, 

סיים  אלו". בימים גודל צערינו את
את דבריו.

אותו שהנה, כעת הוא  עודדנו
הישועה,  תחילת את בעז"ה יראה

לרבי שליט"א  לכתוב והוא פנה
מלך המשיח את תיאור המצב, 

כשהוא מבקש את הברכה.
כרך ח'  המכתב הוכנס לתוך

באגרות קודש, ונפתח בעמוד שלה 
נכתב: שם

היא,  דזמן חירותנו "...אחת ההוראות
קיומו ישראל התחיל בני אשר עם

בתנאים בלתי מתאימים - בתור עם
במדה לאמונה זקוקים והיו לגמרי,

ובמשך זמן קצר ראו  גדולה, היותר
בה חיו  תקותם נתגשמה אשר במוחש

באמונתם...
לראות אדם יום חייב ובכל ובכל דור

ועל ידי ממצרים יוצא כאילו את עצמו
אשר  אלקיך באנכי הוי' חזקה אמונתו
לחירות  יוצא מצרים הוצאתיך מארץ

שמבפנים המצרים וההגבלות מכל
ושמבחוץ.

לידידים שמורה מצה כמנהגנו לשלוח
למכתבי זה שלש מצרף הנני וקרובים,

שמורות... מצות
דאסוותא מיכלא ובלשון הזהר:

מיכלא דמהימנותא
מאכל הרפואה, (=מאכל

האמונה)".
בדרך לא דרך איתרנו 
אצל אחד התושבים, 

מספר חתיכות 
שנותרו לו מהמצות 

השמורות, והעברנו לו 
לסבו. שיתנם על מנת

מצבו  מפאת
קיבל  הבריאותי, הוא

פירורים ספורים, אך  רק מספר
במהרה! הנס התחולל

לבית  נכנס הנכד לאחר שבוע
כשחיוכו מספר את  חב"ד,

הסבא  כי החדשות... התברר
מרגיש בימים האחרונים בבריאות 

מצויינת, קם ממיטתו ומתהלך 
שמחה. בבבית כשכולו מלא

ביום  הצעתי לו שיכנס למחרת,
שאנו מקיימים את  עת חמישי,

השיעור השבועי ב"דבר מלכות" 
ומתוועדים, על מנת שיספר את 

ואכן הוא הגיע וסיפר. הנס ברבים.
שבוע  ציין הנכד, בעוד "אבל,
תתקיים בדיקה שגרתית, שם 

הבשורות  את מקווים לקבל אנחנו
יעלם אנחנו  טובות, באם הכל

נעשה סעודת הודיה רבתית בבית 
הכנסת".

ביום רביעי, התקיימה  השבוע,
לרגל  סעודת ההודיה המרגשת,

הנס של סב המשפחה.

שלום שלום בארץ", ...כדי שיהיה "ונתתי
להתנהל כפי ישראל - צריכה ארץ אמיתי

שהוא ה"בעל-הבית" של כל העולם כולו,  הבורא רצון
האלקות היא  ששם על-אחת-כמה-וכמה של ארץ ישראל

אלול תשל"ח)בגלוי... (ח"י

טל' 050-875-4616 | צפת ת.ד. 6132 העם והארץ להצלת המטה

עם הרב זמרוני ציק

בתשס"ח לדרוש גאולה
הבעש"ט,  מעיקרי תורת ה"השגחה פרטית", המהווה את אחד עקרון
ומתוזמן  ית', מדוייק בהשגחה פרטית מאתו דבר הינו כל כי מלמד
העליונה,  ההשגחה  שבחרה  העיתוי  גם כך לגאולה. קשור  וכמובן 
במדינת ישראל, הינו עיתוי מדוייק ובעל מסר  לפירוק חבורת השלטון

חשוב ביותר עבורנו.
המושחתת, כמו גם  התנהלותו הממשלה, על רקע פיטוריו של ראש
התנהלותה המבולבלת של המערכת הפוליטית כולה, מתרחשים ערב 
בזמן השיא, בו עוסק עם ישראל בהכנה להכתרת  ראש השנה. בדיוק,
המלך, הקב"ה, מלכו של עולם, בתקיעת השופר ובהכרזה מעומק הלב 
מנוגדים  נראים אלה, למרות שהם אלא אתה". אירועים לנו מלך, "אין
ושניהם יחד  זה את זה דבר הם משלימים של הרי שלאמיתו זה לזה,
ועשה טוב".  "סור מרע הפסוק של מהווים המחשה אקטואלית לקיומו
השלטון ההולך ומפנה את מקומו ("סור מרע"),  של חשיפת אפסותו

מסייעת בקבלת המלכות האמיתית,  מלכותו ית' ("ועשה טוב").
חופשי",  "חופשי עצמה"  את  "לנהל  בישראל  החברה  של  נסיונה 
בורא  ע"י שנתנו  אלוקיים  ותכתיבים הכוונות ללא הגויים", "ככל 
בפרט לנוכח  עולם ומנהיגו במעמד הר סיני, נידונה לכתחילה לכשלון.
יחזקאל: "והעולה על רוחכם היו לא  הנביא האלוקית בפי ההבטחה
אתם אומרים נהיה כגויים כמשפחות הארצות.. חי אני תהי'ה, אשר

נאום ה' אלוקים אם לא ביד חזקה.. אמלוך עליכם".
כמה זמן זה יימשך? חשיפת התנהלותה המוש־ השאלה הייתה רק,
האצה עצומה  על מעידה חתת של חבורת השלטון בשנים האחרונות,

נגמר. ה"חופשי חופשי" ההתרסקות. בתהליך

להמתין לנו רשות אין
מבהיר  "הקהל",  שנת הבעל"ט,  השנה של  יחודה 
בשנה  החלה "הקהל"  בשנת מסתיים.  זה  כיצד  גם
שנת שמיטה, מצווה עם ישראל כולו, לעלות  שלאחר
וטף. שם  המקדש, אנשים נשים הסוכות לבית בחג
למחרת חג ראשון, מתכנס עם ישראל כולו בעזרה, 
שבתורה,  דברים מתוך ספר לשמוע את המלך קורא

"למען ישמעו ולמדו ליראה את ה' אלוקיכם כל הימים".
בבית המקדש, החובר  כ"י, מעמד יחודי רב רושם, של מליוני יהודים
בהקראת הדברים כל  כדי לשמוע את דבר ה' ממש. אומנם אין יחד
מספר  יהודי, לכל  המוכרות  פרשיות  הם  אלו  אינפורמטיבי. חידוש 
הוא בקורא, המלך הוא הקורא את  והמרכזי, דברים. החידוש העיקרי
הקריאה מפי המלך,  האדיר, עד אשר בשמיעת בפני הציבור הפרשיות
שומעה, שהמלך  הגבורה  ומפי בה  נצטוה  עתה  "כאילו  הדבר נחשב 

דברי הא-ל". את שליח הוא להשמיע
מאחורי הקלעים,  אל מאז חורבן הבית והיעלמותה של מלכות דוד
לנשיאות  המשיח לישראל. עלייתו  של הרבי שליט"א מלך לא קם מלך
והשלימה  ופעילותו בהכנת עם ישראל והעולם כולו לגאולה האמיתית
כבר  שאנו  "הקהל"  שבשנת  כך  דוד,  מלכות  של  גלויה  חזרה  הינה
הקריאה  את  ממנו  לשמוע כולנו  נזכה  שכבר בטוחים  אנו בפתחה, 
רשות  לנו שאין  אלא הסוכות.  בחג השלישי  המקדש  בבית  בתורה
ל"כתיבה  הברכה בקשות  כתיבת  עם  יחד  כן, ועל  אז.  עד להמתין
שליט"א,  ישראל טובה ומתוקה" עבורנו בתוך כלל וחתימה טובה לשנה
והמושלמת, אשר  המלאה לדרוש! ובדווקא! את התגלותו הרי שעלינו
אלול  של יבוא ויגאלנו בגאולה האמיתית והשלימה, עוד בימים אלה

וטוב לבב. ה'תשס"ח עכשיו ממש ומתוך שמחה

נפלאות עכשיו דבר המערכת

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי אלול  פרק ליום
רוצח הלכות ח פרק
נפש ושמירת

ט פרק

י פרק

יא פרק

יב פרק

יג פרק

מכירה  קנין, הל' ספר
א פרק

שחיטה פרק ט-יא                                      הל'

יב-יד פרק

הפלאה, הל' שבועות, פרק א-ג ספר

פרק ד-ו

פרק ז-ט

פרק י-יב

נדרים, פרק א-ג הל'

כו

כז

כח

כט

א

ב

ג

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

מצה בעיצומו של הקיץ

צריכה הנהגה מתאימה
לשנת 'הקהל' מתכוננים

הלהיט החדש במחיר הפצה!
מדבקה לקראת שנת 'הקהל'

להזמנות: 077-5123-770
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לקיים את המנהגים להקפיד
שבהם חילוקי  כותב ושואל איך להתנהג בענינים
האריז"ל ומנהגי בית הכנסת בו מתפלל. נוסחאות

אין כל טעם שישנה  - להנהגתו הוא מובן שבהנוגע
וכמבואר  ד"לא תתגודדו", הענין שאין בזה - כיון

בפסק דין להצמח צדק לאו"ח סוף סי' רל"ו,  גם
מקומות, שיש לשנות  שעל פי המבואר בכמה אלא

האריז"ל הוא  לנוסח מנוסח אשכנז לספרד ומספרד
להשתדל להנהיג  יש חב"ד (אבל לא להיפך) נוסח

כמה מנהגים (כמובן בדרכי נועם), ועל דרך הקפות 
פעמים, יש להסביר שמה איכפת להם  ג' שמנהגנו

ולכל היותר - להכריז שכל  תהיה שלש פעמים, באם
שהרי הקפות נעשות  ובפרט הרוצה ישתתף בזה,

להאחרים. לאחרי התפלה, ואין זה "מבלבל"

יודע איך נהג בהנוגע להתקיעות, ולפלא  איני
שאין  מנהגם לי הענין, כי כמדומה בירר לא שמראש
יכול היה למלאות  תוקעין מאה קולות, והרי גם בזה
האמורה, ובמילא היה מגיע זה  מספר ק', ובהסברה

וק"ל. הנוכחים, (..) גם לשאר
ז׳לב) שליט״א, המשיח מלך הרבי קודש (מאגרות

דוגמא להוות
כשנמצאים במקום אשר מאיזה סיבות שתהיינה 

ואחת  תורה ומצוה מעטים, בודאי שכל אחד שומרי
לשמש דוגמא  מבני ישראל הנמצאים שם צריך הוא

יצחק ויעקב עד גם בשביל  אברהם בן יהודי מהו
יהודים, זאת אומרת שכל הנהגה פרטית של  האינם

משום קידוש השם... בה יש יהודי
ז׳לג) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

קדמי ביטוחיםקדמי ביטוחים
בהנהלת צחי קדמי

סוכנות הביטוח המובילה
לציבור שומרי התורה בישראל

מייצגים את כל חברות 
הביטוחים בארץ

ביותר נאים ובמחירים אטרקטיביים בת
ענפי הביטוח:כל ענפי הביטוח: כל

חייםחיים R עסקיםעסקים R דירהדירה R רכברכב R
שירות בכל הארץ

מתקשרים ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:

03-501-770203-501-7702

הערב בתל-אביב ביום ראשון השבוע, התקיים
הרבי  על החדש, החגיגי לכבוד הדפסת האלבום

השתתפו  כ-160 איש מלך המשיח שליט"א.
בערב, ביניהם רבנים, שלוחים ופעילי משיח. 

המפואר, ונשאו דברים  הוצג האלבום בערב
אודות חשיבות הפצתו.

נערך באולם גרהאם שבבית ציוני  הערב
שכלל  מרהיב פניו בעיצוב את שחידש אמריקה,

מסכי פלאזמה  נראו. מיוחדות שטרם טכנולוגיות
ליוותה את  הקיפו את האולם, ותאורה ייחודית

בטוב  המסודרים שולחנות עגולים הנכנסים.
מראה  לאולם שיוו טעם, וכיסויים חדישים

מרהיב.

הזה״ לזמן . . ״שהחיינו
הערב פתח מנחם לדיוב מנכ"ל ממש  את

לפני המשתתפים.  בישראל, שהציג את האלבום
חיינו  קטעי וידאו מבית לאחר-מכן הוקרנו

דוכן  אל ובאה. הקהל הממשמשת לקראת שנת
יחיאל  ניגש המנחה המוכשר הרב הנואמים

בפני המשתתפים את פעילות  קופצ׳יק שסקר
ההפצה – ממש. מרכז

אסף  האלבום, הרב הדוברים היה עורך ראשון
חב"ד בחיפה. הוא פתח  פרומר משפיע בישיבת

בברכת "שהחיינו" נרגשת (על פרי את דבריו
ונשא מסה מאלפת על אופני הפרסום  חדש),

הרבי  של דבריו בדורנו, לאור וחשיבות הפרסום
מלך המשיח שליט"א.

מספר צלילי מיתרים מהלהקה שליוותה את 
הראשונה  והמנה בכר, הערב - להקתו של נדב
מוגשת אל השולחנות. כשבמקביל מוזמן הרב 
חב"ד  ישיבת יוסף גינזבורג, ראש מוסדות חיים

ההפצה רמת-אביב. הוא סיפר על פעילות
שאין ספק  וציין באזורי היוקרה הישראלים,

נדבך  שהאלבום המפואר שיצא זה עתה ישמש
חשוב בהפצת בשורת הגאולה.

לעם מביאים את המלך
הנואמים הגה"ח הרב לאחריו מוזמן אל דוכן
חב"ד  ישיבת יצחק ווילשאנסקי, ראש יוסף
עומד וחבר אגו"ח. הרב ווילשאנסקי בצפת
הרבי מלך המשיח  של בדבריו על שיחותיו

הגאולה, כשהוא  שליט"א, אודות פרסום בשורת
השעה  קודמיו ואת ענייני מקשר את דברי

החדש. ומרעיף שבחים על האלבום
היתה כותרת  "גאולה – המימד החמישי"

שליח  ציק זמרוני הבא, הרב הדובר של משאו
הרבי מלך המשיח שליט"א ויו"ר האגודה 
בדבריו על  למען הגאולה. הרב ציק עומד

הרבי שליט"א מלך  של תמונותיו של מעלתן
הפצה  באים לידי הם המשיח ובפרט כאשר

באלבום כה מפואר. במרוכז

המרגשים נערכת במקום  לאחר הדברים
והצלחה"  "לברכה פומבית על דולר מכירה

נקנה ע"י  שליט"א, אשר המשיח מהרבי מלך
שלשת אלפים  של בסכום אחד המשתתפים

בהוצאות הגבוהות של  דולר כהשתתפות
החסידית סוחפת  הדפסת הספר. התזמורת
למחרוזת שירים וניגונים  את המשתתפים

דקות ארוכות. נמשכים והריקודים
רחמים נמני מידידי ממש הגיע לאירוע  הרב

ברכה  הקהל דברי ונשא בפני במיוחד מניו-יורק
ומרגשים. מאלפים

ויצהנדלר, אשר  שמעון מסכם הרב את הערב
מביאים את  סוקר את פעילות ממש, אשר

המובנים  שונים דבר המלך אל העם באופנים
ומשפיעים על קהלים שונים. בדבריו הוא 

יונה שנוכח במקום,  משבח את הצלם ר' אלי
הרבי  של ויחד הם נושאים דברים על התמונות

מלך המשיח שליט"א.
קנטור תוך  אלעד תודה וברכה נושא ר' דברי

מודה לכל המסייעים והנוטלים חלק  כדי שהוא
במלאכה. האירוע מסתיים בריקודים סוערים 

משיח צדקנו. לקבלת פני

תמונות ורגעים - משיח
ביציאה מקבלים המשתתפים, את האלבום

בתוך שקיות הנושאות את  היוקרתי
האלבום: "משיח -  הלוגו התואם לשם

עצמו מעל  תמונות ורגעים". באלבום
לפני הקורא  250 עמודי צבע הפורשות

באופן מעניין וקולח את פועלו של 
שליט"א, בעברית  המשיח הרבי מלך

ברמה גרפית  ואנגלית. האלבום
נערך  ותוכנית גבוהה במיוחד והוא

מובילים. התייעצות עם רבנים ותדמיתנים תוך

בערב ההשקה חלק מהקהל


