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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

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

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

תניא תהלים חומש

 
    
    
    

   
   
  

    
    

   
 

   

ב) יב, (שמות לכם הזה החודש

הגאולה ליעודי ורומז 'חידוש' לשון חודש
בעולם. חידוש שיהיו

הנה "הראשונות מב) (ישעיה שכתוב זהו
לבא לעתיד יש וכי מגיד אני וחדשות באו

שהיה "מה א) (קהלת כתיב והא חדשות?
עשרה אנו מוצאין אלא שיהיה", הוא

לבא: לעתיד לחדש הקב"ה עתיד דברים
לעולם להאיר עתיד שהוא הראשונה,

השמש עוד לך יהיה "לא ס) (ישעיה שנאמר
בקב"ה להביט אדם יכול וכי יומם" לאור
מ"ט מאיר לשמש, עושה הקב"ה מה אלא

אור "והיה ל) (ישעיהו שנאמר אור חלקי
יהיה החמה ואור החמה כאור הלבנה

שבעתים".
ומר־ מירושלים חיים מים מוציא והשניה,
(יחזקאל שנאמר מחלה לו שיש כל בהם פא

אשר כל אל ישרץ אשר חיה נפש כל מז)
וגו'. יהיה נחלים שם יבא

פירותיהן ליתן האילנות עושה השלישית,
מהם אוכל אדם ויהיה וחדש חדש בכל
"ועל מ"ז) יחזקאל (שם שנאמר ומתרפא

לחדשיו ומזה.. מזה שפתו על יעלה הנחל
יוצאים". המה המקדש מן מימיו כי יבכר
החרבות ערים כל בונים שהם הרביעית,

סדום ואפילו לעולם, חרב מקום ואין
(יחזקאל שנאמר לעת"ל נבנות ועמורה
תשבנה ובנותיה סדום "ואחותיך טז)

לקדמתן".
באבן ירושלים את בונה שהוא החמישי,

מרביץ אנכי "הנה נד) (ישעיה שנאמר ספיר
כדכד "ושמתי (שם) וכתיב אבניך" בפוך

כשמש מאירות אבנים ואותן שמשותיך",
ישראל של בכבודן ורואין באין והגויים
לאורך". גוים "והלכו ס) (ישעיהו שנאמר

טו) פרשה בא, רבה, (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ

5:40 4:25 ירושלים
5:42 4:39 תל-אביב
5:40 4:29 חיפה
5:44 4:43 באר-שבע
5:41 4:38 ניו-יורק

ונקה - גו' ה' דבר אשר הדבר 
אנקך. לא

כח) - יג מו, (ירמיה

הגאולה להבאת ובזריזות במרץ

קודש בשבת שחל ה'תש"י, שבט י' לקראת
יוסף רבי הקודם האדמו"ר הוציא בא, פרשת
הידוע מאמרו את הריי"צ), (האדמו"ר יצחק
באותה גלויה, פרטית בהשגחה לגני". "באתי

מבטא כשבכך הסתלק, הוא שבט י' שבת,
עבודתו של העיקרית תמציתו את מאמרו
כותב הזקן שאדמו"ר וכפי חייו, ימי במשך

ותורתו מעשיו "כל יחד מתקבצים בו זמן שזהו
חייו". ימי כל עבד אשר ועבודתו

מבחינים הריי"צ, האדמו"ר של עבודתו בעיקרי
כולל – ומצוות תורה להפיץ א. ענינים: בשני

ומקום. מקום בכל – החסידות תורת את
ביותר. הרבה בזריזות תיעשה זו שפעולה ב.
ובסיומו לגני" "באתי מאמר בתחילת ואכן,

אלו. נקודות בשתי להבחין אפשר

העולם של האמיתית מציאותו
בו נקודה שכל בעולם, מתבונן כשיהודי

עלול הוא טומאה, וכוחות בקליפות מלאה
באופן העולם את ברא שהקב"ה כיוון להרהר:

לא הרי הקליפות", "עולם יהיה שהוא כזה
עדיף לכן המצב. את לשנות אוכל שאני יתכן
בעיסוק לעצמי ולהסתגר מהעולם להתנתק

העולם. בעניני כלל לעסוק בלי ותפילה, בתורה
"באתי במאמר הריי"צ אדמו"ר מסביר כך על

וקדושה. טוב של כמקום נברא שהעולם לגני"
בקליפות, מלא להיות אמור לא הוא עצמו מצד
בעקבות הבריאה אחרי בו שנוסף דבר זהו אלא

לבריאת הסיבה אדרבה, הדעת. עץ חטא
היא הרוחניים העולמות שאר וכל הזה העולם

בשיא כאן להתגלות תוכל שהשכינה בכדי
העוצמה.

אם – פשוטה למסקנה מובילה זו תשובה
לעתיד וגם טוב, העולם היה הבריאה בתחילת

הרי יותר, ועוד הזה למצב יחזור הוא לבוא
כעת גם ולכן בלבד, זמני הוא הנוכחי שהמצב

עכשיו גם בפנימיות אלא כלל, תוקף לו אין
לקדושה. משכן מקום הוא העולם

העיקר הוא היהודי הגוף
שונה בצורה לעלות עלולה שהוזכרה, השאלה
האדם שנפטר לאחר פרטי: באופן האדם לגבי
ומתפורר. נרקב הוא הגוף, את עוזבת והנשמה

כל היהודי שעבד בעבודה התועלת מה אם-כך,
הרי – לקדושה ולהעלותו גופו את לזכך ימיו

זכר?! כל מכך נשאר לא מקרה בכל
מכיוון הנכון: הוא שההיפך היא כך על התשובה
תתגלה שהשכינה הוא הקב"ה של רצונו שעיקר

בחירתו לפיכך הגשמי, הזה בעולם דווקא
בגוף בעיקר היא הנבחר העם בתור ביהודים
כשיקום לבוא, לעתיד גם היהודי. של הגשמי
מ"עצם גופו יוחדש המתים, בתחיית היהודי

הדבר המיתה. לאחר גם מתכלה שאינה הלוז"
תמיד, קיימת נשארת הגוף שפנימיות מראה

מציאות הוא הגוף דבר של לאמיתו ולכן
כליון. שום בו שאין אמיתית

בעבודה להזדרז צריך
ועלול במלאכתו", "אומן הרי הרע היצר אבל
בכל אם ו"מקורית": חדשה בטענה להפתיע

טוב, דבר בפנימיותם הם והעולם הגוף מקרה
להתלהב למה אז ככאלו, להתגלות עתידים וגם
זה – ובכלל והמצוות, התורה בעבודת כל-כך

אחר! לזמן זאת לדחות ואפשר דחוף לא
לגני": "באתי במאמר תשובה ישנה כך על גם

אותו יעלה מי מראש נקבע בעולם דבר כל על
ידחה יהודי אם ולכן יקרה, זה ומתי לקדושה

עלול הוא לעשות שעליו הרוחנית עבודתו את
העולם. כל של הכללי בחשבון לפגוע

גדולה הכי בזריזות ומצוות תורה להפיץ יש לכן
מניעות. ללא לקיימם יוכל יהודי שכל כך,

הגאולה ונבואת בשורת את להפיץ יש בעיקר
ישראל בני המשיח: מלך שליט"א הרבי של

להבאת הדרושה עבודתם כל את כבר סיימו
העולם שאפילו במצב נמצאים וכיום הגאולה,

למעשה, לגאולה. לגמרי מוכנים העולם ואומות
הוא כעת שנותר ומה התגלה, כבר המשיח מלך
על-ידי מלכותו, את לקבל – פניו את לקבל רק

וברצון. בשמחה הוראותיו קיום
(86 עמ׳ ו׳ חלק [המתורגם] שיחות לקוטי (על-פי

מלך דבר

בא פרשת
בא

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

שיחי' רחל מרת וזוגתו יעקב חיים לר'
אליאס

בקשרי שיחי' אבא אברהם הת' בנם לבוא
מימון שיחי' מושקא חיה עב"ג השידוכין

זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
והשלימה האמיתית הגאולה

ע"ה זאב גרשון הרה"ח

שיחי' אליעזר נח הרה"ח יבלחט"א בן

שוורץ
ה'תשע"ג שבט ב' נלב"ע

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

טוב מזל ברכת נשמת לעילוי



ברק גיל שר' שנים כמה מזה
זוגי בייעוץ עוסק -גן, מרמת

שודרגה כשנה לפני בית. ושלום
לימודיו במהלך כאשר עבודתו,
לכתוב החל האברכים, בכולל
ושלום זוגיות בנושא מאמרים

בתחום חב"ד. תורת פי על בית
מאמרים וכמה כמה גם כתב זה

שונים. באתרים שהתפרסמו
מספר לפני בתשובה חזרתו מאז

שלום – שהנקודה חש, הוא שנים
רוצים אם הגאולה! זו – בית

רוצים אם הגאולה, את להביא
המשיח, מלך שליט"א שהרבי

חייבים שחייבים הרי – יתגלה
בית! בשלום להשקיע

רגע בכל באמונה, חדור וככה
את "מצא" פנאי

וכותב כותב עצמו
שלמים מאמרים

על המבוססים
הידע על גם

בלימודיו שרכש
אבל המקצועיים

פי על מוארים
חסידות תורת

חב"ד...
בנושא העיסוק

הניב, בית שלום
שלו, בביתו גם רבה ברכה ב"ה,

לתהליך היא גם נרתמה ורעייתו
שעיסוק לציין ["עלי הספר. עריכת

תורם קדושה בענייני משותף
בית..."]. לשלום רבות

בימים משנה, יותר קצת כעבור
סיום לפני רגעים ממש אלו,

פרטית בהשגחה הספר, עריכת
אליו שהגיע לזוג לייעץ התבקש
ביקשו עצמם הזוג בני לטיפול.

בנושא עבורם יכתוב שהוא
המשיח מלך שליט"א לרבי זה,

זה היה קודש. האגרות באמצעות
לנישואיהם. הקשור חשוב בעניין

היה גיל ר' נפשית, הכנה לאחר
שליט"א הרבי עם ל"יחידות" מוכן

את לכתוב והחל המשיח מלך
"כדרך ולסיום הזוג. בני בקשת

של להו"ל גם ברכה ביקש אגב",
ספרו.

באופן המכתב הכנסת לאחר
קודש באגרות כ' לכרך אקראי
"יחי הקודש: והכרזת שבביתו,

המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו
שהמכתב התברר ועד" לעולם

קריאה עו-עז. בעמודים הוכנס
הותיר התשובה, תוכן של מהירה

בהלם. לרגע אותו
באורך במכתב התקבלה התשובה

התייחס בהם !!! עמודים 5 של
המשיח מלך שליט"א הרבי

ואף ספר לכתיבת באריכות...
תוך הערות! כמה שם העיר

גם המשפחה" ל"טהרת התייחסות
בית! לשלום כסגולה

שליט"א הרבי המכתב, בתחילת
מופלאה ברכה כתב המשיח, מלך

הספר! להדפסת
וקרא רבה בהתרגשות היה גיל ר'
הנס. את ותראה שתבוא לאשתו

הייתה שמחתם
כשהבינו, כפליים
הספר שהדפסת

למשפחות תסייע
בנושא רבות

בית". ה"שלום
עדיין הסיפור אך

כך ועל הסתיים לא
מספר: הוא

יומיים, כעבור
בכולל לימודי בעת
פגשתי אביב, ברמת

על שסיפר משה, חברי את
שקרתה מופלאה פרטית השגחה

לו.
איבד הוא שבועות מספר לפני

דולרים שני עם מעטפה ובו תיק
המשיח. מלך שליט"א הרבי של

נמצא התיק פרטית, בהשגחה
שעבר ולאחר בירושלים בישיבה

אליו התקשרו "ידיים", כמה
והדולרים האבידה את לו והשיבו

מאוד שמחתי לחיקו. שחזרו
חברי... עבור הסיפור למשמע

חברי התפילה ולאחר חלפה, שעה
פנה ובתפילין, בטלית עטוף משה

בהתרגשות: לי ואמר שוב אלי
ברכה דולר לך לתת "החלטתי
המשיח, מלך שליט"א מהרבי

הספר!" הדפסת לזכות
ברכה גם גבול!!! היה לא לשמחתי

בכך די לא ואם הספר, להדפסת
המשיח, מלך שליט"א הרבי אזי –
דולר גם שאקבל ודאג שליח שלח

ברכה!

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

בתורה עמוקים הכי העניינים הפצת
נוהג תשי"א, בשנת בגלוי לנשיאות עלייתו מאז
מאמר, זה ביום לומר המשיח מלך שליט"א הרבי
מתוך אחד) (פרק אחת אות סדר, עפ"י המבאר
עשרים (המכיל הריי"צ אדמו"ר של מאמרו

פרקים).
המחזור הסתיים תשי"א-תש"ל, השנים במהלך
החל בתשל"א לגני". "באתי המשך של הראשון
החל בתנש"א בתש"נ. והסתיים השני המחזור
הרביעי, המחזור החל בתשע"א בתש"ע. והסתיים השלישי המחזור
את זו בשנה ללמוד יש ולכן למחזור. השלישית בשנה כעת אנו ובו
תשל"ג, או תשי"ג משנת המשיח, מלך שליט"א הרבי של מאמרו
והבנה "בעומק תש"י, לגני" "באתי שבמאמר ג' האות את המבאר
אחת אות להלן הרב". דברי כוונת ופנימיות עצם להבין חדשה

מתשל"ג. המשיח, מלך שליט"א הרבי של ממאמרו

לגני באתי
מוגה) בלתי (הנחה - ב -מאמר ה׳תשל״ג שבט, יו״ד בא, פ׳ מוצש״ק בס״ד.

שמסר (בהמאמר ההילולא בעל בזה ומבאר כלה2, אחותי לגני באתי1
לגנוני, לגני במקומו4) (רבה במדרש שכתוב מה הסתלקותו3) ליום
דהיינו היתה, בתחתונים שכינה דעיקר בתחלה, עיקרי שהי'ה למקום
נקרא ולכן הימנו, למטה תחתון שאין והתחתון הגשמי עולם-הזה

גני. בשם
חטאים השבעה ע"י הנה זה לאחרי אמנם הבריאה, מצד הי'ה זה והנה
הי'ה בזה הטעם (אשר הדעת עץ מחטא מתחיל הדורות, שבשבעת
נורא זה על אומרים לכן ואשר האדם, עבודת זה לאחרי שתהי' כדי

השביעי. לרקיע עד השכינה נסתלקה אדם5 בני על עלילה
מאברהם, מתחיל למטה, והורידוה צדיקים שבעה עמדו ואח"כ
שבא עד לו', הז' מרקיע השכינה את שהוריד אברהם6 הי'ה שאחד
את שהוריד בלבד זו ולא חביבין7, השביעין וכל השביעי, שהוא משה
השכינה את שהוריד העיקר אם כי לתחתון, עליון מרקיע השכינה

בתחלה. עיקרי שהי' למקום לגנוני לגני לארץ, מרקיע
נפעלה למטה שכינה עיקר שהשראת בזה, חידוש שהי'ה זאת, ועוד
עלי'ה8 לעד וישכנו ארץ ירשו צדיקים שכתוב וזה האדם. עבודת ע"י
בחי' שהוא עד, שוכן בבחי' שהוא כמו הקב"ה את שמשכינים דעי"ז
ארץ, ירשו עי"ז הארץ, על דהיינו עלי'ה, האמיתי, סובב-כל-עלמין

עלמין. בכולהו דקוב"ה יקרא אסתלק סט"א אתכפיא כד וכמאמר9
הכללי הציווי הי'ה למטה, השכינה את משה שהוריד לאחר ולכן
עבודת דע"י ואחד11, אחד כל בתוך בתוכם10, ושכנתי מקדש לי ועשו
הוא ועד"ז בתוכם, ושכנתי יהי'ה עי"ז מקדש, לי ועשו בענין האדם
ארץ ירשו דצדיקים ואחד, אחד כל של הרוחנית העבודה בכללות גם

עלי'ה. לעד וישכנו צדיקים12) כולם לעמך

ע' ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת לגני באתי מד"ה ג פרק על בעיקרו מיוסד זה מאמר (1
זה) ש"ק (מיום שלפג"ז לגני באתי ד"ה גם וראה ואילך). ד ע' ולעיל ואילך. 114

שה"ש (2 השלישי. בחודש וד"ה ביבשה הלכו ובנ"י ד"ה זה) מאמר (אחרי ולהלן
ע' ולעיל .111 ע' ה'שי"ת לגני באתי (סה"מ ה'שי"ת לגני באתי ראה (3 א. ה,

באתי ד"ה לעיל וראה ד. וישב תנחומא ה. סו, תהלים (5 עה"פ. שהש"ר (4 א).
(8 יא. פכ"ט, ויק"ר (7 כד. לג, יחזקאל (6 ס"ג. והב') (הא', תשל"א לגני

וראה ב. קכח, ח"ב (מזהר פקודי ר"פ ולקו"ת פכ"ז תניא ראה (9 כט. לז, תהלים
כח, תרומה (10 ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א א). קפד, ב. סז, שם גם

פסוקים. ושני (ד"ה לתחלתו קרוב ו פרק האהבה שער חכמה ראשית (11 ח.
סע"ב. כ, נשא לקו"ת ב. שכו, ב. שכה, א. רא, א. סט, של"ה עה"פ. תרומה אלשיך

חלק. ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי' (12 ובכ"מ.
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במייל אצליך הגאולה שיחת

האוטונומיה לתוכנית בנוגע הדיבור עצם רק
מדובר כאן הקודש. וחילול ה' חילול הוא

ותורתו... ה' נגד גלויה מלחמה תכריז ישראל שממשלת
חילול זה הרי ישראל, מארץ חלקים מסירת אודות דיבורים

תשנ"ב) שבט (י' וכו'. ותורתו ה' נגד ה',

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ה' אתחילול מקבלים מאות שבוע מידי

הגאולה" "שיחת
בדף כעת הצטרפו המייל. לתיבת ישירות

הגאולה אתר של הבית
www.hageula.com

ברק גיל ר׳



יחד הולכים והנברא כשהבורא

בפועל רק - חתונה מחשבות
ותוכנו, שי' כבוד-תורתו מכתב לידי הגיע זמן באיחור

שי'. בנו עם שידוך לעשות טוב אולי
אשר ובכמה-מקומות דכאן בהאברכים ראיתי והנה

זה הרי כהנ"ל, מענינים עמהם לדבר כשמתחילים
תכופות הכי ולפעמים הנפש לפזור ומיד תיכף מביא

עד זמן כמה שנמשך כיון תועלת, ללא זה הרי
לפועל, נוגע הענין ויהיה מתאימה הצעה שמוצאים

הוא הנ"ל חשש הרי שי' בנו של הרך לגילו ובהתאם
דעת שלפי לאחרי לדעתי שלכן יותר, עוד בתוקף

חתונה על-דבר לחשוב הזמן יבוא כבוד-תורתו
באם להתבונן יש אזי בפועל, הצעה תהיה וכן בפועל
ו׳תיז) (מאגרת תיכף. לו להציע

ע׳ אות עם - מענדל
מנחם שהשם ידוע הנה מענדל, להשם בהנוגע

מעודי נהגתי וכן צדק, צמח בגימטריא הוא מענדל
אבל האמורה, לגימטריה מתאים מענדל בכתיבת

כרצונו שמו להחזיק יכול אדם שכל פשוט הרי
שמבקש באופן גם מקרים ובכמה בחתימתו, ותלוי

לראות יש בודאי דידיה בנדון וגם לתורה, שיקראוהו
ו׳תיט) (מאגרת לה. מתאים ולעשות החתימה

ה׳ בברכת להוסיף
מיוחדת, לברכה שזקוק במצבו ובפרט אופן בכל

הדרוש ככל והמצוה התורה בקיום חזק להיות עליו
זה ידי ועל בקדש מעלין רז"ל כמאמר בזה ולהוסיף

ו׳תכד) (מאגרת והצלחתו... ית' ה' בברכות יתוסף

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

האולטימטום לשיאו. מגיע המתח השבוע
"כן במשחקי ונענה המצרי, לשליט שהוצב

המכות שלוש להנחתת להתארגנות הוביל ולא",
מעתה, המכות". "עשרת בסדרת האחרונות,

המצרי השליט עם פנים אל פנים הוא העימות
משה גם חשש זה, מעימות מבצרו. בתוך עצמו

יכול לא פרעה, של המיניאטורי גודלו רבינו.
הרוע עוצמת כי שידע משה, את להתעות היה
הקליפות בשורשי נעוצה פרעה של והטומאה

קליפת ביטול המשימה, עליונים. בעולמות
הנברא. של מכוחו למעלה נראתה פרעה
פרשתנו בפתיחת כבר בא האלוקי הסיוע

בלשון לא פרעה"! אל בא משה אל ה' "ויאמר
אשגיח ואני לך, שמשמעו: פרעה", אל "לך

נלך בא - שפירושו "בא", אלא עליך, ממקומי
ומהותו עצמותו עם התאחדות יחד!! שנינו

בעצמה התורה כך על תעיד יותר מאוחר ית'.
מדברת ו"שכינה עבדו", ובמשה בהוי' "ויאמינו

משה". של גרונו מתוך

האורות גילויי כל ממנו המקור
למשה העניקה ית' עצמותו עם זו התאחדות
של מתחומו שאינן עצמיים, אלוקיים כוחות

פרעה. בקליפת להכות למשה יכול כעת הנברא.
משה, חשש זו אחדות שע"י מהגילוי שגם אלא
הגילוי את לקבל יכול אינו מוגבל, נברא שהרי

וחי". אדם יראני לא "כי הוא, ברוך אין-סוף של
כעת פרעה". אל "בא הקב"ה לו מצווה כך לשם
מלשון "פרעה" דקדושה". ל"פרעה היא הכוונה
המקור אל בוא הזוהר, וכביאור גילוי, "פריעה"
מעצמותו הציווי עצם האורות. גילויי כל ממנו
ולהכיל לקבל כח, נתינת גם מהווה ית', ומהותו
קליפת את לבטל ובאמצעותו האדיר הגילוי את

ממצרים. הגאולה את ולאפשר פרעה

נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי
בין ההשוואה מקור משם מיכה. הנביא מכריז

והשלימה. האמיתית לגאולה מצרים גאולת
ישראל עם הגאולה, ערב אצלנו גם ואכן
"העלם מלשון עולם מול להתמודד נאלץ

ומכריז האלוקות, על בטבעו המעלים והסתר",
בקולו", אשמע אשר הוי' "מי בהתנשאות

שאין היה נראה כאן גם מצרים. מלך כפרעה
זה. עם להתמודד הנברא של בכוחו

ית׳ בעצמותו אחדותו
המשיח. המלך שליט"א הרבי מופיע שאז אלא

המלאה לאחדות זוכה ראשון, כגואל הוא גם
ישראל לעם ומבשר ית' ומהותו עצמותו עם

בשורה גאולתכם". זמן "הגיע כולו ולעולם
ישראל בני לכל שלוחיו, באמצעות המגיעה

פני לקבלת הדור אנשי כל ואת אותם ומכינה
בעצמותו זו אחדות מכוח רק צדקנו. משיח

העקבתא דור את להחיות ביכולתו ית', ומהותו
לפני שעד העם חלקי כל בין לחבר דמשיחא,

מכח רק העמים". בין ומפורד מפוזר "היה זמן
ישראל עם את לגאול ביכולתו יש זו, אחדות
ה"תורה את ישראל לכל וללמד כולו והעולם

ועד רבינו ומשה האבות כולל תצא", מפי חדשה
שבקטנים. לקטן

הקדושות להוראותיו ציות
האדמו"ר הסתלקות יום שבט י' יחול שני ביום
כשלמחרת, שניאורסון, יצחק יוסף רבי הקודם

הרבי של השלם הנשיאות יום חל שבט י"א
שנות 63 לו במלאות המשיח, מלך שליט"א

חדשה. נשיאות שנת ותחלת נשיאות,
זה, יום של היחודית סגולתו את לנצל יש
ה"אגרות באמצעות ברכה בקשות לכתיבת
בני מאחינו שיותר ככל אליו לקשר קודש".

מלכותו קבלת ע"י עולם, באי לכל ועד ישראל
הוראתיו כולל הקדושות. להוראותיו וציות
ואין ישראל, בארץ ויתורים על לדבר שאין

מצהירה או שניהלה במפלגה לתמוך או לסייע
אפילו מסירת על הערבים עם מו"מ תנהל, כי
לסייע שאין ובוודאי ישראל, מארץ אחד שעל

וכבר כזו. ממשלה של להקמתה שהיא, דרך בכל
ממשלה בכל ילחם כי שמו, איזכור תוך הבטיח

שתתבטל. עד כזו
מלך שליט"א הרבי של נשיאותו ליום כהכנה

שני ביום ישראל, בית המוני יתאספו המשיח,
בהשתתפות מרכזית להתוועדות בערב, שבט י'

נשים אנשים תמימים, משפיעים, רבנים,
"בראשית" באולמי וזמרה, שירה ברוב וטף,

תיכף כל, לעיני התגלותו את לפעול בראשל"צ,
האמיתית הגאולה שמחת ומתוך ממש ומיד

והשלימה.
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