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סיפורים לשלוח נא
מההתוועדויות והקלטות

ציק, זמרוני הרב של משפחתו
מי כי הרחב, מהציבור מבקשת
הקלטות או עובדות סיפורים, שבידו
מנת על לשגרם הרבות, מהתוועדויותיו
אי"ה. לאור שציא מיוחד בספר לאוספם

geulacity@gmail.com למייל:

טובות פעולות
ומעשים טובות פעולות שורות
של לזכותו אלו בימים נערכים טובים,
ציק. ע"ה חיים ב"ר זעליג זמרוני הרב
המבצעים, בפעילות חיזוק התוועדויות,
הרחב, לציבור רבים ואירועים כנסים
הטהורה האמונה את מחזקים בהם
הרבי של והמיידית הקרובה בהתגלותו
האמיתית בגאולה המשיח מלך שליט"א

ממש.. ומיד תיכף והשלימה,

טובות פעולות

זה מיוחד גליון הדפסת
ע"ה יוסף ניר לע"נ

שפיצר ומנחם חנה בן

אדוננו יחי המשיח, מלך שליט"א הרבי ברשות
לחיים ועד! לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו

ולברכה. לחיים לחיים,
איתנו המשתתפים לכל והצלחה ברכה שיהיה
שיהודי מה בכל הזה, והנפלא האדיר בהקהל כאן
וטוב גדול כלי אין רוויחי, ומזוני חיי בני צריך,

ההקהל. מאשר הברכה להמשכת יותר
שזה רואים שאנחנו כפי ובפרט בהקהל, משהו יש
מיליוני שם מתכנסים שהיו המקדש, בבית היה
מתכנסים היו יהודים מיליוני ממש יהודים.
בתורה. קורא המלך את לשמוע המקדש, בבית
כל כשמתכנסים מובן, שאינו בהקהל משהו יש
ויחיד יחיד כל של הייחודיות אנשים הרבה כך

פלוני, של הכישרון נעלמת.
הידע אלמוני, של החכמה
רק הוא נעלם. פלמוני, של

הכלל. מתוך אחד
הוגן, לא נראה זה לכאורה
בעניין לעסוק מתאספים
כל פתאום ודווקא חיובי
והיפים המיוחדים הדברים
נעלמים. מאתנו אחד כל של
אבל הכלל. זה שחשוב מה
להיפך. דבר, של לאמיתו
הוא בהקהל שנעשה מה
השווה הנקודה שמתגלית
שהיא הנקודה, יהודי. שבכל
שבכל הפנימית הנקודה

היחידה הנשמה, עצם של הבחינה וזו יהודי,
רוח נפש בנר"ן, זה שביננו החילוקים כל שבנפש.
שווים. ישראל כל לעצם שקשור במה ונשמה.
עלוליות, יש הקהל ובשנת הקהל במעמד דווקא
לגלות ואחד אחד לכל מיוחדת, כוח נתינת ישנה
ימות בשאר מאשר קלות ביתר שבו העצם את

רגילות. בשנים ומאשר השנה
עת זהו – הקהל שנת הזאת, השנה דווקא לכן
לפני והשלימה. האמיתית הגאולה להבאת רצון
המשיח מלך שליט"א הרבי שנה וחמש עשרים
את שאל הוא במהלכה נוקבת. שיחה קיים
עשרה שמתאספים הייתכן הנוקבת התמיהה
לפעול מרעישים ואינם מישראל עשיריות וכמה

צדקנו?! משיח ביאת
הזאת, התביעה
הפכה הזאת התמיהה
המוצא לנקודת להיות
הנפלאה, העשייה לכל

חשמלי זרם איזה כמו שיחה. מאותה שהתחילה
אחד כל פעולות. ליזום והתחילו החבר'ה את תפס
את ויותר יותר להפיץ איך שלו ובמיוחדות בדרכו
ועובדה נשארה התמיהה ועדיין הגאולה. בשורת

ממש. בפועל ונגאלנו נושענו שלא
שליט"א לרבי ליישב כדי היום לכאן באנו אנחנו
התאספנו אנחנו תמיהה. אותה את המשיח מלך
כן מישראל עשיריות והרבה עשיריות כמה כאן
המשיח מלך שליט"א לרבי להראות כדי ירבו,
ונמשיך מרעישים הרעשנו, מרעישים. שאנחנו

ממש! כפשוטו להתגלות עד להרעיש
את שואלים אנחנו ורבותיי, מוריי ברשותכם
שליט"א שהרבי הייתכן ההפוך, בכיוון התמיהה
לא זה לרגע עד המשיח מלך
איך ממש?! בפועל התגלה
עם מסכימים שאנחנו ייתכן
אתה רב'ה, הזאת, המציאות
זמן שהגיע לומר בנו העדות
בנו העדות אתה הגאולה.
כל את עשינו שכבר לומר
לעשות צריכים שאנחנו מה
ולא העבודה והסתיימה
משיח פני קבלת אלא נותרה
בנו העדות אתה צדקנו.
הגאולה זמן זהו שאכן לומר
אנחנו כן ועל ממש. כפשוטו
כל של בתביעה תובעים
להיות צריכה שאכן הדורות,
תיכף והשלימה האמתית הגאולה זה ברגע עכשיו,

ממש! ומיד
מחשבה שהיא איזה אחד לאף תהיה שלא וכדי
הפך הרבי הגז, מן רגל להוריד רוצים אולי שמא
אנחנו לכן מזה. למעלה שאין לעקשנים אותנו
המשיח מלך שליט"א לרבי להראות רוצים
עד נמשיך ואנחנו ממשיכים שאנחנו כולו, ולעולם

ממש. בפועל ההתגלות
וכל כאן שנמצא הציבור כל עם ביחד רוצים אנחנו
קצווי בכל עכשיו אותנו ורואים בנו שצופים אלה
רגליהם על שיעמדו מכולם מבקשים אנחנו תבל,
לכל להבהיר הקודש. הכרזת את נכריז וביחד
אין ומהות לעצמות ובראשונה בראש עולם, באי
קשה עם מוותרים, לא שאנחנו הוא. ברוך סוף
הגאולה את דורשים אנחנו למעליותא. הוא עורף
אנחנו ולכן ממש ומיד תיכף והשלימה האמתית
המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי מכריזים:

ועד! לעולם

הייתכן?!
יו״ר ציק, ע״ה חיים ב״ר זליג זמרוני הרב הרה״ח המשיח, מלך שליט״א הרבי שליח של נאומו

ה׳תשע״ו בכיכר משיח - הרבבות במעמד והשלימה, האמיתית הגאולה למען האגודה

בכיכר״ ב״משיח בנאומו ציק, זמרוני הרב

מהגז! הרגל את מורידים לא
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ומתחיל שנים, במשך דרך פורץ ציק, זמרוני הרב
הכלל. לנחלת הופכות מכן, שלאחר רבות, פעולות

אלו: מפעולות מקצת המזלג קצה על להלן

הראשון חב״ד בית

הודיע המושג, על עדיין ידעו לא בהם בימים
בארץ הראשון חב"ד "בית פתיחת על זמרוני, הרב
מלך שליט"א הרבי של וברכתו בהסכמתו ישראל,

המשיח.

לילדים מצות מאפיית

לראות אותו הובילה העליונה, ההשגחה כאשר
רעיון את זמרוני, הרב הביא דומה, פעילות
שמאוחר רעיון ישראל. לילדי המצות מאפיית

מקומות. באלפי יושם יותר

כפרות פדיון מעטפות

ים בבת הדפיס כאשר הראשון, היה זה, בנושא גם
וארגונים מוסדות אלפי כיום כאלו. מעטפות אלפי
גדולה להתעוררות המביא זה, ברעיון משתמשים

ישראל. אלפי אצל הכיפורים יום סביב

המבצעים׳ ׳טנק

הארץ, את שכבשו הניידות שהגיעו לפני שנים
פרטי רכב "טנק", ים בת ברחבי הסתובב כבר
ה'מבצעים' לפרסום הגברה מערכת עם מקושט

הנרות. הדלקת וזמני

המשיח מלך שליט״א לרבי כתיבה

שליט"א לרבי מתקשרים רבבות כאשר בזמננו,
קודש, באגרות הכתיבה באמצעות המשיח, מלך
את והנחיל זאת שפרסם מי את להזכיר חשוב

הגאולה. ושיחת התוועדויות באמצעות הדרך

הארץ שלימות

שיחותיו עם ודפים חוברות בפרסום הנחשון היה
זה, בנושא המשיח, מלך שליט"א הרבי של הק'
וכתיבה נאומים באמצעות שנים, במשך ולחם

הערבים. עם הדיבורים כנגד

חב״ד דפי

הו"ל המשיח, מלך שליט"א הרבי של בעידודו
'דפי של הראשונה המהדורה את תשמ"ז בשנת

מהדורות. מספר בעוד יצאו שמאז חב"ד'

תשובה לבעלי ישיבה

בתשובה שחזרו ושלוחים חב"ד בתי מנהלי עשרות
הטובה העדות הם ובישיבה, השיעורים באמצעות
לבעלי הישיבה ברעיון גם הברוכה, להשעתו

הראשונה. החב"דית תשובה

ליבו" אל יתן "והחי

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

ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד
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פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:
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עם בקשר לבו") אל יתן ד"והחי הענין בכללות
כמה ישנם ( ל"ע והסתלקות פטירה של ענין
באופן הדינים לחילוקי בהתאם - חילוקים
, שבעה , (שלשה הזמנים שינויי ע"פ האבלות

חודש). וי"ב שלושים
תקופת של בסיומה בעמדנו - ובנדו"ד
יש - חודש די"ב התקופה והתחלת ה'שלושים',
אל יתן "והחי ד הענין את פעם עוד להדגיש
זו,ובשני לתקופה ומתאים השייך באופן לבו"
לתקופת השייכים הענינים שלילת - הקצוות
הבכי),ונתינת-כח ענין (כמו בלבד 'שלושים' תוך
(אמירת חודש י"ב כל במשך השייכים להענינים
לזכר ומעשים-טובים משניות, לימוד קדיש,

וכו'). הנשמה ולעילוי

ישראל לכל ונוגע קשור
טוב שאינו ענין שכל להדגיש - ועיקר ועוד
ותכליתו , בלבד לרגע אלא אינו , והנגלה הנראה
גדול עילוי יתוסף שעי"ז עלי', צורך ירידה -
בטוב שיומשך , שבאין-ערוך לעילוי עד יותר,
הענין ובנדו"ד בגופים, לנשמות והנגלה הנראה
שאז, עפר", שוכני ורננו "הקיצו המתים, דתחיית
אלקים ה' "ומחה הצער, שיתבטל בלבד זו לא
שיתוסף מזה, יתירה אלא פנים", כל מעל דמעה
עפר", שוכני ורננו "הקיצו - השמחה בענין גם

"שמחת - השמחה לשלימות עד דייקא, "רננו"
ראשם". על עולם

קשור פרטי איש של מאורע שגם - ובהקדמה
לכל גם אלא) אליו, להקרובים רק (לא ונוגע
ובפומבי, ברבים זה על מדברים שלכן ישראל,
האמיתית הגאולה עם זה ענין שמקשרים ועד

עפר". שוכני ורננו "הקיצו כאמור, והשלימה,

הדברים: וביאור
נשמות ריבוא "ששים - ישראל נשמות כל
ריבוא לששים מתחלק שורש וכל .. פרטיות
בנשמת כלולות - מספר" אין ל"ניצוצות עד
ש"כלולה סבא" ישראל "נשמת אבינו, יעקב
"עד עולם", ועד מעולם שבישראל הנשמות מכל
מציאות שכולן היינו, בכלל", ועד המשיח ביאת
של שמאורע מובן, שלימה.ומזה אחת קומה אחת,

ישראל. לכללות גם ושייך נוגע פרטית נשמה

רינתם קול שומעים
העיקר: והוא - ...ועוד

דפרשת (התוכן המיתה פעולת של הרושם ביטול
ממש כפשוטו - הוא השלימות, בתכלית ( פרה
אין שאז עפר", שוכני ורננו "הקיצו ש עי"ז -
לפעולה בנוגע והשתדלות שכלי בהסבר צורך

ש"הקיצו בעיניים שרואים מכיון , הלב רגש על
רינתם, קול באזניים ושומעים עפר", שוכני . .

עפר". שוכני ורננו "הקיצו
יתן ד"והחי שהענין מובן , לעיל האמור ...ע"פ
'שלושים' ה סיום שלאחרי בתקופה לבו" אל
לגאולה הכנה - השמחה בקו - (בעיקר) הוא
"הקיצו היעוד יקויים שאז והשלימה) האמיתית

עפר"), שוכני ורננו

בגופים נשמות
וביתר שאת ביתר להוסיף יש שכן, ...ומכיון
תומ"צ עניני בכל ועבודתינו" ב"מעשינו עוז
"תכלית ומזרזים וממהרים פועלים שעל-ידם
המתים", ותחיית המשיח ימות של הזה השלימות
ובפרט התורה, בלימוד הוספה - ובמיוחד כולל
תרבה הימים ש"באותן דמכיון התורה, פנימיות
הארץ מלאה "כי שנאמר , והאמת והחכמה הדעה
אלא העולם כל עסק יהי' ש"לא ה'",ועד את דעה
ישראל ש"יהיו בנ"י ועאכו"כ בלבד", ה' את לדעת
כו'", הסתומים דברים ויודעים גדולים חכמים
מכסים" לים כמים וגו' הארץ מלאה כי "שנאמר
צריכה הימים" ל"אותן שההכנה מובן, הרי -
בלימוד הוספה דוגמתו, ובענין באופן להיות

ה'", את "דעה התורה, פנימיות ובפרט התורה,
ומנוחת הגוף מנוחת מנוחה, מתוך - גופא ובזה
ש"ימצאו הימים" "אותן ודוגמת מעין הנפש,
בתורה, פנויין "יהיו בחכמה", וירבו מרגוע להם

וחכמתה".
אלו ענינים כל קיום - העיקר והוא ...ועוד
מעשרה למטה בגופים, נשמות ממש, בפשטות

ממש. ממש ומיד תיכף טפחים,
ה׳תשמ״ח) אדר כ״א (משיחות

   
המשיח מלך שליט"א הרבי שואל השניה, השיחה שבסיום הניגון אחרי
צריכה "היתה הקודש: מארץ שמגיעים החסידים לקבוצת בנוגע
האם הקודש. שבארץ שבטיכם" מ"ראשיכם השניה הקבוצה להגיע
לתשובה, דקה כחצי מחכה המשיח מלך שליט"א [הרבי הגיעו"? הם

יודע"?! לא אחד אף "האם ואומר:]
כאן?" כולם האם השניה? הקבוצה זו "האם דקה]: חצי עוד [אחרי

ישראל הרב ואומר המשיח מלך שליט"א לרבי מראה החסידים ...[א'
מלונדון" בא הוא אבל ראיתי. כבר "אותו - עונה:] והרבי כאן, לייבוב
[וממשיך:] כולם". בשביל לחיים "תגיד ואומר: אליו פונה הרבי
[ושואל:] לברכה" "לחיים - מישהו:] [ולעוד חביב" אחרון "האחרון
אותו? מכיר אתה השניה? מהקבוצה הוא גם נו? שלהם? השמות "מה

גדולה! כוס לו תן הקהילה! כל בשביל [לחיים] לומר צריך הוא
כמה עוד [אחרי ולברכה". לחיים ולברכה, "לחיים אנשים] [ולכמה
הגיע עוד "מי שואל:] כמה, לעוד ולברכה ולחיים חסידים עם דיבורים
- קבוצה? מאותה מישהו עוד יש "האם [ושוב:] קבוצה"? מאותה

השניה! מהקבוצה
מהקבוצה. מישהו עוד "יש בקול]: יותר השלישית, בפעם [ושוב

שלהם"! השמות את אמור שמותם, מה השניה!
מלך שליט"א הרבי ואז ליד. שם עומד הוא זמרוני, ציק עונה: [מישהו

השניה?" ה[קבוצה] עם הגיע "זמרוני שואל:] המשיח
מאות תמיד לי שולח הוא השניה? הקבוצה עם הגיע "זמרוני ושוב:
[ופונה כולם". בשביל לחיים שיגיד הוא, איפה יהודים, של מכתבים

אחר:] לחסיד
אותו מכיר לא "אני זמרוני]: הרב לגבי [ושוב ולברכה". "לחיים -

[ושואל:] הוא"? איפה בפנים.
גדולה! כוס לו גם תן זמרוני? "זה

כוס לו תנו - לברכה. לחיים אחריותי, על זה - בסליחות יישן הוא אם
גדולה!

תשל"ד) אלול כ"ה התוועדות (מהקלטת ולברכה". לחיים

מלך דבר



הכיפה חובש החסון, הצעיר
קצה על התיישב הסרוגה,
וכפות ברכיו את לופת המדרכה,
יכול אינני בקול: וממלמל רגליו
משותק!" אני רגלי. את להרים
מנסה לידו, הניצבת האישה
החלטת מה, יעקב. "קום להרגיעו.

אמרה. עלינו?!", לצחוק
כשהוזעק יותר, מאוחר רק
"דן" נהג מילר, ויעקב אמבולנס
למחלקה הוכנס ים, בת מתושבי

הנואורולוגית
הרפואה בבית
השומר, תל
את ועבר
, ת ו ק י ד ב ה
לחרדת התברר
הוא כי ליבו,
של רציני בשלב
מוחלט שיתוק
גופו בפלג

התחתון.
מתהלך היום,

רגליו, על ה-42 בן מילר יעקב
כשהוא מוצקה. בקרקע וחש
הגה את תופס לעבודתו, הולך
רגליו את מרים או האוטובוס
של נס כי יודע הוא קלילה, לריצה

לו. אירע ממש
בין ואמנם,
שעה אותה
איבד כי שחש
כושר את
ברגליו, שליטתו
אל שיבתו לבין
האוטובוס, הגה
מספר עברו
אך חודשים.
גם כמו לו ברור
משפחתו לבני
ושלא ולחבריו
רופאיו, לדברעל
נס פה אירע כי
זאת, וכל עצום.
ברכת בזכות
שליט"א הרבי
המשיח. מלך

חב"ד בית מנהל שהביא ברכה
לאחר ציק, זמרוני הרב ים, בבת
את יורק בניו הרבי בחצר שעשה
ארצה, שובו ובטרם תשרי, חודש
בקבוק החסידים כמנהג הגיש
מנת על שליט"א, לרבי משקה

עליו. שיברך
ציק, זמרוני הרב נזכר אכן,
שליט"א הרבי לפני כשנצבתי
לפני ברכה בקשתי המשיח, מלך
הבקבוק את הגשתי ארצה. שובי
חב"ד חסידי עשויים היו ממנו
ברכת כי וחשתי לשתות, ים בבת
הייתה המשיח מלך שליט"א הרבי
בבקבוק, אחז הרבי רגילה. בלתי

אט ואט הקדושות, עיניו את עצם
לי. החזירו

זמרוני הרב קיים ים, לבת בשובו
התוועדות חסידים, של כדרכם
הנוכחים העיר. ותושבי אנ"ש עם
נזכרו כשלפתע מהמשקה, לגמו
פרקש, משפחת של בפנייתה
המשיח מלך שליט"א הרבי כי
מילר, יעקב גיסם, את יברך
הרפואה. בבית משותק ששוכב
שנותרו האחרונות הטיפות את
העביר בבקבוק,
זמרוני הרב
מילר. למשפחת
גם נזכר אכן,
מילר, יעקב
מעלה כשהוא
חיוכו, את
בקבוק לי הגישו
טיפות ובו קטן
וודקא. של
ששתיתי, כמובן
הלגימה כדי ותוך
מיוחדת חמימות במעין חשתי
חידודין. הפך בשרי בגופי. ורטט
את ששכחתי כמעט כך, אחר אבל
לסבול והמשכתי הזו, החוויה כל
של בבוקרו אולם, עזים. מכאבים
המחרת, יום
מפנה הסתמן
אט, אט לטובה,
אחד, ברגע לא
ההקלה. החלה
שוב, הרגשתי
גופי אברי כי
מגיבים, התחתון
העמידה ומכאן
רגלי שתי על

קצרה. הייתה
נדהמו, הרופאים
המשפחה בני
ושמחו, עלזו
שאירע ממה
הרפואה. בבית
מתוך הכל
אכן כי אמונה,
הרבי של ברכתו
גם עשתה המשיח מלך שליט"א

שלה... את הפעם
לשלושה ואב נשוי מילר, יעקב
לומדים מהם ששניים ילדים,
חוזר ים, בבת "אדרת" בישיבת
כולו כל כי תחושתו, את ומסביר
בזכות שבא האחרון, הנס אך נס,
עולה המשיח, מלך שליט"א הרבי

כולם... על
בעיתון לראשונה, פורסם (הסיפור
א' אדר י"ח אחרונות, ידיעות
הצופה, בעיתון ובהרחבה תשמ"א.
תשמ"א) א' אדר כ"ג

המסר עם עותקים, ברבבות גלויה, לאור הוציא אף שנה, באותה
הדברים כי שציינה זו, לגלויה הקודש. בארץ ויתורים על לדבר שלא

והסכמה. לברכה זכה המשיח, מלך שליט"א הרבי של הם
ענק חרום כינוס בצא"ח עבודתו במסגרת אירגן תשנ"ד, ניסן בכ"ח
בהשתתפות הטהורה" האמונה "לחיזוק

הקודש. בארץ מאנ"ש מאות
מהראשונים היה תשנ"ד תמוז בג'
שהרבי כך על התקשורת בכלי שדיברו
וכן וקיים, חי מליובאוויטש שליט"א
על ושמחה" משתה ימי "שבעת ערך
העומד הגאולה דור להיות "שזכינו כך
הוציא תשנ"ד תמוז בו' האחרון", בנסיון

וקיים". חי "הרבי הכותרת תחת הגאולה עיתון את
ארגן במסגרתו הארצי, הקהל כינוסי ועד את הקים תשנ"ה בשנת
להתעסקותו בהמשך באו אלו, כינוסים ארצים. הקהל כנסי שלושה
הרבי של כהוראתו 'הקהל' כרטיסי להדפסת תשמ"ח, בשנת הרבה,

המשיח. מלך שליט"א

הגאולה שיחת
צא"ח בראשות שעמד לייבוב ישראל ר' לימין עמד השנים במשך
מערכת מחברי היה כן כמו שלוחים, מיני כל של בבעיות לו ועזר
הרבי שלח לאה"ק, השלוחים כשהגיעו בתשל"ו באה"ק. צא"ח
ציק הרב אצל ללמוד מהשלוחים חלק את המשיח מלך שליט"א
יוסק'ה הרב עם יחד חולון חב"ד בית את הקים וכן "שליחות".

ווילמובסקי. לוי והרב לידר
להגברת פועלת והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה
הגאולה. הבאת את לפעול ומטרתה לגאולה, הציבורית התודעה
הוא האגודה ומרכז ציק, זליג זמרוני הרב ידי על הוקמה האגודה
אינטרנט אתר מפעילה שבועי, עלון מוציאה האגודה ים. בת בעיר

בשנה. כינוסים מספר ומקיימת
תמוז ג' לאחר הנוכחית במתכונתו לצאת החל הגאולה שיחת
הגאולה הדו-שבועי כהבטאון יצא הוא לכן כשקודם תשנ"ד,

ברחבי מופץ העלון והשלימה. האמיתית
חב"ד. ובתי תמימים ידי על העולם

תפילין זוגות ארבע
התייחס תשמ"ט, נחמו שבת בהתוועדות
רש"י, - תפילין זוגות ד' להנחת הרבי
באמרו: - וראב"ד רבא שמושא ר"ת,

אצל בהם הצורך הרי ופז, לזהב "בנוגע
תפילין לקנות כמו, ומצוות... תורה עניני בשביל - הוא יהודי
תפילין גם אלא מהודרים, ור"ת דרש"י תפילין רק ולא מהודרים.
זוגות ד' דהנחת הענין גודל כידוע מהודרים, ושמו"ר דראב"ד

תפילין".
המשיח מלך שליט"א שהרבי והבין בהתוועדות, נכח ציק הרב
השבת, למחרת יהודי. לכל והנחתם תפילין זוגות ד' רכישת מעודד
רצונו את והעלה הבנתו את המשיח מלך שליט"א לרבי כתב הוא
שבארץ שי' שלו להמשפיע "שייך מענה: וקיבל בהנחתם, להתחיל
מתן בעצם מיוחד חידוש ראה ציק הרב הציון". על אזכיר הקודש.
בשנים מההנהגה בשונה בזה, להחליט יכול משפיע שגם האישור
בתנאים אישר, עצמו המשיח מלך שליט"א הרבי שרק - קודמות

אלו. תפילין זוגות הנחת את מסויימים,
פוטרפס מענדל ר' - שלו המשפיע של אישורו את שקיבל לאחר
החל המשיח, מלך שליט"א מהרבי נוספת ברכה הדיווח על וקיבל
להתחיל צריך אחד שכל רבות מתוועד ציק הרב זוגות. ד' להניח
מתקרבים בחורים ומעודד השיחה, פי על זוגות ארבעה ולהניח

תם. דרבינו תפילין להניח להתחיל
ימות של "תפילין ספרו את לאור הוציא תשע"ד, אלול בחודש
זוגות ד' והנחת בכלל התפילין מצוות אודות המדבר המשיח"
סמכות נתן המשיח מלך שליט"א שהרבי כך על דגש תוך בפרט.

הזוגות. שאר הנחת את להרשות למשפיעים כיום
אחיעזר. מושב ע"י החיים בבית נטמן תשע"ח, סיון ט"ז ביום

עכשיו נפלאות 4 מעמ' המשך / שבחבורה העקשן
השינוי את שחולל ה'משקה'

משקה מקבל ציק זמרוני הרב
המשיח מלך שליט״א מהרבי

ב-770 בהתוועדות

המשיח מלך שליט״א הרבי אצל



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

שבחבורה העקשן

המדרשיה

הרבי שליח ציק זליג זמרוני הרב הרה״ח
בעיר חב״ד בית ומנהל המשיח מלך שליט״א
למען האגודה ראש יושב משפיע, ים, בת
איגוד וממייסדי והשלימה האמיתית הגאולה
בארץ חב״ד חסידי אגודת שתחת המשפיעים

הקודש.
וציפורה חיים לר' תש"ט חשון בכ"ט נולד
קייטנה מסגרת הוריו חיפשו ילד כשהיה ציק.
חב"ד. בכפר לקייטנה אותו ושלחו דתית,
השבעה" ל"טקס הילדים נקראו הימים באחד
הגאולה, להבאת אמונים והצהירו "נשבעו" שם
לאור במיוחד עמוקות, עליו שהשפיע אירוע
המשיח מלך שליט"א הרבי כי העובדה
בצעירותו זה. טקס בפרטי במיוחד התענין
תקופה וכן "נחלים" התיכונית בישיבה למד
של בנתיבות הנגב" "ישיבת הליטאית בישיבה

מאיר. יששכר הרב
וכשהיה לצבא, גוייס לערך ה'תשכ"ז בשנת
ששת מלחמת פרצה מ"כים קורס באמצע
שם המצרית, לחזית נשלח ציק הרב הימים.
מילואים, איש טננבוים אהרון הרב את הכיר
ההיכרות התניא. מספר פרק למדו ויחד
והעמיקה, הלכה טננבוים לרב בינו שנוצרה
באותה חב"ד. בכפר לשבת הזמינו והוא
עם למד שם בישיבה ציק הרב ביקר שבת
ונפשו החסידות, מתורת התמימים תלמידי
שבת בכל ביקור, אותו מאז זו. בתורה נקשרה
לצאת הורשה בה
מגיע היה מהבסיס,

חב"ד. לכפר
ה'תשכ"ח בשנת
מרת עם התחתן
שירותו כדי תוך לאה,
ימים באותם הצבאי,
חסידות ללמוד התחיל

בליז'ינסקי. מאיר הרב עם בקביעות

המשיח מלך אצל
הצבאי, שירותו את סיים ה'תשכ"ט בשנת
לו הציע נחלים ישיבת ראש בא-גד, והרב
ברכתו קבלת לאחר בישיבה. כמדריך לשמש
לעבוד החל המשיח, מלך שליט"א הרבי של
הישיבה בחורי עם רבות פעל בנחלים בישיבה.
מהם רבים על והשפיע החסידות, תורת בדרך

חסידים. במנהגי לנהוג
מישיבת שלו נעורים ידיד תקופה באותה
לנסוע לו הציע נחשון, דוד הרב נחלים,
שבדיוק ומכיוון המשיח, מלך שליט"א לרבי
בחודש ונסע הזמן את ניצל מהישיבה פוטר
שליט"א לרבי כתב ל-770 כשהגיע אייר.
לכסות כדי לעבוד שברצונו המשיח מלך
"יעשה מענה קיבל אך הנסיעה, הוצאות את
הישיבה ההנהלת הישיבה". הנהלת כעצת
המענה פי שעל והחליטה "אסיפה" ערכה
תמימים תומכי ב"ישיבת ללמוד נכנס הוא
ה"קבוצה" במסגרת המרכזית" ליובאוויטש
ב"קבוצה" תלמיד עצמו את מצא וכך תשל"א.

חתונה. לאחר
אך ליחידות, להיכנס מאוד רצה ימים באותם
רב. זמן לחכות שעליו לו נמסר מהמזכירות
כתב רחוק נותר עדיין והתור שהמתין לאחר
להיכנס עז שרצונו המשיח מלך שליט"א לרבי
הוא הרגיל בזמן אפשרות אין ואם ליחידות,
היה המענה הרגיל. בזמן שלא להיכנס מבקש
יועילנו?!". ומה לזה מסוגל אינו הזה ש"הזמן

טרם ליחידות. להיכנס תורו הגיע בתמוז בי"ג
על שהתפרשה שאלות רשימת הכין היכנסו
שיכניסו כדי למזכירות והגיש רבים, דפים
שנכנס לפני דקות המשיח. מלך שליט"א לרבי
על איתו ודיבר בחור אליו ניגש ליחידות
החליט אז כמשיח, שליט"א ברבי האמונה
אחרת בצורה הכול לכתוב שצריך ציק הרב
שהרבי מאחר כי כתב החדש הדף ובסוף
ומתבטל מתקשר הוא משיח, הוא שליט"א

ברכה. ומבקש כמשיח לפניו
עם להתוועד התיישב מהיחידות כשיצא
חלק זוכר שאינו לב שם אז התמימים, חבריו
כתב בו פתק הכניס חבר בעצת מהתשובות.
מקום והשאיר זוכר, הוא אותם התשובות את
השיב זמן כעבור שכח. אותם לתשובות ריק
מלא. הפתק את המשיח מלך שליט"א הרבי

הראשון חב״ד בית
הרבי בהוראת עבר לארץ שחזר לאחר
ים, בבת באבוב לקריית המשיח מלך שליט"א
שפעלה "אדרת" בישיבת כמדריך לעבוד והחל
פעל שם גם נחלים. לישיבת דומה במתכונת
ובסוף חב"ד לחסידות הנוער בקירוב רבות

משם. גם פוטר השנה
ספר בבית ו' בכיתה ללמד התחיל מכן לאחר
לצאת הילדים על רבות והשפיע בעיר, חב"ד
שנה לאחר הסביבה. בחנויות ל"מבצעים"
בשל בתלמידים, ממחסור הספר בית נסגר

באזור. שהתגוררה המבוגרת האוכלוסייה
בעיר, המצעים' 'טנק מיזם הצלחת לאחר
בדעתו עלה תקופה, באותה חידוש שהיה
בה ספריה, לפתוח רעיון ה'תשל"ד בקיץ
לממכר חנות ותפעל תורה שיעורי ימסרו
לא עדיין אלו בשנים קדושה. תשמישי
בשל חדש. היה והרעיון חב"ד" "בתי פעלו
הרבי של מזכירו חודקוב, לרב התקשר כך

הרעיון. את והציע המשיח מלך שליט"א
לפעול מתוכנן מה בירר חודקוב הרב

ובאיזה בספריה,
כל כשבמשך אופן,
על היה השיחה זמן
שליט"א הרבי הקו
בעצמו. המשיח מלך
התעניין חודקוב הרב
ייעשה הדבר האם
ובשטורעם בפרסום

הרב אנשים. של גדולה לכמות יגיעו ואיך גדול,
הפועלות הקייטנות בכל שיעברו הציע ציק
והתקבל המבצעים, חמשת את ויפרסמו בעיר

האישור.
הרבי התייחס בה הראשונה שבפעם לציין יש
חב"ד לבית במכתבים המשיח מלך שליט"א

ים. בת חב"ד לבית זה
הפיצו חב"ד) (בית הספריה בפתיחת מיד
קופות חלוקת מזוזות, בדיקת על עלונים בעיר
בעיתונים להופיע החלו קצר בזמן ועוד. צדקה
כיום הפעילות. על אוהדות כתבות המקומיים

הגאולה. עיר בשם העיר ידועה

לרבים משפיע
השניה בפעם נסע שנה באותה אלול בחודש
הזדמנות באותה המשיח, מלך שליט"א לרבי
על במענה השנייה. בפעם ליחידות נכנס גם
הפנה כעת, עיסוקו עיקר יהיה מה שאלתו

בחינוך. לעסוק הרבי אותו
בהם ה'תשל"ז בשנת לשנתיים, קרוב אחרי
ישראל, ילדי בחינוך הבוקר בשעות התעסק
רשות המשיח מלך שליט"א מהרבי ביקש
חב"ד, בבית בעבודה רק מרצו כל את להשקיע

ברכה. וקיבל
הדר ישיבת את פתח ה'תשל"ט בשנת
בעלי לצעירים שנועדה ים בת התמימים

ה'תשמ"ב. שנת עד ופעלה תשובה,
קיבל השבעים) (שנות הלמ"דים שנות בסוף
את המשיח מלך שליט"א מהרבי ציק הרב
מאז משפיע. בתור - ישראל אהבת קונטרס
לך וכ"עשה ים בבת אנ"ש כמשפיע משמש

רבים. של רב"
חגיגות בארגון כחבר נמנה תפקידיו, בין
ארגן תשמ"ז ובשנת צא"ח. של הרמב"ם
בארץ השלישי הרמב"ם" ה"סיום חגיגת את
בירושלים. האומה" ב"בנייני שנערכה הקודש,
וראשי האדמו"רים גדולי השתתפו בו מעמד
מלך שליט"א הרבי של לברכתו וזכה הישיבות

המשיח.
הוציא המפרץ מלחמת בזמן תנש"א בשנת
שהרבי כך על הרבי של בברכתו כרוזים
בית גג על ש"עומד המשיח מלך הוא שליט"א

גאולתכם". זמן הגיע ענווים ואומר המקדש

למען האגודה
הגאולה

השיחה בעקבות
ניסן בכ"ח הידועה
את הקים תנש"א
למען האגודה

האמיתית הגאולה
והשלימה.

את לאור להוציא החל ה'תנש"א סיוון בחודש
מטרת והשלימה. האמיתית הגאולה עיתון
בעולם, שקרו מאורעות לקשר הייתה העיתון
משיח של ופעולתו התגלותו תהליך עם
הרבי משיחות כתוצאה הגיע הדבר בעולם.
מאורעות ביאר בהם המשיח מלך שליט"א
חלק הם כיצד והראה בעולם, שקרו מיוחדים
באחת בעולם. שהתחילה משיח של מפעולתו
המשיח מלך שליט"א הרבי לקח הפעמים

האוהל. אל מהעיתון עותק
לך" יתנו "כתר בשם קמפיין יזם תשנ"ג בשנת
מלך בתור לרבי אמיתי כתר ירכשו במסגרתו

ישראל. מבני אחד כל של בשותפות
המרכזי הנואם היה תשנ"ג כסלו בחודש
העולמי, השלוחים כינוס של הסיום בבאנקט
הרבי לביאת העולם הכנת אודות זעק בו

המשיח. כמלך שליט"א

בכיכר״ ל״משיח הכנה בכנס

ופרצת בשבת בהבדלה

אחד לכל פנים במאור

גדר פורצת שמחה
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