
סבא כפר חב״ד ישיבת
הרישום בעיצומו נמצא אלו בימים
שמציעה סבא, כפר בעיר חב"ד לישיבת
בתי (שיפוץ קודש מקצועות מגוון
וכו'), שחיטה ספרים, הגהת תפילין,
חסידיים ניגונים (גרפיקה, העשרה חוגי
וקורסי עצמית), והגנה כושר בגיטרה,
טלפון: לפרטים לשליחות. הכנה

.054-728-1770

המספר בצלאל סרטי
מעלה קנטור בצלאל גיא הרב
המחזמר סרטי כל את הסמוכים בימים
החב"די היוטיוב לערוץ - החסידי
לכיסוי המספר'. 'בצלאל לילדים
מטבעות למכירה מוציא הוא ההוצאות,
המשיח מלך שליט"א מהרבי לירה של
התשל"ח משנת בגורל לזוכה שנשלחו
עדיין באה"ק. לאנ"ש לחלקם מנת על
ההוצאות לכיסוי מועט סכום נשאר
העלתם וידאו, עריכות הכוללות הרבות
וסיוע מטבע לרכישת ופירסומם.

.050-718-5093 לפעילויות:

מודעות לטובת דינר
חב"ד מרכז לטובת השנתי הדינר
השנה יתקיים גן ברמת 'מודעות'
"הרקיע באולמי תמוז. ט"ו בתאריך
השנה חגיגת לרגל תקוה. בפתח השביעי"
הפתעות הדינר לבאי מצפות השביעית
ארוחה מוסיקלית, הופעה לצד מיוחדות
מהרבי יקרים פריטים ומכירת בשרית
מראש הרשמה שליט"א. המשיח מלך

.054-770-2671 בטל': חובה

טובות חדשות

077-202-3000 הסעות: מוקד
ל-770 טיסה כרטיס על הגרלה

www.y770.com

פרצי אבוד. שהכל היה נדמה הראשון, ברגע
את איבדו הם כי גילו ישראל, עם מצד הבכי
שלוחים אותם המרגלים, והאמונה. התקווה
קורה מה ישראל לעם לבשר רבינו משה ששלח
ודבריהם הריגול ממסע שבו המובטחת, בארץ

המחנה... בכל רעמו

מיעוטם על הנמנה יפונה, בן כלב של קולו
משה, של בדרכו דבקים שנשארו המרגלים של

עשה בלבד זו "וכי נשמע:
השקט עמרם?" בן לנו
על לימד שהשתרר
הקהל שגילה הסקרנות
דברי עוד לשמוע שציפה
רבינו משה כנגד בלע
הרגע: את ניצל כלב רח"ל.
הים את לנו קרע "והלא
והגיז המן את לנו והוריד
נעלה עלה השליו. את לנו
אומר והוא בשמים אפילו
שם ועלו סולמות עשו
דברים דבריו". בכל נצליח
שלא אלא וברורים. חדים
דבריו, את קיבלו כולם
לבכות נותרו ניכר חלק
את ואיבדו לילה באותו

ידוע. וסופם ובטחונם, אמונתם

עמרם בן דברי אלא לנו אין
משה כי יתכן האם השאלה, שנשאלת אלא
שנבחר מי האם במשימתו? יכשל ה', נביא רבינו,
לגאולה, העם את להוביל העליונה ההשגחה ע"י
האלוקי הציווי פי על רק נעשים מעשיו וכל
האם למשימה? מתאימים שאינם באנשים יבחר
כי כל לעין שיראו אלו יהיו הם משה של אנשיו

בדבריו? כיוון לא רבינו משה חלילה

כי המשיח, מלך שליט"א הרבי כך על משיב
לעומק שמתבונן מי
המרגלים, בסיפור
בפרשתינו, המופיע
בפועל כי יגלה

המרגלים משילוח רצויה תועלת היתה ממש
פריה" וזה היא ודבש חלב "זבת ובתשובתם
לשאלותיהם, התשובה את ישראל בני כל קיבלו
לכיבוש נון בן יהושוע של בזמנו שהועיל מה

ממש. בפועל הארץ,

"משה בילתה ואין הפשוטה האמת זו אכן, כי
נשיא אצל טעות שייכת לא אמת", ותורתו אמת
תחת תקלה חלילה מוציא אינו ה' נביא הדור.
אלא לנו "אין ידיו.
דבריו עמרם", בן דברי
מלך שליט"א הרבי של
לנו שניבא המשיח
ביותר הברורה בצורה
האמיתית הגאולה על
שתבוא והשלימה,

ומיד. תיכף

משה ידי "מעשי
דרכו לעולם", קיימים
עם להובלת הבטוחה
לא לגאולה, ישראל
ומתקיימת נפסקה
משה ידי על בדורנו
הרבי - שבדורנו
המשיח! מלך שליט"א

העיקר זה - בכיכר משיח
אנשים, יחד נתכנס (25.6) תמוז י"ב שני ביום
עוצמות שכולו לכינוס (בהפרדה) וטף נשים
מוחלטת באמונה הרבבות והכרזת אמונה, של
המשיח. מלך שליט"א הרבי של בהבטחותיו
כי ובהבטחתו שהתקיימו הברורות בנבואתיו
הפסק ללא כפשוטו, נצחיים לחיים זוכה דורנו
תיכף והשלימה, האמיתית בגאולה בנתיים,

ממש. ומיד

שותפים להיות בהזדמנות לזכות הזמן, זה כעת
מילי בכל ולזכות המרובות, האירוע בהוצאות
והרחבה הגדושה הקדושה, המלאה מידו דמיטב,
של הוראתיו לקיום המסייעים לכל השי"ת של
ומזוני חיי בבני המשיח, מלך שליט"א הרבי

והשלימה. האמיתית בגאולה - רויחי וכולם

של השליחות
נפסקת לא משה

לגלות ניתן קלה בהתבוננות הרי מצליחה, לא משה של שליחותו כאילו נדמה קט לרגע כאשר גם
משיח פני לקבלת בשליחות אנו כאשר כיום גם כך לעולם, קיימים משה ידי מעשי אשר האמת, את

בכיכר משיח - מתוועדים

בהם אלו, בימים מתקיימים איזוריות והתוועדויות פעילים כינוסי שורת
בכיכר״. ״משיח בפרסום חלק הנוטלים והפעילים השלוחים משתתפים

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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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

רונית ומרת יצחק לוי ר' למשפחת
מצווה הבר חגיגת לרגל ציק

שיחי' מענדל מנחם הת' בנם של
הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה
ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

p

מרים ומרת חיים ר' למשפחת
טל

שיחי' ה' בצבאות החייל הבן להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל טוב מזל

     

   
      
    

     
   
    
    
    
     

 
  

דברת כאשר א-דני כח נא יגדל עתה
יז) יד, (שלח לאמר

לאמר? דברת כאשר - מהו

ישראל ארץ את הקב"ה שהבטיח אלא,
הבריאה. בראשית כבר ישראל, לעם
הראשון לפסוק ברש"י שמבואר כפי
צריך היה לא יצחק, רבי "אמר בתורה:
מהחודש אלא התורה את להתחיל
בבראשית? פתח טעם ומה לכם... הזה
הגיד מעשיו "כח קיא): (תהילים משום
וברצונו גויים"... נחלת להם לתת לעמו

לנו". ונתנה מהם נטלה

ע"ה, רבינו משה טענת הייתה וזאת
התורה שפתחה זה מטעם אשר
הבטחת היתה שכבר הרי ב'בראשית',
הגיד מעשיו ו"כח לישראל, הארץ
הוא כעת שנותר מה ובמילא לעמו",

א-דני כח נא יגדל "עתה - לבקש
בראשית אימתי? לאמור", דברת כאשר
שלמה) (משבצת העולם. בריאת

ארץ את ויתורו אנשים לך שלח
ישראל לבני נותן אני אשר כנען

ב) יג, (שלח

לברר כדי היה המרגלים משלוח
חטא בה. והיושבים הארץ טיב את
שליחותם על שהוסיפו היה, המרגלים
חוסר בדבר האישית, מסקנתם את
באומרם: הארץ, את לכבוש היכולת
הוא חזק כי העם אל לעלות נוכל "לא

ממנו"!

ליהודי כשנותנים לדורות. וההוראה
הכוחות את גם לו נותנים - שליחות
רק ועליו זו. שליחות למילוי הדרושים

שליחותו. למלא כיצד להתבונן
תשמ"ג) (התוועדויות

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:26 19:08 ירושלים

20:29 19:23 תל-אביב

20:30 19:16 חיפה

20:27 19:24 באר-שבע

21:16 20:07 ניו-יורק
מפנינו. הארץ - יהושע וישלח 

א-כד) ב', (יהושע

  
חלקים 7 דק', 5 ,6 שעה ה' ליל :
וחמישי. רביעי בימים  

התנועה שליח או משה שליח

מלך דבר

שלח פרשת
ג' פרק אבות פרקי

לך שלח

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

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

אנו למרגלים, בנוגע בפרשתנו רש"י בפירוש
שילוחם: בעת למצבם בנוגע סתירות מוצאים
אנשים", "כולם הפסוק על הפרשה בתחלת
אבל היו", כשרים שעה "ואותה רש"י מפרש
נון בן להושע משה "ויקרא בפסוק בהמשכה,
מעצת יושיעך י-ה עליו "התפלל פירש יהושע"
משה הרגיש אז שכבר מובן, שמזה מרגלים",
לאחר ברש"י מפורש וכן המרגלים, של ברשעתם
"מה - משה" אל ויבואו "וילכו הפסוק על מכן

רעה". בעצה הליכתן אף רעה בעצה ביאתן

לרגל לא לתור,
מתוארת כולה הפרשה בכל הענין: ביאור
"ויתורו - "תור" בלשון המרגלים שליחות
וכיוצא "תרים" הארץ", "תור כנען", ארץ את
לשון בפרשתנו אחת פעם אף נזכרה ולא בזה,

זו. לשליחות בקשר "מרגלים"

לומר: יש הדבר ובטעם

הוא: "לרגל" או "לתור" - הלשונות בין החילוק
החיפוש פעולת רק (בעיקר) מתאר "לתור"
ויושביה. הארץ ראיית - ובעניננו בלבד, והראיה
חקירה על מורה "ריגול" לשון כן שאין מה
המסייע בריגול כמו נסתרה כוונה לשם וחיפוש
הריגול ענין כלל ובדרך האויב, ארץ לכיבוש

חקירותיו יסוד שעל המרגל, חכמת עם קשור
משימה למלא איך עצה לטכס אפשר וחיפושיו

ועוד). האויב, ארץ (כיבוש מסויימת

"לתור לשון רק נאמרה שבפרשתנו הטעם וזהו
(בכוונת השליחות ענין כל כי כנען", ארץ את
הארץ את שיראו המעשה, על רק היה משה)
(וכן שראו מה ישראל לבני ויספרו ויושביה
מטוב לישראל להראות כדי הארץ מפרי להביא
להכניס הארץ", את "לרגל לא אבל הארץ)
כיבוש בשביל ותחבולות "עצות" בחיפוש עצמם

וכיו"ב. הארץ

מהמטרה לשנות לא
יושיעך "י-ה משה תפלת של תוכנה יובן ובזה

מרגלים": מעצת

שמטרת שבחר, לאנשים הדגיש שמשה אף
הרי כנען", ארץ את "לתור רק היא השליחות
רואים שהנם הרגיש אצלו בהתאספם ומיד תיכף
כ"מרגלים", אלא) בלבד, כ"תרים" (לא עצמם את
עליהם הארץ, את לראות הליכתם שמלבד והיינו,
הריגול) יסוד (על מסקנות ולהסיק עצות לטכס

וכו'. הארץ לכיבוש הנוגעות

מעצת יושיעך "י-ה משה התפלל זה ועל
חטא, שום בעצתם היה לא שעדיין אף מרגלים":
היתה כוונתם וכל היו", כשרים שעה ב"אותה כי
בריגולם לסייע איך טובות עצות לטכס רק
משה התפלל מקום, מכל - וכו' הארץ לכיבוש
אלא מרגלים", ב"עצת חלק ליהושע יהיה שלא
ורק אך שהיתה השליחות למטרת נאמן ישאר
ענין בזה לערב מבלי כנען", ארץ את "לתור
"עצת של הנהגה כי וכו', עצות" "נתינת של

נפילה. לידי להביא עלולה (מרגלים)"

מספיק טעם בזה היה שלא מובן, לאידך אבל
ב"אותה עצמם שראו זה כי שליחותם, את לבטל
אינו כ"מרגלים" היו") "כשרים (כשעדיין שעה"
ואינו רצויות, בלתי לתוצאות להביא מכריח

כו'. חשש אלא

למשה להתבטל
בחז"ל, המבואר פי על הענין להמתיק ויש
"ואמת — האמת מדת היא משה של שמידתו
- משה של שלוחו להיות כדי ולכן, משה". זה
ממש" דהמשלח "כמותו כמותו, אדם של שלוחו
נטיה שום השליח אצל שתהיה אפשר אי -

האמת. ממדת

את "לתור רק היתה משה של ששליחותו וזהו
עיקרי בענין כי - אותה" "לרגל ולא הארץ"
צריך היה לארץ, לכניסה בשייכות שליחות זה,
גלוי. באופן משה) של (כוחו המשלח כח להיות

נזכה שבדור' ל'משה אחד כל של הביטול וע"י
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה

תשמ״ה) שלח ש״פ שיחת (עפ״י



איתנו שעושה הניסים פרסום
הגאולה. לזירוז הדרך הינם הקב"ה,
מלך שליט"א הרבי מורה כך
מתבצעת שב"ה הוראה המשיח.

הרחב. הציבור ידי על

הרי לפרסום, הוא ראוי נס כל ואם
כאלו ניסים וכמה כמה אחת שעל
מלך שליט"א לרבי הקשורים
המתקבלות ולתשובותיו המשיח

קודש. האגרות ע"י כיום

האתר הוקם כך, לשם
www . i g r o t . o r g
כולו כל שנועד
של וחשיפה לפרסום

אלו. סיפורים

מפעילי ב"ה ואכן
מדווחים האתר
רבות פניות על
לפרסום המתקבלות
ניסים, של אישי
שזוכים אלו ידי על
הברכות. להתממשות

למערכת, נשלח שכזה סיפור
אחד שמעון, בן אברהם הרב ע"י
אגרות.קום, באתר מהפעילים
יום מידי כותבים באמצעותו
הפונים, של חלקם אנשים. אלפי
בטלפון, רב עם להתייעץ מבקשים
הרבנים רשימת מופיעה ובאתר
מבקשי לשאלות המשיבים
ומי המכתב בתרגום מי הברכה,

קל. בהסבר

התגלגלו הסיפורים אחד כאמור,
גב' בשם שפרסמו זה והוא ידו, על
באתר: לפרסום לו שכתבה רבקה,

שבועות מספר לפני רבקה. "שמי
כ"י השביעי בני את ב"ה ילדתי

טובה. בשעה

הצוות הבחין הלידה, אחרי מיד
הפסקי היו לתינוק כי הרפואי
של למצב שהגיע עד נשימה

ירחם. השם ממש, הכחלה

הרפואה, מבית שחזרתי כמובן
שנשאר התינוק ללא הלידה, לאחר

צמוד. במעקב מאושפז

המאושפז, בתינוק בטיפול הצורך
הילדים בששת טיפול לצד
עלי העמיס בבית, הנמצאים
לבית יום מידי הנסיעות ביותר.
לצד הנולד, ברך לטיפול הרפואה
הבית את ולתפעל להמשיך הצורך

למצב הוביל המשפחה, בני למען
עומס. של

על ממני ששמעה שלי חברה
האפשרות על לי סיפרה הבעיה.
המשיח מלך שליט"א לרבי לכתוב
ולבקש קודש" ה"אגרות דרך

ברכה.

מאושפז שהתינוק שבועיים אחרי
הכתב על העלתי הרפואה, בבית
מציינת כשאני המקרה, כל את
הרפואית הבעיה את
אותו המשאירה
ומבקשת בהשגחה,
לרפואתו ברכה
הבית ולהחזרת
הטבעי למסלולו

טובה. בשעה

"יחי הכרזת לאחר
כמקובל, אדוננו"
ספר את פתחנו
קודש" ה"אגרות
הוכנס בו במקום
בנכתב מעיינות שאנו תוך המכתב.
התשובה את למצוא מנת על

לבקשתי.

ולא אותי הדהים שיצא המכתב
הרבי לספיקות. מקום השאיר
ו' (כרך כתב המשיח מלך שליט"א
"בית עבור המכתב את ל') עמוד
ואת רבקה) קוראים (לי רבקה"
יו"ד היה למעלה המכתב תאריך
הבן הולדת של התאריך (זה אייר,
השמחה על רשום היה גם החדש)
השביעי הילד (שזה השביעית
הייתי לא כמעט מזה, יותר שלי).
שראיתי ההארות רצף צריכה.
והברכה התשובה את היוו בדפים

לבקשתי.

שליט"א הרבי לי כתב הברכה, לצד
המזוזות את לבדוק המשיח מלך
כך ובאמת פסולות הם כי בבית,

לעשות. מיהרתי

כשהסופר הופתענו ולא כמעט
המזוזות אחת כי להודיע התקשר
שמיהרנו כמובן פסולה. הינה
זאת לצד במהודרת. להחליפה
לשים הוראה במכתב קיבלנו
כל עשיתי קטן. טלית לתינוק
לילד, עבר הכל ולמחרת זאת.
סימנים כל ללא השתחררנו. וב"ה
גלוי"! נס ממש טיפול. המשך או

ה׳תש״מ ניסן י״ד - המשיח מלך שליט״א הרבי שיחות מתוך

יהודי אף יפגע לא ומגוג גוג במלחמת
תש"מ פסח-שני התוועדות במהלך
בין המשיח, מלך שליט"א הרבי התייחס
ומגוג גוג מלחמת - "הבוער" לנושא השאר
הגויים בין הינה המלחמה, נחרצות: והבהיר

ביהודים. תיגע לא היא עצמם. לבין

כבר זכה ההתוועדות, מתוך הוידאו קטע
ואתרים הגאולה באתר צפיות לרבבות
בתרגום הקטע, מתוך חלק להלן נוספים.

חופשי:

שישנו יוחאי, בר שמעון רבי בשם יוחנן רבי בשם ציטט תחילה
לישראל, איומה צרה הרי זו שלכאורה ומגוג גוג מלחמת של הענין

הבהיר: מיד אך מקומות. ובכמה סנהדרין במס' שכתוב כפי

אמר בנו, מאבשלום ברח שדוד שבשעה יוחאי בן שמעון רבי אמר
יהגו ולאומים גוים רגשו "למה בענין כן, שאין מה צרי". רבו "מה
הוא שם אדרבה, צרי", רבו "מה אומר לא המלך דוד שם ריק",
לא זה שעל הש"ס, ומפרשי מפרש, שרש"י כמו ריק", "יהגו אומר

והבל. ריק של ענין זה כי "צרי" אומרים

יהודים! לגבי ממשות שום לזה אין
זה אבל יהגו", ולאומים גויים ו"רגשו בשני, אחד נלחמים גויים
אין ליהודים למו", ילעג הוי' ישחק בשמים "יושב כי מדוע? ריק!!
עצמם, לבין בינם [נלחמים] גוים במצרים", מצרים ל"סכסכתי קשר
יש - זה כל על מסתכל יהודי איך אבל עצמם, לבין בינם ולאומים

גויים"; "רגשו שזה בתורה דין פסק זה על לו

"כוחי ח"ו ולא "ריק!!" זה יהודים לגבי אבל יהגו", "לאומים אמנם
למו", ילעג הוי'' ישחק, בשמים ש"יושב מפני אלא ידי", ועוצם
צרי רבו "מה זה] [על לומר ועוד ביהודים, נוגע לא זה במילא

צרה!! לא זה ושלום, חס עליי"?!

ממשות לזה ואין והבל, ריק שהם ענינים מדמיינים [הגוים] הם
יהגו", ולאומים גוים ש"רגשו מה א-ל"!! עמנו "כי למה? בפועל!!
ילעג הוי' ישחק, בשמים "יושב כי "ריק", שזה יודעים יהודים
באופן עומד שהוא אלא מחשבתם, את מבטל שהוא רק לא למו"!!
שעושים בכלל היתכן [שלהם], לטיפשות לועג הוא ושחוק, לעג של

עינו"!! בבבת כנוגע בהם "הנוגע כי כזה!! דבר

מדבר הוא - ש"בשביעית" אומר יוחאי בן שמעון שרבי מה וזה
ואומר צדקנו, משיח מגיע שבסופן שנים שבע באותן הסדר על
בא שביעית, ובמוצאי מלחמות, – השביעית בשנה ש"בשביעית",

משיח!!

ולאומים גוים ש"רגשו מלחמה אותה זו ב"מלחמות"?! הנחמה מה
כזה מעשה אפגניסטן, מעשה במצרים", מצרים "סכסכתי יהגו",
ליהודים בנוגע אבל ההוא, ה"רגשו" הזה ה"רגשו" ההוא, ה"פלפול"

ישראל"! שומר ישן ולא ינום "לא -

ישראל". "שומר עם מתקשר ישראל מקושר, יהודי כי – מדוע
וקושרים למו", ילעג הוי' ישחק, בשמים ש"יושב בגלוי, רואים ואז
נוגעת לא ומגוג גוג שמלחמת כך עם קשור שזה ואומרים זאת

ביהודים!!

הגאולה) באתר הקודש, ללשון מתורגם - המלא (הקטע

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ג פרק בתולה נערה הלכות

א פרק סוטה הלכות

ב פרק

ג פרק

ד פרק

א פרק ביאה איסורי הלכות

ב פרק

טז-יח פרקים ואבידה גזילה הלכות

א-ג פרקים ומזיק חובל הלכות

ד-ו פרקים

א פרק נפש ושמירת רוצח הלכות ז-ח. פרקים

ב-ד פרקים

ה-ז פרקים
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הרפואה בבית התינוק עם

למסור שאי-אפשר ויאמרו בתוקף יתייצבו
בסכנה מעמידים על-ידי-זה כי ושומרון, מיהודה שעל אף
חב"ד בני-ברק...וכפר בירושלים, הנמצאים יהודים בפועל
תשל"ח) ה' כסלו (ט' עלי'. הדרים ישראל ארץ וכל וכו'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ברק לבני סכנה מיו"ש שעל מסירת

המשיח מלך שליט״א הרבי

הארץ במרכז ומעניין גדול לפרויקט

בתשלום טלפנים/יות דרושים
סיון כ"ח-כ"ט ושלישי שני בימים בבת-ים. למוקד

בערב. 10 ועד בבוקר 10 השעות בין 11-12.6

054-4951-770 אבי לפרטים:

בכיכר משיח - כולנו



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

בכיכר משיח - כולנו

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

המשיח, מלך שליט"א מהרבי התשובות
לא קודש, האגרות באמצעות שהתקבלו
יו"ר ציק, זמרוני הרב אצל ספק הותירו
והשלימה. האמיתית הגאולה למען האגודה
הרי (השנה) שבט בחודש זה שהיה למרות
באמצעות תשובות קיבל פעם, אחרי שפעם
התוועדות לקראת להתכונן קודש, האגרות
ההוראה את קיבל נוספים במכתבים תמוז. י"ב

גדול. בפרסום זאת לעשות

במשרדי חודשים לפני שהתקיימה באסיפה
והשלימה, האמיתית הגאולה למען האגודה
והעלה המענות, את המשרד, צוות בפני חשף
המתקיים הקבוע, הכינוס את לקיים הרעיון את
בכיכר תמוז, בחודש שנה, מידי האגודה, ע"י
את לערוך שנפלה ההחלטה אביב. בתל רבין
מהרבי והסכמה לברכה זכתה הענק, האירוע
הוראות לשלל ואף המשיח, מלך שליט"א

העצרת. קיום לאופן בנוגע

הגאולה חג
מול הקשר נוצר ההחלטה, שנפלה לאחר
תאריך את לשריין מנת על אביב, תל עיריית
בסמיכות להתקיים תוכנן שתחילה האירוע,
למרחוק ראייתו התבררה שאז אלא תמוז, לג'
התאריך כאשר המשיח, מלך שליט"א הרבי של
בתקופה האירוע את לקיים ניתן בו הראשון

תמוז. י"ב רק... זה זו,

שנה מתשעים למעלה מזה מצויין תמוז, י"ב
הריי"ץ אדמו"ר יצא בו היום הגאולה" כ"חג
היהדות הפצת בגין שנאסר לאחר לחופשי,
גזר שהתבטל ולאחר הסובייטית, ברוסיה
עליו. להטיל חוקריו רצו אותו הקשה הדין
ניצחון אלא פרטי, ניצחון היה לא זה, נצחון
עם מלא, ביטוי לידי שבאה כולה, היהדות

למליוני האפשרות ומתן הברזל מסך נפילת
גלוי, באופן ומצוות תורה לחיי לשוב היהודים

השלטון. של בסיוע ואף

הסעות מערך
לפי מראש, היא אף נקבעה האירוע, מתכונת
שהתקבלו המשיח, מלך שליט"א הרבי מענות
להדגיש הברור הצורך את וציינו הזמן לאורך
כראוי לנשים, הגברים בין ההפרדה את
מעמד יתקיים שבמרכזו שכזה, קדוש לאירוע
שליט"א הרבי כהוראת המוני לבנה" "קידוש

המשיח. מלך

רחב קהל לאחד דגש הושם התוכנית, בארגון
זמרים יופיעו האומנותי בחלק כאשר ביותר,
ג'רופי, מענדי זילבר, אריאל הקשת: ממגוון
תופיע לצידם ישראל. בן ואבי קאהן מיילך
המוזיקלי בניהולו כשהכל ה' צבאות מקהלת

תזמורתו. עם יחד שיופיע לאופר בני של

רבנים דברים, לשאת צפויים הערב במהלך
את נס, על שיעלו העולם, מכל ומשפיעים

הרבי של הנצחיים בדבריו הטהורה האמונה
וההודיה הניסים פרסום המשיח, מלך שליט"א

מיוחדים. וידאו קטעי לצד להשי"ת,

הסעות מערך על השנה, מושם מיוחד, דגש
די לאירוע. ההמונים את שישנע מסובסד
בכיכר, שנערך הקודם באירוע כי נציין אם
למעלה הגיעו ה'הקהל' בשנת כשנתיים, לפני
הפעם כאשר אוטובוסים. ועשרים ממאה

זה. מספר מעל להעלות מתכננים

לציבור פונים
האמיתית הגאולה למען באגודה יוצאים כעת
חלק ליטול הרחב לציבור בקריאה והשלימה,
ללמעלה המגיעים האירוע הוצאות בכיסוי

ש"ח. מליון מחצי

כבר מהסכום, חלק ב"ה
מידידי קבוצה ע"י הובטח
של חלקו אך האגודה,
הציבור ע"י יגוייס הסכום,
כפי איש שיתנו הרחב,

שליט"א הרבי של רצונו קיום למען יכולתו
של הפרוייקט השלמת ולמען המשיח, מלך

ציק. ע"ה חיים ב"ר זעליג זמרוני הרב

המארגנים, לידי הגיעה פרטית, בהשגחה
הוא בו המשיח, מלך שליט"א הרבי מענה
תהיה תמוז י"ב של ההתוועדות באם כי מציין
להשתתף אנ"ש את שיעורר הרי נרחב, באופן
להגיע שואפים אליו היעד מההוצאות, בשליש

השבוע. שיתקיימו ההתרמה בימי

באתר או 052-758-7698 טלפון: לתרומות,
ובוודאי ,www.shekel.click/moshiachba
הגאולה עדי הברכות לכל התורמים יזכו

והשלימה. האמיתית

הצעירים ידי על השפעה
במאמר להאריך למותר (=לכמותו) לדכוותי' ובודאי
שצריך אלא לחוד, עשיה מספיק שאין ז"ל רבותינו
ומובן למיעבד, כדבעי באופן דוקא עשיה להיות
שכותב, מה לאחרי שגם אליו, בהנוגע שכוונתי
מי הנה וכו', ונסתר בנגלה לומד שעה שכשמוצא
מתפקידו שזהו ברור הזולת, על השפעה בכח שחונן
למיעבד, דבעי באופן כנ"ל שדוקא עוד ולא הפנימי,

את דאני השיטה המקומות, ובכל הזמנים בכל ואם
א') ק"ו ח"א זהר (עיין מגונה היתה הצלתי, נפשי
הברית, ובארצות בתקופתנו וכמה כמה אחת על
הצעירים בין חזקה התעוררות ניכרת אלו שבשנים
שמי שצריכים אלא ולמצותיו, לתורתו לה' לתשובה

שכששומעים במוחש, ורואים הדרך, יורם שהוא
זקן שהוא ממי או המדוברת בשפתם לא הדברים
כמו כך, כל השפעה לזה אין בשנים, עשיריות מהם
אליהם שקרוב וממי המדינה בשפת זה ששומעים

הפשוט. בדבר להאריך ואין וק"ל בגיל,

ו׳תתכט) קודש, (אגרות

לו תעמוד הצדקה זכות
וזכות הקבלה) בזה (שימצא הצדקה שזכות רצון ויהי
לו יעמוד בכלל, ומצות תורה בעניני שלו הוספה
שי' ביתו ולבני לו ולהמצטרך בריאותו מצב להטבת

בכלל.

ו׳תתל) קודש, (אגרות
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hageula.com 03-658-4633

בכיכר משיח של הקודם באירוע הרבבות

ציק זמרוני הרב

www.y770.com ל-770 טיסה כרטיס על הגרלה


