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צבא כל של התווך מעמודי הינה הפיקוד, שרשת
הפקודה עוברת ארוכה דרך מסונף. ארגון או

חטיבות הפיקוד, אלופי דרך מהרמטכ"ל,
החיילים. אחרון אל מגיעה שהיא עד וגדודים,
מבנה את לשמר האמור והגיוני, מדורג מסלול

המערכת.

המפגש תורה, מתן דווקא פלא. זה ראה אך
בראשית ישראל לעמו הקב"ה בין הראשוני

מחד לחלוטין. שונה באופן נעשה היווצרותו,
לאידך, משתתפים, מליוני בת נוכחות גיסא,

בין אמצעי. בלתי אישי יחיד. לכל המכווין דבור
עצמות ומנהיגו, עולם בורא העליון, המפקד
ישראל. מעמו ואחד אחד כל לבין ומהות,

נוקט יחודי מפגש לאותו הפתיחה במילות כבר
בכך כאשר אלוקיך", ה' "אנכי יחיד לשון הקב"ה

אישית התקשרות - מגמתו את מבהיר הוא
התקבלו גם כך ישראל. בעם ויחיד יחיד כל עם

חז"ל וכלשון מישראל אחד כל אצל הדברים
הדיבור עימי אומר היה מישראל אחד "שכל

מדבר".

אדירה כח נתינת
ומהותו עצמותו בין האישית, ההתקשרות מטרת

להבטיח כדי רק אינה מבניו, אחד כל לבין ית'
יותר אלא האישית, והמחוייבות האחריות את

עולם מבורא בפרט האישי, בציווי יש מכך.
הציווי. לקיום אדירה, כח נתינת גם ומנהיגו,

אכן חז"ל. הורונו כך לבוראם, דומים צדיקים
הקדושות, הוראותיו שאת ראינו מצאנו כך

הרבי והכריז הודיע הידועים, המצוות" "מבצעי
"ראשי אל כהנחיה לא המשיח, מלך שליט"א
עד הדברים את שיעבירו מנת על הפיקוד"

הנפשית, הבקשה ההודעה, החסידים. לאחרון
בנוכחות ההתוועדויות, במסגרת דווקא נאמרה
והסגנון המגמה זאת עם יחד משתתפים. אלפי
אחד לכל - נותרו
ישראל. מבני ואחת
ליצור כדי כאן גם
המחוייבות, את

האישית ההתקשרות

לביצוע. הכח והענקת

ההוראה היא זו, לשנה היחודיות ההוראות אחת
בכל יהודים לאסוף ה"הקהל". בנושא לפעול

"ליראה שבקדושה דבר סביב ולאחדם הזדמנות,
כיום אישית להיות יכולה הסיבה ה'". את

ציבורית. כללית גם או נישואין יום הולדת,

לבב וטוב שמחה
הוראותיו שאר כמו זו הוראה גם

של במהלכה נאמרה ניתנה, הקדושות
כל אל רבים, של במעמד התוועדות,

כדי ישראל, מעם ואחד אחד
אחד לכל הכח את להעניק

לפעול מאתנו, ואחת
המשלח. של בכוחו

ד' הקרוב, ראשון ביום
יתאספו ערב לפנות תמוז

ישראל, בית המוני בעזהשי"ת,
גאולה לעצרת וטף נשים אנשים

"הקהל" מעמד ומשיח,
רבין בכיכר אדיר,

יחודי, מעמד בת"א.
העיר של ליבה בלב
העיר הפסקה, ללא
מכל, יותר המבטאת
להתקהל הצורך את

ולהתאחד.

שליט"א הרבי
המשיח מלך

אחד לכל מעניק
מאתנו ואחת
ואת הכח את
המחוייבות
האישית,
לפרסם

כל בקרב
הבית, בני
מכרים,
חברים
לעבודה

ולהשתתף לבוא עימו, שנפגשים מי וכל
עם ברוב בכיכר", "משיח עם רבתי בהתוועדות

בברכתו ולזכות וזמרה", שירה "ברוב מלך, הדרת
ישראל בית המוני של אדיר מעמד הקדושה.

האמיתית הגאולה את לדרוש יחד שמתכנסים
חסידים של וכדרכם ממש, עכשיו והשלימה,
לבב. וטוב שמחה מתוך

מכרים, הבית, בני כל בקרב לפרסם האישית, המחוייבות ואת הכח את מאתנו ואחת אחד לכל העניקו
בכיכר״ ״משיח עם רבתי בהתוועדות ולהשתתף לבוא עימו, שנפגשים מי וכל לעבודה חברים

של אדיר ַהְקֵהל
וגאולה אחדות
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ללבבבבבבב ווטטוובב
הההוווווורוראואאואואואותתתיו שאראר ככממו זו

ששללל לללהלהלללללככה בבבבבבמבמ ננאמרמרהה נניתיתנהנה,,
כככככככלל לללאלאלאלאלאללא ררברברברבביםיםםםם,,,, של במבמעמעמדד ,

ככדכדכדדדיי ייששראל, ממעםעם
אחדד לכלכל הכהכחח תת

ללפעועולל תתננו,
המשלשלח.ח

דד'' הקהקרורוב,ב, ווןן
ייתאתאספספוו ברב עע תת

יישרשראלאל, בביתית המומוני ,
לולהה גגגאגא רצרצרצרת לע וטףף יםם

"הקהלהל"""" עעממד
ררביבין כככרכר

ידי,, ייחוחו דמדדדמדמדדד
הההההההעעעעעעעעיעיר ששששלשלששששל
ההההעעעיעיעיעעעייררררר קקקה,ה,
מממממממכככלכללל,, ררתרתתר יויו
לללהההתתתתקקהקהקקקהקהקהההללללל
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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

 

    

     

   

   

    

   

     

     

  

   

הפרה אפר את טהור איש ואסף
ט) יט, (במדבר טהור במקום . . והניח

איש "ה' בו: שנאמר הקב"ה זה - איש
שנאמר: הקב"ה זה - טהור מלחמה".
אפר את ברע". מראות עינים "טהור
ישראל. של גלויותיהם אלו - הפרה
טהורה. שהיא ירושלים זו - טהור במקום
לפי - למשמרת ישראל בני לעדת והיתה
ומטהרים מיטמאין ישראל שבעולם-הזה
מטהרן, הקב"ה בגאולה אבל כהן, ידי על
טהורים מים עליכם "וזרקתי שנאמר:

וטהרתם".
שמעוני) (ילקוט

העדה את והקהל המטה את קח
ח) כ, (במדבר

ה' ישלח עוזך "מטה הכתוב שאמר זה
שנאמר יהודה ביד שהיה המטה זה מציון"
והוא בידך". אשר ומטך ופתילך "חותמך
הזה המטה "ואת שנאמר משה ביד היה

שנאמר אהרן ביד היה והוא בידך". תקח
ביד היה והוא מטהו". את אהרן "וישלך
היה והוא בידו" מקלו "ויקח שנאמר: דוד
המקדש. בית שחרב עד ומלך מלך כל ביד
למלך לימסר המטה אותו עתיד וכן
אומות את בו לרדות עתיד ובו המשיח,

העולם.
שמעוני) (ילקוט

בי האמנתם לא כי יען
יב) כ', (במדבר

ואהרן במשה לתלות הכתוב כוונת אין
עבדי במשה שהרי ח"ו, אמונה, חוסר
"האמנתם כוונת אלא מדובר, הכהן ובאהרן
להפעיל היינו "הפעיל", במשקל היא בי"
שנקהלו אותם אצל האמונה את ולגלות

ואהרן. משה על

הרס"ג) פירוש (עפי

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:30 19:12 ירושלים
20:32 19:28 תל-אביב
20:34 19:21 חיפה
20:31 19:29 באר-שבע
21:18 20:11 ניו-יורק
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רבינו משה ידי על רק

אדומה...", פרה אליך ויקחו . . התורה חוקת "זאת
אליך" "ויקחו הדיוק על ז"ל רבותינו אומרים

קיימת", ושלך בטלות הפרות "שכל דוקא) (למשה
הפרות לכל אלא) משה, לפרת רק (לא נוגע וזה

נתקדשו בכולם כי הדורות, שבכל האדומות
משה, של פרתו מאפר הפרה את שעשו הכהנים

דוקא. משה שם על הפרות כל נקראו ולכן

רבינו למשה אדומה פרה של המיוחדת והשייכות
שאפילו שלמרות זו, מצוה בטעם גם מודגשת

ממני" רחוקה "והיא זו מצוה על אמר המלך שלמה
כמו המצווה, טעם נתגלה רבינו למשה זאת בכל -
אני "לך - אליך" "ויקחו המילים על חז"ל שאמרו

פרה". טעם מגלה

מצות מכל זו מצוה נשתנתה מה להבין: וצריך
הן רבינו, למשה שייכותה מודגשת שבה התורה,
הוא לדורות) (גם זו מצוה שקיום קיומה, באופן

משה? של פרתו אפר ע"י

הטומאה סיבת את לבטל
ביטול רק אינו אדומה פרה של הטהרה יסוד
הטומאה סיבת ביטול אלא בפועל, הטומאה

לאחר לעולם שחזר (עניין המיתה ענין - מעיקרא
הפרה ע"י היא שתקנתו חטא אותו העגל, חטא
כי - משה של לכחו בזה צריכים ולכן האדומה).

הנצחיות, ענין הוא משה של המיוחדים מעניניו
נצחיים, הם משה ידי שמעשי חז"ל שמבארים כמו
שם וימת שנאמר אף עצמו, למשה בנוגע כן וכמו
עומד להלן מה . משה. מת "לא עליו אמרו משה
פרה כל של הטהרה ולכן כו'". כאן אף ומשמש

הטהרה כח כי - משה פרת של באפרה תלויה ופרה
משה של הנצחיות ענין עם קשור אדומה פרה של

רבינו.

נצחי עניין
מקום. ובכל זמן בכל נצחית" היא "התורה והנה
פרה, אפר לנו אין שעכשיו שלמרות מובן, שמזה

אדומה, פרה טהרת של הענין תוכן זאת, בכל
הרוחנית בעבודה ישנו משה, של פרתו אפר שכולל

מישראל. אחד כל של

היתה משה של הנצחיות המשכת הענין: הסברת
המסירות ענין להקב"ה, הביטול בתכלית שהיה ע"י

יתברך. עבורו מציאותו כל למסור שמוכן נפש,
כי - המה נצחיים משה ידי מעשי שלכן לומר ויש
ענין כל שהרי משינויים, למעלה היא נפש מסירות
יתברך רצונו לעשות התוקף - הוא נפש המסירות

לשנותו. יוכל לא שבעולם דבר ששום באופן

פרתו אפר בכח היא מת מטומאת הטהרה ולכן

מקדושה, הפירוד על מורה מת טומאת משה: של
חיים אתם) (הרי אלקיכם בה' "דבקים כאשר כי

טומאת לא ובמילא מיתה, שייך (אין היום" כולכם
והפירוד ה"מיתה" את וכל מכל לבטל וכדי מת);
- אלקיכם בה' הדביקות תכלית שיהיה מקדושה,
מסירות את בעצמו מעורר שהאדם ע"י זה הרי

לה'. נפשו

היום-יומית בעבודה
בשני באה משה של פרתו באפר שהנצחיות וכמו

הפרות כל (ב) לעד, קיים עצמו שהוא (א) - ענינים
הוא כן כמו - משה של פרתו לאפר צריכות היו

הנפש מסירות כח שבהתעוררות הרוחנית, בעבודה
כח עצם של ההתעוררות (א) ענינים: שני יש

כח נותן נפש המסירת שכח מה (ב) נפש, המסירת
כנדרש. שיהיו ה' עבודת עניני בכל ועוז

בין החילוק זהו - ביומו יום מדי האדם ובעבודת
כל במשך ה' עבודת עניני ושאר התפלה עבודת

כולו: היום

לה' אהבתו את לעורר האדם צריך התפלה בשעת
הרצון - זו אהבה של שענינה בלבו, המסותרת
נפש; מסירת כדי עד אחד בה' לידבק והחפץ

האדם אין שאז היום, כל במשך מכן, ולאחר
אלא (כשלעצמה), הנפש מסירות בעבודת עסוק
צריך אז גם זאת בכל ומצותיה", התורה "בקיום

זה ידי שעל לה'", נפשו מסירת "ענין זכרון להיות
ובכל עת בכל תמיד לנצחו יצרו נגד לעמוד "יוכל

"חיים - ואז בה', ונצחית תמידית דביקות - שעה"
האמיתית בגאולה בגלוי שיתגלה וכפי היום" כולכם

והשלימה.

תשכ״ג) חוקת פרשת שבת שיחת (עפ״י

מלך דבר

חוקת פרשת
ד פרק אבות: פרקי

חוקת

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

טוב מזל
שיחי' מושקא חיה מרת וזוגתו עקיבא לרב

סודרי
דלהי,הודו המשיח מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק שלוחי

תחי' חנה השם בצבאות החיילת להולדת
הרחבה מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

ע"ה מטילדה מרת בת סאלי שרה מרת

סימה
הקהל שנת ה'תשע"ו, ב' אדר כ' נפ'

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

נשמת לזכות



המבצעים אחד הינו תפילין, מבצע
מלך שליט"א הרבי של הידועים
זכו זה, מבצע בזכות המשיח.
ובעולם בארץ יהודים רבבות
זו לפעמים כאשר תפילין, להניח
בחייהם. הראשונה התפילין הנחת
מנחם הת' מספר כזו חוויה על
כשליח המשמש רחימי מענדל
בצפת. חב"ד של קטנה בישיבת

שישי בימי בישיבה, "כנהוג
ל"מבצעים" לצאת נוהגים אנו
פוריה, שבצומת ביג קניון באיזור
אנו המבצע במהלך טבריה. לפני
את והן החנויות בעלי את מזכים

הקניון. באי

שישי ביום זה היה
שבת ערב שעבר,
שלח, פרשת קודש
ארבע עם יצאתי
הישיבה מתלמידי

למבצע.

לפני קצת ממש
לקניון, הכניסה
הבחורים אחד
נייד בטלפון הבחין

המדרכה. על

ויקר חדש חכם טלפון זה היה
המכשיר שבעל ברור היה ערך.
מאמץ כל וישקיע אותו יחפש

למוצאו.

המכשיר את לנו הראה הבחור
משוכלל מכשיר זה היה ואכן
האם בסביבה הסתכלנו ביותר.
מה, דבר כמחפש נראה מישהו
הנחנו כזה. מישהו ראינו לא אך
לו שאבד מודע לא עדיין שהוא
עדיין שהוא או היקר, המכשיר

אחר. באיזור מחפש

לרשימת נכנס כך אם "טוב,
אולי בטלפון, שלו הקשר אנשי
מישהו של טלפון מס' שם נמצא

במשפחתו".

את בפנינו הציג קל דיפדוף
מספרי בין הקשר. אנשי רשימת
מס' הופיע הראשונים הטלפון

"אבא". התואר ולידו טלפון

אביו אל מיידית התקשר המוצא
המכשיר. את שאיבד הבחור של

שמצא כמי עצמו את הציג הוא
את והביע בנו של הטלפון את

האבידה. להשבת רצונו

מיד אך בהלם, היה האבא לרגע
יוזמתו על ברכות להרעיף החל
כי אישר הוא האבידה. להשבת
אחד יום לפני רק ממש אכן
את בנו עבור רכש הוא בלבד,
את לנו מסר הוא חדש. הטלפון
כל מאתנו והסיר המכשיר פרטי

חשש.

מישהו מטעמו ישלח שהוא סוכם
בתוך ואכן המכשיר את לקבל
הגיעה כשעה
לקניון אשה
הנחנו בו למקום
שהציגה תפילין,
עצמה את
מסרנו כאשתו.
המכשיר את לה
לבנה ואיחלנו
בזה שיעשה

נכון. שימוש

הודתה האשה
ונסעה. מאוד לנו
בתוךכשעהקיבל
שלו הטלפון במכשיר המוצא
הטלפון שמכשיר מהאבא, אישור
לבני החזרת "אחי. ליעדו: הגיע
לך להגיד רוצה שלו. הנייד את

שלום". שבת מלאך. שאתה

ההודעה את לי הראה הבחור
את לו נסחתי להגיב. כיצד ושאל

התשובה: מסרון

לציין, רציתי שלום. שבת לך "גם
"השבת מצות לקייםאת ששמחתי
זה שהיה כיון זאת, עם אבידה".
שאנו תפילין" "מבצע במסגרת
כן על הרבים, לזיכוי עורכים
להניח היום הספקת לא אם
לזכות זאת לעשות תוכל תפילין,
ביאת את יזרז כמובן זה המציאה.
ממך". לשמוע אשמח המשיח.

ליבו: רחשי את ביטאה תגובתו
הנחתי לא כה עד אחי. "תודה
מתחיל אני מעכשיו אבל תפילין,
הכל. ישתנה מהיום תפילין. להניח

שלי". אחים שלום שבת

עצם כי המשיח מלך שליט״א הרבי התריע רבות בהזדמנויות
כל ויתורים או שטחים מסירת על מו״מ לניהול ומוכנות הדיבורים

הפלסטיני. לטירור תמריץ מהווים שהם,

ב"ג'רוזלם שפורסם קארש אפרים של מאמרו מתוך קטעים להלן
שליט"א הרבי דברי את הממחישים ומספרים עובדות על פוסט",
ללימודי החוג של אמריטוס פרופ' הוא קארש אפרים המשיח. מלך
בסא"א במרכז בכיר וחוקר בלונדון, קולג' בקינגס התיכון המזרח

בר-אילן. באוניברסיטת אסטרטגיים ללימודים

ומספרים בעובדות הויתורים תוצאות
על מהחתימה שחלפו ומחצה בשנתיים .."
מפלגת- ממשלת לנפילת ועד אוסלו הסכמי
– ישראלים 210 נרצחו ,1996 במאי העבודה
טרור ממתקפות ההרוגים מממוצע פי-3 כמעט
קטן חלק רק שבהן להן, שקדמו השנים ב-26
ועזה מיו"ש שיצאו ממתקפות נגרמו מהרציחות
הרמה ישראל, של היעילים הביטחון צעדי בשל
הפלסטינים בקרב לאומית תודעה של הנמוכה
שלטונה תחת חייהם ברמת העצום והשיפור

ישראל. של

1994 שנת של הקורבנות מ-96 שליש לשני קרוב כן, על יתר
מממוצע פי-10 כמעט – הירוק" "הקו שבתוך באזורים נרצחו

לה. שקדמו האינתיפדה שנות בשש בישראל הדמים

ניצול ידי על ישירה לאלימות פנה ערפאת ...1996 בספטמבר
נרחבות מהומות להתחיל כדי הכותל, מנהרת של פתיחתה
הורידה שהרש"פ בעוד ישראלים... 17 מותם את מצאו שבמהלכן
תפקידה, את סיימה זו כשאמתלה יומה מסדר המנהרה עניין את
הזדמנויות, במספר תירוץ מציאת של תקדים על ערפאת חזר
הטרור מלחמת של 2000 בספטמבר פתיחתה היא שבהן שהידועה
הממשלה שראש אחרי קצר זמן – אלאקצה" "אינתיפאדת המכונה

פלסטינית. מדינה לערפאת הציע ברק אהוד דאז

– מלחמתו יותר, מאוחר שנים ארבע ערפאת של למותו עד
מאז לפלסטינים ישראלים עימות מכל והרס מדם ביותר העקובה
מתקפות: בכ-5,760 ישראלים 1,028 של חייהם את גבתה – 1948
מהם אוסלו. תקופת שלפני קציר-הדמים מממוצע פי-תשעה
התאבדות בפיגועי נרצחו מהקורבנות) אחוז 44) אדם בני כ-450
בהקשר אז עד ננקטה לא לאוסלו קודם שלמעשה טקטיקה –
נרצחו ישראלים ב-1,600 למעלה הכל, בסך הפלסטיני-ישראלי.
לפי-שלושה קרוב – אוסלו הסכמי חתימת מאז נפצעו ו-9000

להם. שקדמו השנים ב-26 הדמים מממוצע

הברורה שסכנתה עזה, ברצועת הטרור ישות את שהזכרנו בלי וזאת
אומנם ניתנת בישראל האוכלוסייה של רחבים לחלקים והמיידית
למיגור לא אך ונשנים, חוזרים צבאיים מבצעים באמצעות להכלה

מוחלט.

הטרור היה אפוא מדוע לטרור, הסיבה הוא "הכיבוש" אומנם אם
גבר מדוע ממש? כיבוש היה שבהן השנים במשך בהרבה מועט
לכדי הסלים מדוע הכיבוש, לסיום הצפי עם דרמטי באורח הטרור
לכת מרחיקי ויתורים עשתה כשישראל דווקא פתוחה מלחמה

מאי-פעם?" יותר

היא, הבולטת כשהמסקנה "מראה", באתר נמצא בשלימותו המאמר
הם הרש"פ והקמת הפלסטינים עם המו"מ ניהול הויתורים, דווקא
דוד. בן משיח היחיד הפתרון הרצחני. הטירור את ועודדו שהגבירו

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

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

כפרה מחוסרי הלכות
א פרק
ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

א פרק תמורה הלכות

ב פרק
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תפילין מבצע בזכות

לשבת, הקשורות ההלכות את להדגיש צריך
בפיקוח-נפשות, הקשורות ההלכות ובפרט

(שלימות יהודי כל של ופקוח-נפש סכנה מפני להשמר
סכנה אודות מדובר כאשר כמה-וכמה ועל-אחת העם),

תשל"ט) אלול (ד' היל"ת. רבים, יהודים של ופקוח-נפש,

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ההלכה זוהי

ע״י המאוייש תפילין מבצע דוכן
בצפת חב״ד ישיבת תלמידי

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'

קארש אפרים



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

במקסיקו איסלה באי גאולה

הרע מהיצר - עצבות
היפך שהם המחשבות שכל להדגיש למותר ובטח
וכמבואר טוב, מהיצר לא באים לבב, וטוב השמחה
קדישא, תניא בספר גם ומהם מקומות בכמה בארוכה
סוף הרמב"ם ומדברי שבסופו, ענינים במפתח וכמצוין
דוקא צ"ל תשובה עניני שאפילו מובן לולב, הלכות
מנקודות אחת שם, שכתוב וכפי לבב, ובטוב בשמחה
כי הידור, של ענין סתם ולא השם, עבודת של חשובות
בדבר והאריכות גדולה", "עבודה הרמב"ם בלשון אם
ו׳תקטז) (מאגרת למותר. אך כזה הפשוט

לחתונה האמיתיות ההכנות
כדבעי, להכנה הזמן וקוצר הכנה, ע"ד ובמ"ש

וההכנה כלה דהכנסת הענין בגודל חז"ל שהרבו אף הנה

בהכנה ההידור צ"ל לדעתי זו, בתקופתנו אבל לזה,
ומצות תורה לעניני להקדישה יתירה וההוצאה רוחנית,
ו׳תקיט) (מאגרת יחד. גם והכלה החתן לזכות

אחד לכל מזומנת פרנסה
מקור שום מצא לא שעדיין מכתבו, לסיום ובהנוגע ...
שהרי האמור, בביטוי דייק לא במח"כ, בודאי - פרנסה,
אלקינו ה' אשר ומלכות, בשם זה ואומרים הדבר, ברור
ובחסד בחן בטובו כולו העולם את הזן העולם מלך
לא אבל התורה מן המזון שברכת ואף וכו', וברחמים
וחומר סופרים דברי ערבים אשר על נוסף הנה הנוסחא,
ע"י נתקן המזון דברכת ראשונה דברכה נוסח הרי בד"ס,
מהימנא רעיא התורה, של הראשון מקבל רבנו, משה
אלא הים א"ת הים, עד הדורות בכל ישראל בני כל של
ו׳תקלא) (מאגרת שם). עה"פ (ספרי האחרון היום,

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שבצפון מוחרס איסלה באי החב"דית הפעילות
ובעיקר שנים שלוש לפני החלה מקסיקו,
יצחק יוסף הרב נמרצים פעילים שני באמצעות
המיקום, דיין. מענדל מנחם והרב שמעון בן
מטיילים אלפי מושכים הפלסטורלי הנוף
במקום חב"ד בית הקמת למקום, ישראלים
היסודות. להנחת עד זמן של שאלה רק הייתה

ביומנם מספרים הם הבראשית תקופת על
הראשון החג ה'תשע"ג "חנוכה ימים: מאותם
חנוכה של ראשון נר בהדלקת במקום. שנחגג
למעלה הגיעו האי של המרכזית השדרה במרכז
ההדלקה אחרי מיד יום, כל יהודים. מ-60
קטן חדר אל הישראלים כל התאספו המרכזית
חב"ד הבית שהה ששם מקומי, מלון בבית

הזה... בזמן ההם, בימים

המשוער מן למעלה
כלים כמה קונים הגיעה, הראשונה השבת
את להכין ומתחילים חשמלית וכירה חדשים
חשמלית כירה על האוכל כל השבת. סעודות
הלחמניות את קטנים. סירים כמה עוד עם אחת
הרב להביא דאג חשובים, דברים כמה ועוד
שנמצא כרמן דל פלאיה חב"ד מבית ברוד חיים

מהאי. רחוק לא

מהמשוער. למעלה התקיימה הראשונה השבת
הרבה עם ושמחה, מרוממת הייתה השבת
חב"ד לבית לעזרה והבטחות טובות החלטות
נחת למשלח, רוח נחת לעשות כדי הכל החדש,

המשיח. מלך שליט"א לרבי רוח

מקום ומחפשים יום, ועוד יום עבר. הזמן
לספק שיוכל מקום חב"ד, בית עבור להשכרה
הכנסת, לבית חדר שיהיה הצרכים, כל את
שירותים שני מטבח, השבת, לארוחות חדר

צריך. חב"ד שבית מה כל בקיצור ועוד, כיורים
קבלת יום שבט ו-יא' י' הגיע, הגדול היום
לא אחד אף הזאת ההתוועדות את הנשיאות.
שלנו, ההתרגשות את לראות אפשר היה ישכח.
של ההתרגשות את בעיקר אבל השלוחים, של
שהרבי היום זה שהיום שהבינו הישראלים
- הנשיאות את קיבל המשיח מלך שליט"א

מאיתנו. ואחד אחד לכל שדואג זה הוא

עצמה המשפחה זו
בנין המתאים, המיקום נמצא כחודשיים לאחר
ממש האי, במרכז קומות שלוש מרווח, גדול,
רואה שעובר מי שכל בניין הראשי, ברחוב
נסגר המשיח, מלך הרבי של ברכתו לאחר אותו,

זמן. לתקופת חוזה

הכל ואז החוזה על חתמנו בערב חמישי ביום
20 נכנסנו הלילה אותו כל במשך השתנה.
למרכז - ממועדון המקום, את והפכנו ישראלים
וזירוז להכרת ובית אלוקות הפצת יהדות,
של והמושלמת המלאה להתגלותו עד הגאולה

ומיד. תיכף שליט"א המשיח מלך הרבי

תחליף לא הוא מוחרס איסלה חב"ד בית
אתם – בעצמה המשפחה אלא למשפחה,
ממקום חב"ד בית ביממה. שעות 24 מוזמנים
איסלה": של "המדרחוב הראשי הרחוב בפינת
ברחוב שמאלה, יוצאים מהמעבורת ביציאה
רחובות שני ממשיכים ימינה, לוקחים השלישי
חיצוני קיר השנייה בקומה תראו הרחוב ובפינת
משיח דגל עם ביחד מזכוכית, שכולו ענק,

הבניין. על התלוי

בארץ איסלה של שבת
ומשפחותיהם השלוחים נמצאים אלה בימים
שערכו המיוחדת השבת לרגל הקודש, בארץ
האירוע באיסלה. שהיו הישראלים למטיילים
בכפר נערך בארץ", איסלה "שבת לשם שזכה
ויפה. פסטורלי הארץ, במרכז "עיינות". הנוער
אלוקות, של שפע טוב. בכל גדושה בתכנית

ממש. אלוקות אורחים. מרצים

הרב התפנה כעת
למפגש להכנות יוסי
הגדול, ה"הקהל"
בעזהשי"ת שיערך
הקרוב, ראשון ביום
(10.7.16) תמוז ד'
מי מוזמנים אליו
להתארח שזכה
איסלה, חב"ד בבית
בתי כל עם למפגש
בעולם. למטייל חב"ד

הרבי שליחי עם להפגש שרוצים מטיילים
לקראת במיוחד שבאו המשיח מלך שליט"א
לחזק ומארחיהם, המטיילים כל של זה כינוס
הגאולה הבאת - היחידה בשליחות ולהתחזק

והשלימה. האמיתית

מטיילים עם ב-770 בביקור שמעון בן יוסי הרב

חב״ד בית חזית ָ
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שותף היה - בכיכר משיח
האדיר, ההקהל במעמד חלק נוטל הינך בתרומתך

והשלימה האמיתית הגאולה ולזירוז ישראל עם אחדות למען

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 077-2023000 הטלפון: באמצעות או

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי
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וקיים חי - המשיח מלך

בכיכר משיח

! טח ש ב

מנהלחב"דסנטר חיון, ביוזמתהרבאילן

אוטובוסים קמפיין עלה הזהב, בקניון

פרסום את המביא דן, גוש רחבי בכל

המרכז. ערי לתושבי הכינוס

מידי העוברים הנהגים אלפי עשרות

תל בואכה גלויות, קיבוץ במחלף יום

הענק, הפרסום בשלט נתקלים אביב,

מלך שליט"א הרבי של תמונתו עם

הוחלף האחרונים, בשבועות המשיח.

הקורא ענק, להזמנת השלט, כיתוב

בכיכר". "משיח באירוע להשתתף

למטייל" חב"ד "בית סניפי עשרות

אלפים, עשרות שנה, מידי עוברים בהם

בכיכר" "משיח לקמפיין הצטרפו

בקרב שהופצה יעודית, ובהזמנה

להשתתף להם קוראים הם המטיילים,

הענק. באירוע

שלטים עם אוטובוסים

באיילון ענק שלט

חב"ד בית מטיילי עם

4

ישיבת ראש איפרגון, אבישי הרב מאת

סבא. בכפר חב"ד
הסיבה את רש"י מבאר כ"א) (כ"א, השבוע בפרשת
שלח ישראל שעם התורה אומרת אחד שבמקום לכך
שליחתם מיוחסת אחר ובמקום האמורי, למלך מלאכים
הם וישראל ישראל הוא "שמשה בלבד: רבנו למשה
הנשיא כי הדור, ככל הוא הדור שנשיא לך לומר משה,

הכל". הוא

ט"ו) (בשלח במכילתא חז"ל בדברי מצינו זה בסגנון
בתורת ומבואר ישראל. כל כנגד שקול רבנו שמשה
שנשמת משום שזהו מ') ח"ב לזהר רמ"ז (ראה הקבלה
כל את הכוללת כללית, נשמה הינה הדור, נשיא משה,

שבדורו. ישראל נשמות

שבדור המשיח הוא הדור נשיא
בכל דמשה "אתפשטותא כתוב: ס"ט) (תיקון בזוהר
דור "אין מובא: פנ"ו) רבה (בראשית ובמדרש ודרא" דרא
ישנו הדור- נשיא רבנו- שמשה דהיינו כמשה" בו שאין
במאות גם מובא וכך עולם), יסוד (צדיק ודור דור בכל
בכל "משה" להיות "מוכרח החסידות בתורת מקומות
שליט"א (הרבי משה" נשמת מלובשת שבו ודור, דור

חכ"ו). שיחות בלקוטי

מקומות בריבוי מדגיש שליט"א הרבי מזו, יתירה
הדור... נשיא הוא - "משיח ש: הקדושות בשיחותיו
משיח גם הוא שבדור, רבינו משה הדור, שנשיא נמצא
שליט"א הרבי – תשמ"ו תורה, (שמחת שבדור צדקנו
שבכל דהיינו פעמים!). שמונה זו בשיחה כך על חוזר
המזומן שבדור המשיח הוא דור אותו נשיא דור,

ישראל. לישועת

בדורנו – הדור ומשיח הדור נשיא
הגאולה דור -

הדור" נשיא שה"רבי, מודגש בחסידות מקומות בריבוי
(למשל שבדור" רבנו וה"משה ישראל" קומת "ראש הינו
נוספים). מקומות ובמאות ,62 ע' ח"ג מנחם, בתורת

תיבות ראשי הינו ש"רבי" הקדושים בספרים וכמובא
של הכללית" "הנשמה והוא ישראל", בני "ראש של
.(26 ע' ח"ב מנחם בתורת שליט"א הרבי (כדברי דור אותו

הדור נשיא הינו מליובאוויטש שליט"א שהרבי מכאן
עצמו שליט"א שהרבי דורנו, של שבדור והמשיח
ולפיכך לגאולה"- וראשון לגלות אחרון כ"דור הגדירו
– בעצמו הקדושים דבריו ע"פ – הינו שליט"א הרבי
מנת על זה לדור השי"ת ע"י הנשלח – צדקנו משיח

אותו. לגאול

צדקנו משיח - הרבי
ממלא שליט"א שהרבי כך ובשל הנ"ל, כל סמך על
התנאים כל אחר
ברמב"ם המובאים
פסקו המשיח, לזיהוי

– הגדול (חלקם תורה וגדולי רבנים 250 כ- בתשנ"א
משיח. בחזקת הינו שליט"א שהרבי – מחב"ד) לא

להקריאו שציווה שליט"א הרבי ע"י התקבל זה פס"ד
ממעזריטש, המגיד הבעש"ט, של הקודש ציוני ליד

ועוד. האריז"ל חב"ד, אדמו"רי

הנשק לפירוק הסכם על ורוסיה ארה"ב כשחתמו
הסביר ובה מיוחדת שיחה שליט"א הרבי אמר האטומי,
שהינו הנ"ל הפס"ד של ישירה תוצאה הינו זה שאירוע
לפעול מתחיל כבר המשיח המלך ולכן מ"סיני", פס"ד

לאתים"!!! חרבותם "וכתתו

העוסקים את פעמים עשרות הרבי עודד בתשנ"ג-ד גם
"יחי שירת את וכן המשיח, כמלך זהותו בפרסום
בי' ובפרט התפילות, בכל 770 מדרשו בבית אדוננו"

צופים! מיליון לכעשר לוויין בשידור – שבט

להאמין עלינו מעינינו, נכסה שליט"א כשהרבי עתה, גם
חז"ל כדברי – להתגלותו ולצפות קודשו, בדברי
"נכסה" שמשיח בחיי)- ורבינו רמב"ן רש"י, (במדרש,

"נגלה". ואח"כ

רבי וביניהם המקובלים, גדולי במפורש כתבו גם כך
חי... הוא אלא מת, אינו משיח "כי קורדובירו: משה
ויקהל לזוהר (אוה"ח ישראל..." של לישועתם מזומן
המשיח "יתגנז האריז"ל: גם כתב וכך הפרדס), בשם

המשיח יתגלה עמודא...ואח"כ בההוא ובנפש בגוף
לגמרי...".

רבינו משה אצל שהיה כמו שזה האריז"ל כך על מבאר
בארבע גם וכ"כ הגלגולים, (שער ונפש בגוף לרקיע שעלה
להר עלה רבינו שמשה שכפי דהיינו כסף). שקל מאות

גם כך לישראל, התורה את להביא בגוף, כנשמה סיני
וקיים חי – גבוהות למדרגות מתעלה המשיח המלך
על – סיני להר כשעלה רבינו משה כמו בגוף נשמה

ישראל. עם את ולגאול מכן לאחר להתגלות מנת

המשיח מלך הרבי בדברי אמונתנו את יחדיו נפגין
ידי ועל אביב, בתל ראשון ביום הגדול בכנס שליט"א

ממש! בקרוב התגלותו את נזרז זה

הדור נשיא

משיח -

״יחי״ שירת את מעודדת המשיח מלך שליט״א הרבי

תיקון מקצועי ספרים כורך
ספרים ושיחזור

077-5477020 טל:
אריה אלכס

ופרצת כרכיית

יורק! ניו ל-770 טיסה כרטיסי 2 על הגרלה

בכיכר! משיח - האדיר הקהל מעמד למשתתפי

hageula.com הגאולה באתר הפרסום בבאנר הרישום טופס

!!!!!!!



וקיים חי - המשיח מלך

בכיכר משיח

! טח ש ב

והתוועדויות פעילים כינוסי של שורה

באירועים הארץ. את כבשו הכנה,

בעשרות האחרון, בחודש שהתקיימו

שקיבלו רבות, מאות השתתפו ערים,

את ולהביא לפעול טובות החלטות

לאירוע. ההמונים

'ממש' ע"י שנערכה המרכזית בחגיגה

יובל לרגל בארה"ק. ההפצה מרכז –

הגיע בו סיון, כ"ח הבהיר ליום ה75,

שליט"א המשיח מלך אדמו"ר כ"ק

התחתון. כדור לחצי – וביתו איש –

וקהל ומשפיעים רבנים בהשתתפות

להתחזק שבאו הארץ, רחבי מכל רב

הגאולה בשורת בהפצת ולהתעורר

שיותר כמה ולהביא לפרסם ובעיקר

בכיכר". "משיח הקהל לכנס יהודים

פרסום יצא בקוש גבריאל הרב ביוזמת

דוברי להבאת הצרפתית, בשפה גם

לכיכר. השפה

האירוע לקראת התוועדוית

בצרפתית גם פרסום

תמוזהרב שמעון ויצהנדלר אודות ההכנה לקראת מעמד ההקהל הגדול בעולם בד' תמוז  בד' בעולם הגדול ההקהל מעמד לקראת ההכנה אודות ויצהנדלר שמעון הרב

ומקורביהם.ה'תשע"ו, כיכר רבין בתל-אביב, אנשים, נשים וטף עם כל מכריהם ומקורביהם. מכריהם כל עם וטף נשים אנשים, בתל-אביב, רבין כיכר ה'תשע"ו,

העומק מתנות שלל בין
שהעניקו הנשמתיות-שכליות
רבותינו וחסדם טובם ברוב לנו
תורת הייתה הקדושים נשיאנו
עומקים, החסידית. הניסים
כלים ובעיקר הגדרות דקויות,
ואחת אחד לכל ניתנו מעשיים
בתורת ולהאמין לדעת כדי ממש
המעלים עולמנו מונהג בה הניסים

ומסתיר.

ההגדרה מתוך יוצא הזה הנס
המקובל במובן נס של הרגילה
ומתוך ידי על נפעל שהוא בכך
עבודה לא בלבד. היהודי עבודת
בעשיה הכרוכה ורגילה מקובלת
אחר זן אלא מסויים, דיבור או
התעלות. הקרויה: עבודה של
מחשבתית. נפשית- התעלות
מעל הנרגש, מעל הנתפס, מעל

והנגלה. הנראה

לנשיאנו שאירעו הניסים סוג זהו
ועבודת עבודתם ידי על הקדושים
תמוז, – הגולה בחודש חסידיהם
כזה עבודה סוג ידי על שנהפך
ליראיך נתת (ע"פ הגאולה לחודש
בשניהעשוריםהאחרונים תשל"ו).
רגילה בלתי בעוצמה חזר שוב
חודש באותו 'נס-נסיון' אותו
ניסי- יום ובאותו הגולה-גאולה
יפה-יפה (כמוסבר תמוז ג' אלוקי
תמוז ג' – הנבואי מלכות בדבר-
מידי זה בתאריך כאשר תנש"א),
עצמם על חוזרים בשנה שנה
התעלות של נשמתיות תעצומות
ונגלה ומורגש הנתפס הטבע מעל

החושים. בחמשת

מכל יהודים זה ביום שנה מידי
מעצם מגלים והסוגים השכבות
קול ללא שזועק איתני עוז נשמתם
בסיסית: חסידית אמת ומילים
ובמילים כפשוטו! אינו הצמצום
יותר: ועובדתיות ישרות פשוטות
המשיח מלך מליובאוויטש הרבי

ממש. כפשוטו וקיים חי

(כלשון אנו תמוז' ג' של 'יהודים
כ"ב תנש"א). תמוז בג'; קדשו
הזה התאריך ונמתח נמשך שנים
דום' בגבעון 'שמש של באופן
למעלה הוא עצמו הזמן אשר

עשרים – מהזמן למעלה מהזמן!
פשוטים יהודים – שנה! ושתים
בשורת כי הטהורה באמת דבקים
אמת הנפלאות שנות של הגאולה
חיים יהודים מהזמן למעלה היא.
ובו בישראל רבי יש כי ניסי באופן

תערוג. ואליו תדבק

חיות באותה מהזמן, למעלה
פועלים חסידים והחלטיות,
מדוייקות הנחיות אותן לאור
השליחות בדבר ומדוקדקות
זה הנה כי לכל לפרסם היחידה

בא! וכבר בא משיח

מידה, ובאותה זאת עם וביחד
מזועזעים הסוגים מכל יהודים
בפורים הקדוש כלשונו לגמרי,
רגע בכל הנודע, תשנ"ב קטן
הכי והפלא התמיהה על מחדש
ניסן בכוח קדשו כלשון גדול,
ונותן ועולה הממשיך תנש"א,
כיצד חיינו, מהלכי בכל אותותיו
כ"ב משמשים גבול ובלי גבול

בעירבוביה! שנה

ויבשה מים ואור חושך ולילה, יום
ישבותו. לא – ואתגליא אתכסיא
נערי-בוגרי בשבילנו, עד ממש.
הראשונה הפעם הנפלאות, שנות
העמים, כל לעיני במוחש, שראינו
תמוז, חודש של הנס-נסיון את
כאשר תשנ"ה, הקהל בשנת היה
ודעת צרמוניות ללא פלא, באורח
הפעולה שיטות כל ללא קהל,
למארגנים וידועות המקובלות
של אלפי-אלפים נענו ואמרגנים,
ופשוטים ישרים חסידיים, יהודים
הנשמתי לקול הסוגים מכל
להתייצב להם שקרא הפנימי
את זו בנוכחותם ולגלות בגופם
הפועלת ההתעלות עבודת אותה

הלזה. הייחודי הנס את

בפשטות ממש! בפועל הגיעו! והם
נאיבית כמעט בתמימות כנה.
שלימה באמונה ובעיקר ומחרידה
הרבבות קהל התייצבו וטהורה
מלכי בכיכר עיר של ברחובה
דיבור כל על הן-הן וענו ישראל
בדיבור וכולם שם שנאמר ודיבור
אדוננו יחי והתכוונו: נאמרו אחד
לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו

ועד!

העולם אחרי. שנה ושתים עשרים
יצא כי נדמה קט וכמעט ונע זע
החרדים הקבוע. סיבובו מציר
מביצועיו ומתבהלים מתרעשים
שלל על העולם-הזה של החדשים
ומתפלאים עיניו ואחיזת קסמיו
ולהבדיל נלך ולאן נבוא להיכן
העולם אומות לחול קודש בין
גורל הרי משינויים מזה זה יראים
הפוליטיקאים במציאותהעולמית,
ומתוכנו שמסביבנו והיחצנים
ומתוחכמים לערמומיים הפכו
השיקריים בחיוכיו זה ויותר, יותר

החלקלקים. בדיבוריו וזה

היהודים מחתא ובחדא זמנית ובו
לא ואתר אתר שבכל הפשוטים
ומתקטרים ומתקרבים מתפעלים
שבשמים, לאבינו ויותר יותר
תורה בקיום ומנהיגו העולם בורא
שלוחיו מכוח ממש בפועל ומצוות

שליט"א. המשיח מלך של

והבנת תפיסת שכזה מורכב במצב
שוב מתעתעת שלנו המציאות
לאנשים נדמה אף ופעמים ושוב,
כמעט ליצלן, רחמנא כי, שסביבנו
בעיקר מבהיל עיכוב ישנו קט
אדמו"ר כ"ק הוד ששתל הגדול
דורנו שליט"א: המשיח מלך
ראשון ודור לגלות אחרון דור

לגאולה!

אין שבדור, משה אנשי אנו, אולם
אחת. ושליחות תפקיד אלא לנו
שקיבלנו עצמי ניסי כוח אותו
שבכוחו מנשיאנו, חינם במתנת
גדרי מעל ולהתעלות לרומם
לפעפע ממשיך הזמן, ומעל הטבע
כל ללא עוז וביתר שאת ביתר

כלל! שינוי

לתורת להישמע לנו הקורא זה הוא
עמידה של אמת ותורת חיים
אבינו כאברהם נס. היוצרת בנסיון
של וכעבודתו הראשון המתנסה
פותח מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק הוד
האחרון. לדור הנס-נסיון צינור
באותה מאוחדים דבקים, להיות
מתוך עבודה, אותה בשורה,
מכל ונקיה טהורה אמונה אותה
ובאותו עוצמה באותה תחכום,

אמונהכיכר של אמונה של כיכר

5

ממש: מקום

מחרת ראשון יום ישראל, מלכי כיכר
הקהל שנת של תמוז ג' הגאולה חג
ובפה גמורה באחדות נברך שם תשע"ו.
שמביאה בנסיוננו העמידה על מלא
נפשנו ופדות לגאולתנו כמימרא ברגע
מלך אדמו"ר כ"ק הוד בהתגלות
ממש ממש בפועל שליט"א המשיח
מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי ממש!

ועד!!! לעולם המשיח


