
וטסים מביאים מגיעים,
טיסה כרטיס על מיוחדת הגרלה
תתקיים המשיח, מלך שליט"א לרבי
גאולה בעצרת המשתתפים בין אי"ה
כל ים. בבת באמפי תמוז ב-ג' ומשיח
באמצעות מראש, שירשמו המגיעים
את ימלאו הגאולה, באתר הלינק
כל בנוסף, להגרלה. ויכנסו פרטיהם
כל על ידידיו, לרישום לינק יקבל נרשם
היעודי הלינק באמצעות נרשמים עשרה
בכרטיס הפעיל יזוכה המשתמש, של
באתר יפורסמו המלאים הפרטים נוסף.

www.hageula.com הגאולה:

תפילין למבצע תנופה
ל"מבצע שנה 50 מציינים זו, בשנה
שליט"א הרבי הכריז עליו תפילין"
בעצרת התאריך, לרגל המשיח. מלך
יושם הקרוב תמוז בג' ומשיח, גאולה
פעילים בפעילות. להוספה מיוחד דגש
הקהל את לשתף מתבקשים ושלוחים
ידי על תפילין, מבצע בפעילות
בסרטון שיוקרן קצרצר וידאו צילום
קטעי את הכינוס. בתוכנית שישולב
המייל: לכתובת לשלוח נא הוידאו

shageulacom@gmail.com

הימים אחרית קו
מטעם פועל הימים" "אחרית קו
הרבי של דברו את המביא 'יפוצו' ארגון
החרדי, לציבור המשיח מלך שליט"א
יום מידי מהקו נהנים רבים יהודים
ומשיח גאולה לשיעורי בו ומאזינים
שליט"א מהרבי ברכה ומבקשים וניגונים

.079-9130745 המשיח. מלך

טובות חדשות

ל- וטף נשים אנשים,
ומשיח גאולה עצרת

ה'תשע"ז תמוז ג'

של השבועות חג שלאחר הראשונה השבת
רגילה שבת להיות אמורה הייתה תשנ"א, שנת
מלך שליט"א הרבי התוועדות גם ב"770".
פרשת שבת, באותה 13:30 בשעה המשיח
ארבע בשעה והסתיימה כרגיל הייתה נשא,

מנחה. תפילת התפללו לאחריה לערך.

לחדרו, המשיח מלך שליט"א הרבי עליית לאחר
שבת. לסעודת לביתו אט אט יוצא החל הקהל
תפילה להשלמת המדרש, בבית נותרו מעטים
השבת. לסעודת הם גם ויצאו לימוד או

רק הקרובות בשעות
בבית נותרו בודדים

המדרש.

כמה לפתע, ואז
השקיעה לפני דקות
בלתי מאורע ארע
אירוע לחלוטין, מובן
בעקבותיו שהותיר
גדול אחד קריאה סימן

ונוקב.

לפתע הופיע
כמה זה היה כאמור
השקיעה, לפני דקות

למטה הגדול המדרש בית בפתח כאשר
הרבי מוקדמת, הודעה כל ללא לפתע, הופיע
ימינו ביד אוחז כשהוא המשיח, מלך שליט"א
וצעד ומגבת, מים ספל ובשמאלו סידורו את
המדרש בית אולם הכנסת. בית "מזרח" לעבר
בין ל"תמרן" נאלץ והוא לחלוטין. מבולגן
ביותר. רציניות היו הקדושות פניו הספסלים.
אך לרגע, בהלם נותרו במקום שהיו הבחורים

במהירות. התעשתו

סמוך עד צעד המשיח, מלך שליט"א הרבי
הבימה, על הספל את הניח הקודש, לארון
לנטילת קערה וביקש
הובאה הקערה ידים.
על התיישב והוא מיד,
בנתיים שהובא. כסאו
הרב המזכיר הוזעק

שהביא אחת חלה עם שהגיע קליין בנימין
התוועדות והחלה העליונה. מהקומה עימו
הראשונה השיחה במשך שבת. באותה השניה
אנשים ומאות בשכונה השמועה התפשטה
במהירות התמלא האולם ל-770 לזרום החלו
ולאחר ההתוועדות בסיום עצום. היה והלחץ
ברכה של כוס חלוקת הייתה ערבית תפילת

שעות. כמה במשך

ההתגלות תהיה כך
שהותיר השאלה
חד הייתה, האירוע
ללא כך מדוע וחלק,
הרי מראש? הודעה כל
על מודיעים היו אם
והכל מתארגנים היו כך
שצריך כמו מתנהל היה
ומכובד מסודר באופן

יותר...

עוד ברורה והתשובה
תהיה כך - יותר
רק זו הייתה ההתגלות!
כך על ותזכורת דוגמית
מוכנים להיות שעלינו
הנביא כלשון בדיוק רגע. בכל ההתגלות לרגע
אשר האדון היכלו אל יבוא "ופתאום מלאכי
תמסר. לא נוספת הודעה מבקשים", אתם
העת. כל דרוכים פנימי בהיכון להיות צריך

מאז מזמן, קבלנו כבר הגעתו על ההודעה את
רגע כל ועומדים". "מותרים בבחינת כולנו
מתקרבים אנו כי יותר מבטיח רק שחולף,
בקבלת זה, את לזרז ביכולתנו הנכסף. לרגע
הוראותיו במילוי להוסיף טובה החלטה
לימוד זה, לזמן הנוגעות ובפרט הקדושות
ובפרט תורה, בלימוד הוספה אבות, פרקי
הבטיחות הוראות פרסום התורה, פנימיות
נבדקו לא באם ותפילין מזוזות בדיקת שלו:
בשורת פרסום האחרונים, החודשים ב-12
הגאולה עדי לבב וטוב שמחה ומתוך הגאולה.

ממש. בקרוב והשלימה, האמיתית

כל ללא פתאום
מוקדמת הודעה

המשיח, מלך שליט״א הרבי תנש״א, נשא פרשת קודש שבת מוצאי
הפתאומית. ההתוועדות בסיום ברכה״ של ״כוס הק׳ בידו מחלק

נשא פר' שבת - ברכה" של "כוס

מתקרבים אנו כי יותר מבטיח רק שחולף, רגע כל מזמן, קבלנו כבר הגעתו על ההודעה את
הקדושות הוראותיו במילוי להוסיף טובה בהחלטה זה, את לזרז ביכולתנו הנכסף. לרגע
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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

חנה ומרת מענדל מנחם ר' הרב למשפחת

ליפש
שי' יצחק יוסף שמואל ה' בצבאות החייל הבן להולדת
של הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל

ז"ל לריסה מרת
ע"ה קציעה ומרת ניסים ב"ר

ישראלוב
ה'תשע"ד סיון ד' נלב"ע

בתוכם, והיא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לזכות

  
    
    

    
   

   
    

   
    

  
     

נדר לנדור יפליא כי אשה או איש
לה׳ הוא קדוש נזרו ימי כל נזיר..

ב-ח) ו (נשא

לחלק ניתן לנזיר התורה יחס את
פרישות מלשון "נזירות" לשניים.
מתבטא שהדבר כפי - והתבדלות
ו"נזירות" עליו, החלים באיסורים
ימי כל ראשו, על אלוקיו "נזר מלשון
הנזר מבטא כאן לה'". הוא קדוש נזרו
זוכה הוא לה קדושה של מיוחדת הילה

ופרישותו. התנזרותו בגלל -

מבניכם "ואקים נאמר: הגאולה זמן על
אז גם לנזירים". ומבחוריכם לנביאים
תצריך לא שהיא אלא נזירות, תהיה
שכן העולם, מענייני והבדלה פרישות
ישראל על שתשרה הנזירות קדושת
תהיה לא העולם שלענייני לכך תגרום
אדרבא, יהודי. על שלילית השפעה

נפלאים רווחה חיי יהיו ישראל לעם
זאת ועם כעפר", מצויים המעדנים "כל
"לדעת אלא העולם כל עסק יהיה לא
גאולה) (פניני בלבד"! ה' את

ה׳.. יברך ישראל.. בני את תברכו כה
.. ה׳ ישא ה׳.. יאר

כב-כז) ו (נשא

הכהנים ברכת הייתה הבית, בזמן
בעומדם הכהנים ע"י יום מדי נאמרת
וב"שם המקדש, בבית בעזרה הדוכן על

המפורש".

את לברך הכהנים ישובו הגאולה בזמן
שיביא דבר המפורש" ב"שם ישראל עם
הקודם לתוקפה הברכה. להחזרת
תוקף, משנה תקבל היא ואדרבא,
התגלות כולה בבריאה תשרור אז שכן

תשנ״ב) משפטים, ש״פ (שיחת אלוקית.

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:23 19:05 ירושלים

20:26 19:20 תל-אביב

20:27 19:13 חיפה

20:24 19:21 באר-שבע

21:12 20:04 ניו-יורק

      
ב-כה) יג, שופטים ) 

כיחיד נשיא בפנימיות

מלך דבר

נשא פרשת
א פרק אבות פרקי

נשא

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

במדבר, ספר בתחילת ישראל בני למניין בהמשך
ממשיכה קהת ומשפחת הלווים, מניין ואח"כ

ומררי. גרשון בני במניין היא גם לעסוק פרשתנו
ד, (במדבר, גו'" הם גם גרשון בני ראש את "נשא

וספירה, מניין לעריכת הקב"ה של זה ציווי כב).
מניין בעריכת יסודית: ותמיהה שאלה מעורר

המיוחדות למעלות ההתייחסות נעלמת וספירה,
לכל מתייחסת הספירה פעולת יחיד, לכל שיש
אינו במדריגה הגדול שלכן כשווים, הנספרים
נחשב אינו במדריגה והקטן מאחד יותר נחשב

של שיחודו ובפרט מדוע? ולכאורה מאחד, פחות
השי"ת. רצון עפ"י הוא יחיד, כל

נשיא כל של יחודו
בסיום לנאמר בהקשר מתעוררת דומה שאלה
ישראל נשיאי י"ב אודות מדובר שם הפרשה.
נשיא כל והמזבח, המשכן לחנוכת שהתנדבו

הוא. וקורבנו

ליום אחד נשיא ליום אחד "נשיא הקב"ה ציווי
אישי באופן מתייחס גו'", קרבנם את יקריבו
בוודאי (שהרי נשיא כל של לקורבנו וברור

ולאופי לאופיו התואמת כוונה היתה נשיא לכל
(במדבר המדרש מציין זאת, כל לאחר הנה שבטו),
קורבנות הקרבת שבסיכום שהעובדה יד) פרשה רבה,

של הכללי הסכום את מציינת התורה הנשיאים,
מזרקי עשרה, שתים כסף "קערות הקורבנות
עשרה", שתים זהב כפות עשרה, שתים כסף
וחביבים שווים הם השבטים "שכל מלמדת

כולם כאילו הכתוב עליהם ו"העלה כאחד" כולם
ביום הקריבו כולם וכאילו ראשון ביום הקריבו
לכל שיש המיוחדות נעלמת כאן גם אחרון".

מדוע? נשיא,

שבמשכן במנורה גם
ליהודי יהודי בין חילוקים קיימים אכן, והביאור:

אלה חילוקים אך אליהם, להתייחס אכן ויש
הם שבנפש. יותר החיצוניים ברובדים נמצאים
הנפש. בעצם ולא בלבד הנפש בכוחות קיימים
שמתייחדים כאלה יש הנפש, כוחות ברמת כאן,

במידותיהם המתייחדים ויש הנעלה, בשכלם
הנפש. בגילויי אלא אינו זה כל אך וכו', הנעלות

"יחידה" בדרגת הנשמה, בעצם זאת, לעומת
יחידה בדרגת שם שווים. ישראל כל שם שבנפש,
יהודי של העצמית ההתקשרות בנקודת שבנפש,

בתכלית. מאוחדים ישראל כל בהקב"ה,

בהעלותך פרשת בהתחלת גם מרומז זה ענין

הנרות את "בהעלותך זה: שבת במנחת שקורין
וזה גו' הנרות שבעת יאירו המנורה פני מול אל

זהב". מקשה המנורה מעשה

ז' סוגים, לשבעה (בכללות) נחלקים ישראל בני
המנורה. קני שבעת כנגד ה', בעבודת מדרגות
לקו היא ונטייתם מאהבה ה' את העובדים יש
ונוטים מיראה העובדים יש חסדים, הגמילות

שעניינו התפארת, לקו הנוטים ויש הגבורה, לקו
כולם מתאחדים הם מקום מכל וכו'. תורה לימוד
"מקשה בהיותם המנורה", פני מול "אל בהארתם
עצם מצד נובעת אשר אמיתית התאחדות זהב".

היחידה. בחי' הנשמה,

שבתורה ה׳יחידה׳ גילוי
אחדותם הדגשת יותר בעומק לבאר יש ועפ"ז
"בחודש שכתוב כמו במתן-תורה, ישראל של
ויחן גו' סיני מדבר באו הזה ביום גו' השלישי

בלב אחד "כאיש יחיד, לשון "ויחן" ישראל", שם
להם שאתן השעה הרי הקב"ה "אמר שלכן אחד"

תורתי". את

יחידה, בחי' הנשמה, עצם מצד הבאה זו אחדות
קשורה יהודי, שבכל משיח לניצוץ גם הנחשבת
התורה, פנימיות משיח, של תורתו עם במיוחד
היחידה בחי' התורה, של לעצמותה הנחשבת

אחדות תורה. במתן (בהעלם) שניתנה שבתורה,
להתגלות הכנה היא, היחידה, בחי' שמצד ישראל
של הגילוי ולאחרי שבהוספה משיח של תורתו

תצא". מאתי חדשה "תורה תורה, מתן
ה׳תנש״א) נשא פרשת שבת (משיחת



הרבי אל ההתקשרות אפיק
באמצעות המשיח מלך שליט"א
לנחלת כבר נעשה קודש, האגרות
העדות מכל הפונים רבבות הכלל.
לברכות יום מידי זוכים והמגזרים
ועד והדרכות לעצות נעלות,

ממש. בגילוי ונפלאות לנסים

שליח פרבר, הירש הרב מספר
ומנהל המשיח מלך שליט"א הרבי
בירושלים. בגילה חב"ד מוסדות

ביני קשר נוצר שנים כמה לפני
קהילה בראש העומד רב לבין
הזמן במשך בשכונה. ספרדית
שבועי שיעור לעצמנו קבענו
חודשים כמה ומזה בחסידות

תניא. לומדים שאנו

שעוד פעם סיפר אגב,
מידי נהגו אבא, בבית
ללמוד קודש, שבת
שליט"א הרבי מתורת

המשיח. מלך

השיעורים, במהלך
על ממני שמע גם
אל הכתיבה עניין
מלך שליט"א הרבי
באמצעות המשיח
ואכן קודש, האגרות
ביקש הימים באחד

בעיה על לכתוב שרצונו ממני
עליו. המעיקה

הרבנית ואשתו שהוא ידעתי
פרי לראות שנים כבר מחכים
סיבת מה ידעתי לא כי אם בטן,

הזאת. בפעם הכתיבה

הכתיבה טופס את לו מסרתי
שיקבל הצעתי ואף אצלנו, הנהוג
לאחר טובה. החלטה עצמו על
פתח הוא בקשתו, את כתב שהוא
(היה לו שהבאתי הכרכים באחד

ז'). כרך זה

בראש הראשונות השורות למקרא
בלתי בבכי פרץ הרב העמוד,
תגובתו עוצמת לנוכח נשלט.
והשארתי מהחדר יצאתי הרגשית

לבדו. הרב את

נרגע הוא דקות כעשר כעבור רק
לי אומר כשהוא מהחדר ויצא
את לך ואספר זמן יבוא "עוד

בכיי". סיבת

שהוא הבנתי עליו לחצתי לא
רגשות. בסערת

כבר כי סיפר, אכן יותר מאוחר
נישואיהם מאז שנים שבע חלפו
חייא בזרעא התברכו לא ועדיין
עשו גם השנים במהלך וקיימא.
תוצאות ללא אך טיפולים כמה
כתב הוא זה על ובדיוק חיוביות.

פעם. באותה

ז' בכרך פתח הוא כי התברר
א'תתקצח. באגרת קלט, בעמוד
את הכילו הראשונות השורות

טובות: לבשורות ההבטחה

עם .. מכתבו נתקבל עתה "זה
בו, המוסגר נפש) (=פדיון הפ״נ
אקראהו נדר) (=בלי בל״נ אשר
וחמי מורי קדושת כבוד ציון על
והשי״ת רצון, בעת אדמו״ר...
העניינים בכל טוב לבשר יזכהו

בהפ״נ..״. שנזכרים

את "כשראיתי
מספר התשובה,
של גל הרגשתי הרב,
הרגשתי פנימי, אושר
שבקשתנו בוודאות
ובעזהשי"ת התקבלה
בשורות תהיינה הפעם

טובות.

שבהמשך מאלף
העניין נזכר המכתב
את הרואה חכם "איזהו של

הנולד...".

מאוחר כי אם הבחנתי, כן כמו
הנ"ל במכתב בהתייחסות יותר,

קהילה: רב להיותי

בקודש בעבודתו הצלחה "בברכת
חבריו כל שלום) (=פרישת ופ״ש
וע״פ בכלל ומושפעיו זו בעבודה
מכולם״. יותר ומתלמידי מרז״ל

כי ב"ה, התברר קצר זמן בתוך
אותו בעניין טובות בשורות ישנם

לילדים. ברכה - בקשנו

ב"ה, שבועות כשלושה לפני
ומוצלחת, טובה בשעה נולד
ישראל בישראל שמו ונקרא בננו
ישראל רבי שם על ישראל, מאיר.
החסידות מייסד טוב שם בעל
מאיר רבי שם על מאיר, הכללית.
לי"ד בסמוך נולד (בננו הנס בעל

אייר).

פרבר, הרב מסכם זה, פרטי ומנס
הגאולה של הכללי לנס שנזכה
ומיד תיכף והשלימה, האמיתית

ממש.

חג של הראשון ביום הקריב שלא מי קיים, המקדש שבית בזמן
להשלים, באפשרותו החגיגה, ושלמי הראיה עולת את השבועות
התשלומין". "ימי הם אלה סיון. לי״ב עד החג, שלאחר ימים בששה

מעלתם. על המשיח, מלך שליט"א הרבי קודש משיחת להלן

התשלומין ימי
על מורה ד"תשלומין" הענין ...כללות
הקב"ה של מצדו נוסף וחסד יתירה אהבה
שאע"פ ישראל, לבני המצוות) (מצווה
מסויים, לזמן הציווי נקבע שלכתחילה
את קיימו לא ישראל בני כאשר גם הנה
סיבה (מאיזו מראש שנקבע בזמן הציווי
גודל מפני - הקב"ה להם נותן שתהי'ה),
נוספת הזדמנות - אליהם ואהבתו חסדו
שזהו הציווי, קיום את להשלים שיוכלו

התשלומין. דימי הענין כללות

שהענין נראה ראשונה בהשקפה ...
היתה לא עצמו שביו"ט היינו, כו', גרעון על מורה דתשלומין
למלא יוכלו שבה הזדמנות לתת צריכים שלכן כדבעי, העבודה
אבל תשלום). מלשון ("תשלומין" כו' החסר את ולהשלים
שביו"ט התשלומין, בימי מיוחד עילוי ישנו - הענינים בפנימיות
ד"תשלומין" הענין שזהו זה, לעילוי לבוא יכולים היו לא עצמו
לבוא יכולים התשלומין בימי שדוקא היינו, שלימות, מלשון

עצמו. ביו"ט מאשר יותר היו"ט, דעניני השלימות לתכלית

ד"תשלומין" הענין שכללות לעיל האמור ע"פ - בזה והביאור
ישראל: לבני דהקב"ה יתירה ואהבה נוסף חסד על מורה

(ביו"ט מסויים בזמן תעשה זו שעבודה הקב"ה של שרצונו אע"פ
אחד ורצונו שהוא הקב"ה דרצון העילוי גודל מובן והרי עצמו),
גודל מפני אעפ"כ, - אחד) וחכמתו שהוא מזה (במכל-שכן
שהעדר בעובדה הקב"ה מתחשב ישראל, לבני והחיבה האהבה
אומר ולכן כו', בשוגג או באונס הי' הראוי בזמן העבודה מילוי
יכולים אלא קרבנו, בטל זמנו דעבר באופן זה שאין הקב"ה

התשלומין. בימי זאת להשלים

אלינו ואהבתו חסדו גודל מפני
גודל מפני ניתנו ומצוותיה התורה עניני שכללות מכיון והנה,
והחיבה האהבה גודל שמפני היינו, ישראל, לבני הקב"ה של אהבתו
תוספת מתגלה שכאשר מובן, - לעבודתו" המקום "קירבנו לכן כו'
עילוי תוספת שיהי'ה בהכרח מסויימת, למצוה בקשר וחיבה אהבה
נתינת סיבת הוא והחיבה האהבה שענין מכיון עצמה, במצוה

המצוה.

עניני בכל השלימות לתכלית מגיעים התשלומין שבימי היינו, ...
עצמו. ביו"ט להיות יכול שהי'ה ממה יותר נעלה באופן היו"ט,

הקשורים לענינים בנוגע ההחלטות שכל - העיקר הוא והמעשה ...
ממש. בפועל לבוא צריכים תורתנו" מתן "זמן עם

יהי הנה - הגאולה" את שמקרבת צדקה "גדולה מארז"ל וע"פ
בקול יקראו שבו הזמן את ויקרבו ימהרו אלו שפעולות רצון
וריקוד)... שמחה (מתוך לצאת כדי - דרך" פנו סולו "סולו גדול:
עם ד"ארו באופן היא הגאולה כאשר ובפרט העתידה, הגאולה אל
ותיכף השלימות, בתכלית הוא דרך" ד"פנו הענין שאז שמיא", ענני
ה"ה): פ"ז תשובה (הל' החזקה יד בספרו הרמב"ם ובלשון ומיד,

נגאלין". הן "מיד

ואילך). 1624 ע' ג', כרך התוועדויות ה'תשמ"ג, סיון י"ב ליל (משיחת

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

יט. פרק ולוה מלוה הל'

כ. פרק

כא. פרק

כב. פרק

כג. פרק

כד. פרק

כה. פרק

יח-כ. פרקים הטומאות אבות שאר הלכות

א-ג. פרקים אוכלין טומאת

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

א-ב. פרקים כלים הלכות טז. פרק

ח

ט

י

יא

יב

יג

יד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

שנים שבע לאחר

כלשון - אזי הגבול, את מיישבים וכשלא
כפי - קוראת" ש"פירצה פירצה, משאיר זה - ערוך השולחן

הגרוע... באופן מדובר וכאן "לגנב", - כך אחר שכתוב
תשל"ט) במדבר (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לגנב קוראת פירצה

אלפסי) מאיר (צ. פרבר הירש הרב

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור בבוקר: 8:30 בשעה יום כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י
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הגאולה לעצרת ההיערכות כינוס

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

- ומשיח גאולה עצרת השנתית, העצרת
שעבר, חמישי ביום לדרך. יצאה תמוז, ג'
בהצלחה התקיים סיון חודש ראש ליל
חב"ד, בכפר 770 באולם ההיערכות כינוס
מלך שליט"א הרבי שלוחי בהשתתפות

המשיח.

שהסבו הפעילים שמעו הפתיחה בדברי כבר
בנצי הרב המנחה מפי חגיגית, לסעודה
על ים, בבת החינוך מוסדות מנהל פרישמן
להשתתפות החשיבות ועל העצרת יעדי
האמונה את ביותר המבטא בכינוס, מירבית
חי המשיח מלך שליט"א הרבי כי הטהורה,

ממש. ומיד תיכף לגאלנו ועומד וקיים

ראש חב"ד בית מנהל עקיבא בנימין הרב
פרק את הקהל עם בהטעמה אמר העין,
המשיח. מלך שליט"א הרבי של התהילים
העומדים הכלים על כעת, הרחיב המנחה
מנהל קרביץ שמואל הרב הפעילים. לרשות
המדיה אמצעי את תיאר chabad.fm האתר
העצרת ופרסום להפצת בהם להשתמש שניתן

הגאולה. בשורת הפצת עם יחד

גאולה של פעילות שנות 26
מפעילות לקט שהכיל קצר וידאו סרטון
ובפרט קיומה, שנות 26 במשך האגודה
חימם שעברה, בשנה בכיכר משיח מהעצרת
זמרוני הרב לדברי טוב רקע ויצר האוירה את
שהציג הגאולה, למען האגודה יו"ר ציק
את לפעול העצרת, של העיקרי יעדה את
תיכף המשיח, מלך שליט"א הרבי התגלות

ממש. ומיד

העומדים האמצעים על דיבר זמרוני הרב
כל של הפנימית "ההחלטה ובראשם לרשותנו

בזה לראות צריך אחד כל שלכן ואחד", אחד
אישיות. יוזמות ולגלות האישי עניינו את

הרב דיבר וחשיבותו ההסעות מערך נושא על
במדרחוב וגאולה משיח מרכז מנהל אורן דורון
להזמין הפעילים את עודד אשר בירושלים,

עבורם. להתרים ובמקביל אוטובוסים

תרומה לי ויקחו
להיות לפעילים להציע הוחלט זה, בשלב
כאשר המרכזית, בעצרת בממונם גם שותפים
בסכום להשתתף בל"נ עצמו, על לקח שליח כל
תשלומים). בכמה (אפשרי ש"ח 1000 של
ומרשימה מיידית הייתה הפעילים היענות
מבצע של פתיחתו את והיוותה ביותר,

הגאולה. אתר באמצעות לעצרת התרמה

בישיבת משפיע גינזבורג יצחק לוי חיים הרב
יום של מעלתו על דיבר בראשל"צ, חב"ד
שנה 90 במלאת בפרט תמוז, ג' הגאולה
היום תרפ"ז, תמוז ג' לחג (תרפ"ז-תשע"ז)
רבי הריי"צ אדמו"ר הקודם, הרבי יצא בו

גינזבורג הרב ברוסיה. ממאסרו יצחק יוסף
האישית ההשתתפות חשיבות על הרחיב
גיוס בנושא נוספים דברים הקהל. בהבאת
הציג הגאולה, בשורת להפצת הטכנולוגיה
על שסיפר מנתיבות, רענן ראובן הרב
וגאולה משיח חסידות בהפצת פעילותו
היכולות ועל הפייסבוק, רשת באמצעות

בזה. הטמונות

באופן רענן הרב הציג זו, ליכולת כהמחשה
ששודר עצמו ההיערכות כנס ספונטני
ב"ה, צופים ל-2,500 והביא חי בשידור
פעיל חלק לקחו ואפילו שיתפו הגיבו, שצפו,
במעמד כהשתתפות תרומה בנתינת בעניין

השנה. תמוז ג' של הגדול

ההתגלות להבאת הזינוק
האירוע, של הרשמי חלקו סיכום לקראת
הגל של ומודעות עלונים לשלוחים חולקו
לאחמ"כהחלהההתוועדות, הראשון. הפרסומי

ה כ ל ה מ ב
הרב עורר
מלכה ליאור
חשיבות על
ת ו ל י ע פ ה
ת צ פ ה ב

ישראל. אהבת מתוך דווקא הגאולה בשורת

חסידיות חצרות בקרב הפעילות של יחודה על
אילן הרב שנייבאלג. שלום ישראל הרב דיבר
ירון והרב הזהב בקניון סנטר חב"ד מנהל חיון
פרסום חשיבות על עוררו מחיפה זוהר בר
פרסום באמצעות והגואל הגאולה בשורת
ובשירת טובות החלטות של זו ברוח חוצות.
להבאת הזינוק כינוס נחתם אדוננו" "יחי

ממש. עכשיו ההתגלות

אורן דורון הרב

בסוכנות עבודה
בסוכנות עבודתו לקבל לו יציעו באם דעתי, שואל
וכו'. בדבר שאחריות כיון בה, ימשיך האם בקביעות,
עליו איך הוכחה תשמש האמורה הנקודה ולדעתי,

להתנהג,

וכל בקביעות, לקבלו יחליטו מצדם שבאם אומרת זאת
שעליו הוכחה זוהי פרטית, בהשגחה הם הרי הענינים
לתקוני הקדושה תורתנו שאמרה וכיון המשרה, לקבל
למלאות והאפשריות הכחות לו נותנים הנה שדרתיך,

במילואה, האמורה במשרתו תפקידו

ואף למותר, אך בזה והאריכות באר, די אין הזכות שגודל
בכדי בזה וכיוצא תוקף בזה להראות צריכים שלפעמים

הדרישה, שימלאו

לפנים במדינתו ומצב המעמד העבר, את כשיזכור הנה

בפני עמדו זאת ובכל לגמרי, אחר לתוקף זקוקים שהיו
הבנים בזה וההוכחה נצח, ודידן והסתרים העלמות
ככל בו תוקף די עתה שבמצבו בודאי הרי והבנות,
ו׳תרעט) (מאגרת וק"ל. הנ"ל, התפקיד למלאות הדרוש
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שנה משבעים אפרים, יד דעת לפי שכותב מה ובכלל
זה הרי חופשי: [תרגום זאך גלייכע א דאס איז - וכו'
בעוד שישתדלו אמורים דברים במה אבל נכון], דבר
מקום יש ואז מתאים, מקום ממלא דבר על מועד

הסברא דבר על לחשוב

שלא בתנאי אבל ועבודה, התורה על לשבת יוכל והוא
וכן אחרים עם ללמוד גם אם כי בעצמו להסתפק
העומד דבר לך ואין ברבים, לימוד בשיעורי להשתתף
ו׳תרדע) (מאגרת הרצון... בפני


