
גאולה לומדים
חב"ד מרכזי בכל נערכים אלה בימים
ענייני של מאסיבי ללימוד ובעולם בארץ
הרבי של הוראתו ע"פ המקדש, בית
הלכות את ללמוד שליט"א, המשיח מלך
השבועות. שלושת בימי הבחירה בית
הרצאה להזמנת או בלימוד להשתתפות

אליכם. הקרוב חב"ד למרכז פנו

גאולה של דבש
מלכות דבש הספר יצא אלה בימים
הדבר לשיחות ובהיר קליל עיבוד הכולל
שליט"א המשיח מלך הרבי של מלכות
מתאים הספר תנש"א-נ"ב. מהשנים
שבוע מידי עצמי ללימוד במיוחד
להזמנות הגאולה. זמן עם לחיות כדי

.077-5123-770 "ממש":

בכיכר התניא הדפסת
ההיסטורי. ב"הקהל" היסטוריה
על המנחה הודיע האירוע, במהלך
בהתאם בכיכר, התניא ספר הדפסת
המשיח מלך שליט"א הרבי להוראת
בו מקום בכל התניא ספר את להדפיס
שהתנהלה ההדפסה יהודים. נמצאים
רבין כיכר במרכז הערב כל במשך
מיוחדים. במופתים לוותה אביב, בתל
הציבור להשתתפות אפשרות ישנה כעת
התורמים בהקדשות, בהוצאות ברחב
לפרטים: מההדפסה. עותק אי"ה יקבלו

.054-676-1329

טובות חדשות

ופרצת'? ל'שבת נרשמת כבר

077-5123-770

מרשים מספר הינו באירוע, משתתפים של רבבות
ב"משיח כשמדובר וכמה כמה אחת על בהחלט,
בהצלחה ב"ה שנערך ה"הקהל" מעמד בכיכר",
רבבות בת"א. רבין בכיכר השבוע בתחילת רבה,
על דברים ששמעו וטף נשים אנשים, יהודים,
"ליראה המביאות בפעולות להרבות החשיבות
אינו הקהל", "שנת זו יחודית בשנה בפרט ה'", את

בכך. מה של עניין

ומשיח, גאולה בשירי שפרצו יהודים רבבות
ובריקודים בשמחה ויצאו
רבבות עיר. של ברחובה
עצמם על שקבלו יהודים
ומצוות בתורה להוסיף
ובמעשיםטוביםולהמשיך
עד ליאות ללא ולפעול
ממש. בפועל להתגלות
שקבלו יהודים, רבבות
הרבי מלכות את עליהם
המשיח מלך שליט"א
אדוננו", "יחי בהכרזת
דבר בהחלט הינו זה כל
בעולמנו בין מרשים,
בעולמות ובין הגשמי

... אבל רוחניים.

אחד הינה ההישגיות,
שהגיע אדם ה'. בעבודת ביותר הגדולים האוייבים
אותו של הדפנה זרי על לנוח עלול מסויים, להישג

נפילתו. מתחילה בעצם ומכאן ההישג,

מוחלטת גאולה
המשיח, מלך שליט"א הרבי בפנינו שהציב הרף
ניתן שאינו מוחלט ערך ובעל וחלק חד הינו
היעד פינות. לעיגול או שהוא כל בתחליף להחלפה
ושלימה אמיתית גאולה - הוא בפנינו שהוצב
ידי על ממש בפועל
מלך שליט"א הרבי
שכל גאולה המשיח.
התגלות הינה מהותה
ית', ומהותו עצמותו

בעולם כנבראים, שלנו בשר לעיני ממש, בפועל
והחומרי. הגשמי הזה

הוי' כבוד הפסוק:"ונגלה כלשון שעניינה גאולה
בשר, בעיני לראות רק לא יחדיו". בשר כל וראו
אלוקות, יראה הנברא של הגשמי שהבשר אלא
חז"ל לשון דרך על ית'. ומהותו עצמותו את יראה
באצבעו מראה ואנווהו, א-לי "זה הפסוק: על

זה". ואומר

אפילו שישנה זמן כל
כולו ביקום אחת נקודה
התגלות את בה שאין
ית', ומהותו עצמותו
מתגלה נעלה שהכי
הרי ביותר, בנמוך
הגאולה זו אין שעדיין

והשלימה. האמיתית

״בערך״! אין
השלמה חוסר של זה קו
ועם ה"בערך" עם
ליעד", שקרוב "משהו
בעבודתו ביותר בולט
הרבי של האישית
המשיח, מלך שליט"א
בהזדמנויות הכלל. בהנהגת בעבודתו גם כמו
ומדגיש, חוזר המשיח מלך שליט"א הרבי שונות,
אנשים, אלפי עם אפילו והצליח פעל שכבר שמי
הרי נוסף, אחד עם אפילו לפעול ביכולתו אבל
הנוסף, האחד אותו עם לפעול חייב שהוא

מאתיים". רוצה מנה לו שיש "מי ואדרבא

האדיר, ה"הקהל" ממעמד בבואנו דווקא
בגשמיות כולנו, זכינו לה הנפלאה וההישגיות
לנתב שעלינו הרי ובאיכות, בכמות וברוחניות,
החדשים העצמותיים הכוחות את העוצמה, את
מלכותו וקבלת הגאולה בשורת להפצת שקבלנו,
שיכריז כולו, לעולם ועד ישראל, עם כל בקרב
מורנו אדוננו "יחי גדול ובביטול עצומה בשמחה

ועד". לעולם המשיח מלך ורבינו

שהגשמי ועד
אלוקות יראה

הקהל מעמד אביב. בתל רבין בכיכר - צדקנו משיח פני מקבלים
הארץ. רחבי מכל וטף, נשים אנשים, אלף ארבעים השתתפו בו היסטורי,

בכיכר משיח במעמד איש 40,000

את לנתב שעלינו הרי זכינו, לה הנפלאה וההישגיות האדיר, ה״הקהל״ ממעמד בבואנו דווקא
ישראל עם כל בקרב מלכותו וקבלת הגאולה בשורת להפצת שקבלנו, העצמותיים הכוחות
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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

שי' טאלער ורעיתו שלמה הרב למשפחת
שי' פינחס חיים הת' הבן בא לרגל
תחי' יהודית מ' עב"ג שידוכין בקשרי
שי' קעניג ורעיתו אפרים ר' הרב למשפחת
של הרחבה מתוך בישראל נאמן בית - ביתם יהא
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל
ע"ה ברכה מרת בן אמנון ר'

עקיבא
תשע"ו סיון ל' נפ'

בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי

  
    

  
   

    
   
   
   

  
  


    

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

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:27 19:10 ירושלים

20:29 19:26 תל-אביב

20:31 19:18 חיפה

20:28 19:27 באר-שבע

21:13 20:07 ניו-יורק
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בלעם של הגאולה בשורת

מלך דבר

בלק פרשת
חוקת פרשת בחו"ל:

בלק

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

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

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

תניא תהלים חומש

(שבפרשתנו), בלעם נבואות בפירוש רש"י של דרכו
לפרש אלא בפירושו בא שלא כללו שלמרות היא,
את המיישבות אגדות רק ומביא מקרא של פשוטו
בלעם, בנבואת פירושו בזה שונה זאת בכל המקראות,
נאמר בכתוב כי והטעם: רבות. חז"ל דרשות שמביא
לפי אלה כתובים פירוש שאין משלו", "וישא במפורש
"משלים", הם אלא הכתובים, כשאר ממש "פשוטם"

ודרשות. רמזים (גם) ענינו פשטות הרי ומשל

פירושי להביא רש"י הרבה בלעם שבנבואת ראינו, עוד
לעיל הנאמר ולפי בפירושו. כרגיל שלא "תרגומו"
(אינה בעיקר כוונתו התרגום, דברי שבהבאת - מובן
של הנמשל לפירוש אלא) הכתובים, לשונות לתרגום

תרגומו. לפי ה"משל"

בלעם של הברכה
כלביא עם "הן בפסוק פירושו את להבין יש זה, כל לפי
שחרית משינתם עומדין "כשהן שמפרש: גו'", יקום
ללבוש המצות את לחטוף וכארי כלביא מתגברים הן
- ישכב לא תפילין. ולהניח שמע את לקרוא ציצית
הבא מזיק כל ומחבל אוכל שהוא עד מטתו על בלילה
זה ולאחרי כו'", מטתו על שמע את קורא כיצד לטרפו
כתרגומו". - וגו' יקום כלביא עם הן אחר, "דבר כתב

המדרש דברי את מקודם מביא למה להבין: ויש
הביא ולא המילים, בפירוש לכאורה, רחוק, רמז שהם

עד בארעה ישרי "לא התרגום: פירוש את בתחלה
בארץ יגורו [=לא יירת" עממיא ונכסי קטול דיקטול
מדבר פירושו שלפי העמים], רכוש ויירש שיהרוג עד
וכיבוש ישראל לארץ ישראל בני כניסת על הכתוב

הארץ?

לברכות סיבות שתי
לשון נאמר שם בהמשך, שבאה בנבואה מזו: ויתירה
כתב יקימנו", מי וכלביא כארי שכב "כרע - דומה
ולא ובגבורה" בכח בארצם יתיישבו "כתרגומו, רש"י
פירוש את מתחלה הביא לא שהוא הסיבה ומהי הוסיף.

כאן? (גם) מקרא של לפשוטו יותר הקרוב התרגום

בלעם של זו נבואה בתחלת שהרי יוקשה, וביותר
להביאם להם נשבע "כבר פרש"י וגו'" א-ל איש "לא
להמיתם סבור ואתה אומות שבעה ארץ ולהורישם
זו) בנבואה (ובפרט בלעם דברי שעיקר הרי במדבר",
"להמיתם הרעיון את לשלול זה, ענין על מיוסדים
בכח ללכת ימשיכו שישראל לו ברור כי - במדבר"
האומות, את וינצחו עממין, שבעה ארץ לכבוש וגבורה
התרגום פירוש לכאורה יותר מתאים לזה ובהמשך

הנ"ל.

שענה בלעם, נבואות בתוכן בזה: הביאור לומר ויש
העם את לי ארה נא "לכה ממנו שביקש זה (על לבלק
אופנים: שני יש - ישראל את לקלל יכול שאינו הזה")
הם כי דבורו, ע"י להם ולהרע לקללם יכול שאינו א)
ושומרם עליהם משגיח והוא הקב"ה בעיני חביבים
בשאר שאינם רבות וזכויות מעלות להם יש ב) כו'.

לברכה". הם "ראויים ולכן האומות,

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

אשיבנה". ולא וברך לקחתי

ישראל פעולת מצד
בשתי רש"י פירושי בין הכללי החילוק מבואר ובזה
צורים מראש "כי שמתחילה א' בנבואה אלו: נבואות
ובתחלת בראשיתם מסתכל "אני רש"י כתב אראנו",
כצורים וחזקים מיוסדים אותם רואה ואני שרשיהם
כו'", אבותיו לו זכו . ואמהות. אבות ע"י הללו וגבעות
חביבותם מצד בדבורו להם להרע יכול שאינו להדגיש

הקב"ה; לפני

מדבר גו'" ביעקב און הביט "לא השניה הנבואה ואליו
לפי (ואילו עצמם, ישראל מעלת על התרגום) (לפי
עצמם). מצד הקב"ה לפני חביבותם על מדבר המדרש

התרגום לפי יקום'": כלביא עם "הן בפסוק גם הוא וכך
על בעיקר מדבר הרי הארץ, כיבוש על שמדבר
את רש"י מקדים ולכן הקב"ה. איתם שיעשה החסדים
גודל על המדבר המצות", את "..לחטוף המדרש פירוש
שאין שנוסף מובן, ומזה יום. שבכל מעשיהם מעלת
הם "ראויים מזו יתירה הרי ח"ו, יקללם שבלעם שייך

לברכה".
תשל״א) בלק ש״פ שיחת (עפ״י



החשובים האורחים אחד
במעמד להשתתף מחו"ל שהגיעו
שהתקיים האדיר ה"הקהל"
רבין בכיכר השבוע בתחילת
לשם כעת יזכה (שבוודאי בת"א
הרב היה משיח"), "כיכר - החדש
משיח בית מפעילי פלדמן דוד

שבארה"ב. בשיקאגו

תמוז, ג' השבת בהתוועדות
פלדמן הרב סיפר האירוע, ערב
השגחה של מאלפת חוויה על
במוחש ראה בה גלויה, פרטית
שליט"א הרבי של מעורבותו את

המשיח. מלך

בשורת לפרסום האמצעים אחד
משתמש אני בהם הגאולה,
הוא הגאולה, בשורת להפצת

הפרטי הרכב קישוט
משיח, בדגלוני שלי
הרבי של סטיקרים
המשיח מלך שליט"א
הפיכת בקיצור וכדו',
ל"טנק הפרטי הרכב

מבצעים".

השגחות ראינו בזה גם
ועד גלויות, פרטיות
להפצת חשוב זה כמה
הגאולה בשורת

והגואל.

שלנו הנסיעות באחת זה היה
לישיבה בננו את שהסענו לאחר
אוהיו. שבמדינת סינסנטי בעיר
נסיעה נוסעים אנו חזור, בדרכנו
באיזור המהיר, בכביש ארוכה
בשלב ברובו. מיושב בלתי
חשה לא הקטנה בתנו מסויים,
בחילות על להתלונן והחלה בטוב

והקיאה.

מהכביש ירדנו ברירה בלית
קטנה עיירה לאיזו המהיר
מקום. בשום תקועה שנראתה
ולא קטנה אוכלוסיה עם עיירה

יהודים.

ירדה כשאשתי ברכב נותרתי אני
משהו לקנות כדי לחנות ונכנסה
ופתאום הילדה, את לנקות כדי
מאחורי צועק מישהו שומעת אני

המלך". "יחי -

שחשבתי עד מופתע, כך כל הייתי
לשמוע טוב. שמעתי לא שאולי
שום באמצע המלך" "יחי כאן

מקום...

במהירות כשהסתובבתי עכ"פ
ראיתי מדובר, במה לראות כדי
אחד את ממולי להפתעתי
ומצביע מחייך החנות, מעובדי

והמדבקות. הדגלים על

כדי טובות שניות כמה לי לקח
לו שעניתי עד מההלם, לצאת

המלך". "יחי

ל"יחי שלו הקשר מה לשאלתי
שלפני סיפר, הוא המלך",
כסטודנט למד הוא שנים הרבה
שם אינדיאנה. באוניברסיטת
השליח את הכיר הוא
יהושע הרב החבד"י
לו שסיפר צ'ינצ'וקר,
מלך שליט"|א הרבי על

המשיח.

מנהגו את אהב הוא
תמיד לברכו הרב של
המלך" "יחי בברכת
על איתו ללמוד ואהב

הגאולה.

לפתע אותי שואל הוא זה בשלב
כיוון ברכב, תפילין לי יש האם
הרבה "כבר תפילין! להניח שרצונו

תפילין". הנחתי שלא שנים

הוא הבקשה, למשמע הופתעתי
מעניין שרחוק כמי נראה היה

והמצוות. התורה קיום

התפילין זוג את הוצאתי בזריזות
להניחם. לו ונתתי שלי

לעצמי, הרהרתי מניחם, בעודו
נוסעים הינו לא אם קורה היה מה
קורה היה מה הזה, הכביש על
בכדי כאן עוצרים היינו לא אם
אם קורה היה ומה לבתנו? לעזור
דגלים מלא היה לא שלנו הרכב
מלך שליט"א הרבי של ומדבקות
מפספסים ח"ו, היינו המשיח?
הזאת. המדהימה ההזדמנות את
מעוטרים שהיינו אשרינו

משיח! ודגלי במדבקות

ליובאוויטש תמימים תומכי בישיבת משפיע מטוסוב, שמריהו הרב
והפעילות העקשנות בחזית עומד שבפנסליבניה, הפוקונוס בהרי
כל ״עשו בשיחת האחריות את קיבלנו מאז ההתגלות להבאת
מטוסוב הרב לימינו. עד הניסיון שנות כל דרך ביכלתכם״, אשר
את ולהחיות להתוועד ׳לחיים׳, לומר מתאימה כתובת משמש

המושלמת. ההתגלות עדי שבקרבנו, המשיח ניצוץ

ההתגלות את להביא
ג' מאז חלפו ארוכות שנים מטוסוב, הרב
לשעת נכון – בגלוי רואים איננו ועדיין תמוז
רואים זאת, ובכל משיחנו. מלכנו את – הראיון
הרבי של הנצחיים בחייו התקיפה שהאמונה
– ואדרבה נחלשת, לא המיידית ובהתגלותו
את להסביר אפשר כיצד ומתחזקת. הולכת
בלי ולבעור להמשיך לאמונה גורם מה זה?

לדעוך?

הענין. על מסתכלים איך תלוי הכל

להסתכל אפשר הענינים, כל על כמו ומשיח, רבי של הענין על
לפי דוקא ולאו – ההיגיון של המבט מנקודת הגיונית. מבט מנקודת
– בתורה שרואים כמו קדוש שכל לפי אפילו אלא האנושי, השכל
והכאב העז הרצון כל עם רבינו, משה אצל שינויים. להיות יכולים
לארץ נכנס לא עצמו ומשה יהושע, של דורו בהמשך הגיע – וכו'
השביעי. לדור עד לדור מדור עברנו נשיאנו רבותינו אצל גם ישראל.
וקשה שאלות, מיני כל לשאול יכולים הענין, על ככה מסתכלים אם

באמונה. להיאחז מאוד

כל על מסתכלים אנחנו לגמרי. אחר משהו על מדובר אצלנו אבל
שום בו להיות יכולים שלא משהו לגמרי, אחרת מבט מנקודת הענין

כמובן). למעליותא, (אלא שינויים

שמדובר להכיר הזמן כל אותנו מחנך המשיח מלך שליט"א הרבי
נצחי. ענין שינויים, שום בו שייך שלא ענין לגמרי, אחר במשהו
שלנו, מהעולם מתחיל לא הוא – משיח על איתנו מדבר כשהוא
בשכל תלוי שלא משהו על איתנו מדבר הוא שינוי; בו ששייך

ובשינויים.

מציאות על אלא קץ, על מדובר לא
המשיח מלך שליט"א הרבי של הנבואה בין הגדול ההבדל הרי זה
מציין שיל"ו מה"מ שהרבי (כמו הדורות בכל שנאמרו הקיצים לבין
רוחני, בענין מדובר היה שם שופטים), ש"פ מלכות לדבר 112 בהערה
אבל שלנו; הגשמי בעולם התנאים לפי להשתנות יכול ממש שבפועל
מציאות. על מדבר הוא 'קץ', אומר לא המשיח מלך שליט"א הרבי

דבר. בשום תלוי ולא להשתנות יכול לא קרה, שכבר דבר

– הזמן כל בשיחות, בפירוש זה על מדבר המשיח מלך שליט"א הרבי
עבר, בלשון בו נגלה בו', נגלה המשיח שמלך 'שנה היא תנש"א שנת
לנפלאות בנוגע נשא, פרשת שבת מלכות בדבר אומר שהוא וכמו

תנש"א: בשנת שראו

ובגלוי בפועל "אראנו") בעתיד, שיראו אלה על (נוסף ראו "שכבר
שמעוני", הילקוט דברי נתקיימו שבהם זו, בשנה העמים כל לעיני
נתקיימו. כבר בו" נגלה המשיח שמלך "שנה המדרש שדברי כלומר,
הזה התהליך שליט"א, המשיח מלך בתור התגלה כבר שהרבי וכיון
המושלם לסיומו עד להתקדם ללכת רק יכול הוא להשתנות, יכול לא

ומיד. תיכף
דוד) בית חיילי ועד ידי על יו"ל תמוז, לג' משיח' 'בית במוסף ראיון (מתוך

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק תמוז - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ג. פרק תמורה הל'

ד. פרק

א. פרק מת טומאת הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ה-ז. פרקים מקואות הלכות

ח-י. פרקים

א-ב. פרקים ממון נזקי הלכות יא. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

ט

י

יא

יב

יג

יד
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ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

משיח בדגלי מקושטים להיות

ש(לא . . ממרום" רוח עליהם ש"יערה רצון יהי
לבני יסייעו הם) שגם אלא יבלבלו, שלא רק

זאת ידחו ושלא ישראל, ארץ שטחי בכל להתיישב ישראל
ומיד. תיכף זאת לעשות אם כי זמן ללאחר

תשל"ח) לך לך ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

עכשיו! השטחים בכל התיישבות
! גאולה להביא וביכולתך, עשה,

הגאולה בשורת בהפצת חלק טול

בסביבתך והפץ

הגאולה". "שיחת גליונות
052-6770778 לפרטים:

פלדמן דוד הרב
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שותפים כולנו - בכיכר משיח
האדיר, ההקהל במעמד חלק נוטל הינך בתרומתך

והשלימה האמיתית הגאולה ולזירוז ישראל עם לאחדות שנערך

הגאולה עיר ים בת 3084 ת.ד. והשלימה, האמיתית הגאולה למען לאגודה התרומה את לשלוח ניתן

www.hageula.com/donate הגאולה באתר ה"תרומות" כפתור באמצעות או 03-658-4633 הטלפון: באמצעות או

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

המלך פני לקבלת בכיכר רבבות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הונפו. והדגלים ניתלו השלטים הוצבה, הבמה
לקליטת הכיכר הוכנה הצהריים משעות כבר
אדיר 'הקהל' במעמד אותה שימלאו הרבבות
זורם הקהל החל ערב, לעת משיח. פני לקבלת
מקום. אפס עד הרחבה את ומילא בהמוניו
ע"י הכבוד בבימת המקומות נתפסו במקביל
הציבור ואישי השלוחים והמשפיעים, הרבנים

בנוכחותם. האירוע את שכיבדו

את שהנחה ששון חיים הרב הגאולה מרצה
ולמטרת יום של למהותו בהסבר פתח הערב
הרב יהודה, אור חב"ד בית מנהל הכינוס.
יחד לקרוא כובד פרידמן הכהן מענדל מנחם
המשיח מלך הרבי של פרקו את הקהל, עם

הענק. מסכי על המוקרן (קט"ו) שליט"א

לצד שליט"א המשיח מלך הרבי של כסאו
הבמה. בקידמת המוצב כבר המלכותי השולחן
בלוך שבתי הרב הארץ, שלימות מטה מנהל
שליט"א הרבי הזמנת נוסח את קורא מצפת
לקבלת ההקהל בעצרת ולהשתתף לבוא
אדוננו" "יחי בהכרזת נחתמת ההזמנה פניו.
סוערים. וריקודים אדירה לשירה הנמשכת

הפסוקים י״ב

אלעזר ר' עוז. ייסדת ויונקים עוללים מפי
אמן ביד מנחה בנתניה, משיח מטה מנהל פרץ
ילדי ע"י הנאמרים הפסוקים, 12 הכרזת את
פותחין בעולם. השלוחים ילדי לצד ארה"ק
לבקיבקר זלמן שלמה הרב מלכות. בדבר
טעם בטוב חוזר בצפת, חב"ד ישיבת מראשי
העם" את "הקהל בעניין קודש שיחת על
מוקרנים דבריו בסיום ה'". את "ליראה
הרבי מדברי וידיאו קטעי הענק מסכי על

וגאולה משיח בענייני המשיח מלך שליט"א
מככבים המוזיקלי בפרק הארץ. ושלימות
ר' לצד שיף. אוריה ר' החסידיים, הזמרים
גאולה בשירי זילבר אריאל ור' פיאמנטה אבי

הגאולה. לזירוז ייחודיים ומשיח

הארץ שלימות על שמירה

מקבל הגאולה, לבשורת האוניברסלי המימד
מ'בית פלדמן דוד הרב האורח בדברי ביטוי
דבריו הנושא שבארה"ב, בשיקגו משיח'
מועצת חבר וגאולה. "הקהל" על באנגלית
על מעורר קינג אריה ר' ירושלים, העיר
ושלימות הארץ שלימות על השמירה חובת

הערבים. עם מו"מ כל ושלילת ירושלים,

בלהיטו הקהל את מלהיב טייב יובל הזמר
סוערים, שמחה בריקודי שפורץ הידוע,
והמשפיעים הרבנים את גם שסוחפים
קעניג אלעזר הרב הכבוד. במת את המפארים
הלבבי בסגנונו מתאר עלית, בנצרת משפיע

המשיח מלך הרבי של ה"הקהל" מהפכת את
התל-אביבית, הכיכר את שהפך שליט"א,
במלוא המשיח גילוי מאיר שבו למקום
את מרגש שטיינמיץ מוטי ר' הזמר עוצמתו.

נשמה. שירי בכמה הקהל

עבדו ובמשה בה׳ ויאמינו

יו"ר העצרת מארגן עולה המרכזי לנאום
והשלימה, האמיתית הגאולה למען האגודה
חב"ד בית ומנהל שליח ציק, זמרוני הרב
קדושת גודל את נס על מעלה הוא בת-ים.
נשמתו, עצם את יהודי בכל המגלה המעמד,
הרבי של הידועה שיחתו את מחבר הוא לזה
כל "עשו נצטווינו בה שליט"א המשיח מלך
פעילות את שהניעה השיחה ביכולתכם" אשר
להראות כדי "התכנסנו היום. ועד מאז משיח

המשיח מלך לרבי
כיצד שליט"א
מישראל עשיריות
מרעישים –
בתוקף ותובעים
הגאולה את
ת י ת י מ א ה

העקשנות, תכונת את בנו נטע הרבי והשלימה.
מהגז, הרגל את להוריד ולא לרגע לנוח שלא
המלאה להתגלות עד – הפעילות את להגביר

והמושלמת".

מחזק קנדה, מטורונטו זלצמן יצחק יוסף הרב
שליט"א. המשיח מלך לרבי ההתקשרות את
סוערים. אדוננו" "יחי בריקודי נחתם האירוע
בחיות הרבבות, קהל מתפזר חצות לקראת
ולהבאת הגאולה המלכות בקבלת מחודשת

ממש. בקרוב הגאולה

טויטו חיים אלפסי, מאיר צילומים: בכיכר. הרבבות

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


