
הגאולה עצרת מגזין
"עצרת לאחר וחצי חודשיים
באמפי' שנערכה תמוז" ג' - הגאולה
בהשתתפות הגאולה, עיר ים בת של
למען האגודה הפיקה ישראל, בית המוני
הסוקר מושקע, אלבומי מגזין הגאולה,

העצרת. את

שלא לרגעים הצצה מעניק המגזין
ביטוי לידי באו בהם מהעצרת, יישכחו
מלך שליט"א שהרבי הטהורה האמונה
תיכף לגאלנו ועומד וקיים חי המשיח,
להוראותו המשך הנה היוזמה ממש. ומיד
מלך שליט"א הרבי של הידועה
בחסידות, האירועים למארגני המשיח
את הסוקרת אלבומית חוברת להו"ל
והאורחים הרבנים דברי כולל האירוע,
החוברת, של העשיר תוכנה המכובדים.
הגאולה מהפיכת את בוודאי ימשיך
שבאה וכפי כולו בעולם המתחוללת
שלוחים הענק. בעצרת ביטוי לידי
בטל' יפנו המגזין בהפצת המעונינים

.03-658-4633

שלום׳ ׳חב״ד מיזם
'חב"ד בשם ארצי, אירוח פרוייקט
את"ה בשיתוף לאחרונה, הוקם שלום',
שכותרתו המיזם מגמת בארה"ק.
לשבת, מארחות - חב"ד משפחות
דתיים, אנשים ישיבה, לבחורי לאפשר
אצל להתארח עתה, לעת שאינם וכאלה
המארח: ליכולת בהתאם אנ"ש משפחות
.055-669-0734 מארחים: למוקד טל'
המוכנים למתנדבים המיזם פונה כן כמו
המיזם. והפעלת העניין, בפרסום לסייע
.054-954-1211 מתנדבים למוקד טל

טובות חדשות

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

בארה"ב. השישים, בשנות שנחשף סיפור
הביאולוגיה, בתחום שעסק יהודי פרופסור
באחד מיוחדת. למשימה הפנטגון ע"י הוזמן
איים קבוצת - השקט שבאוקיינוס הוואי מאיי
מחופה ק"מ 4,000 ונמצאת לארה"ב השייכת
רגילה, בלתי תמותה שם התגלתה - המערבי
מוכרת, מחלה ע"י נגרמת שאינה תמותה
לבדוק משלחת, עם לצאת ממנו ביקש והממשל

התופעה. את

מלך שליט"א הרבי עם להתייעץ שנהג הפרופ'
לקבל האם ושאל ל"יחידות" נכנס המשיח,

שהוטלה המשימה את
עליו.

מלך שליט"א הרבי
נייר, לקח המשיח
כלליים בקווים שרטט
האוקיינוס, איזור את
בלב נקודה סימן
"כאן ואמר האוקיינוס
פצצה פוצצו הסינים
בהמשך אטומית".
וציין קווים שרטט
זרמים הם אלו כי
המובילים ימיים תת
הרדיו הנשורת את
לחופי אקטיבית

רגילה, הבלתי לתמותה הסיבה זו האיים.
לשם". לנסוע מה לך אין ובמילא

צדק המשיח מלך
יוכל לא כי והודיע עליו לממונים חזר הפרופ'
הרבי מפי ששמע את והסביר למשימה לצאת
בצחוק הגיבו הממונים המשיח. מלך שליט"א
לסין ברשותם, שהיה הידע עפ"י הדברים, לשמע
אטומית. פצצה לייצר יכולת הייתה לא עדיין
לבדוק לפנטגון הציע ורק לעיסוקיו חזר הפרופ'
כעבור הנושא. את
לביתו הגיעו שבועיים
הבטחון משירות
ודרשו לילה, באישון

הסודי! המידע אליו הגיע כיצד להבהיר ממנו
נכון!. היה שהמידע כמובן התברר

נזקק לא המשיח מלך שליט"א הרבי
בסין. השלטון בצמרת ומרגלים ל"חפרפרות",
לזמן מעבר לראות הנביא, מיכולות אחת זו

ממשית. בראיה לראות למקום. ומעבר

מלך שליט"א הרבי לנשיאות, עלייתו מתחילת
לכלל, הנוגעות נבואות עשרות הכריז המשיח
שפנו פרטיים לאנשים נבואות אלפי ומאות
שהתגשמו נבואות וברכה. עצה בבקשת אליו

לאחת. אחת

הנבואה חזרת
ב"אגרת הרמב"ם
מציין, הידועה תימן"
נביאים משמתו הגם
נסתלקה אחרונים..
מישראל, הקודש רוח
בטלה), ולא (נסתלקה
משנת הנבואה תחזור
(לפני לבריאה 4976
חזרתה שנה). כ-800
לנבואה הכנה תהווה
על שתשרה העוצמתית

המשיח. מלך

הוי'" רוח עליו "ונחה
ה' ביראת "והריחו אשר ועד בפסוק, נאמר
חז"ל אמרו מכאן ." ישפוט.. עיניו למראה ולא
שאינו וכוונתם, ודאין", "מורח המשיח שמלך
אלא פסק-דין, לקביעת שכלי לניתוח נזקק
הוראתו גם מכאן הקודש. רוח עפ"י ושופט דן

המשיח: מלך שליט"א הרבי של הקדושה

בחר שהקב"ה שזכינו הדור, אנשי לכל "לפרסם
שלא הוא עצמו שמצד בעל-בחירה, ומינה
ה"שופטיך" שיהי'ה הדור, מאנשי נעלה בערך
ויתן הוראות שיורה הדור, ונביא ו"יועציך"
וכל ישראל בני כל לעבודת בנוגע עצות
- העיקרית הנבואה - עד זה.. דרור האנשים
ממש ומיד ותיכף לגאולה" ש"לאלתר הנבואה"

בא". (משיח) זה "הנה

ושופט שדן היחיד
הקודש רוח עפ"י
״מורח המשיח שמלך חז״ל אמרו מכאן ״. ישפוט.. עיניו למראה ולא ה׳ ביראת ״והריחו
הקודש. רוח עפ״י ושופט דן אלא פסק-דין, לקביעת שכלי לניתוח נזקק שאינו ודאין״,

׳טועמיה׳, בשם הזמנים בין ישיבות רשת בהצלחה התקיימה הצפון בערי
וגאולה. משיח עניני למדו בהן חב״דיות, לא ישיבות לתלמידי המיועדת

הישיבות לבחורי חווייתי קיץ - טועמיה

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

נוטיק שיחי' זלמן הרב למשפחת
שיחי' שמואל הת' הבן לבוא

שתחי' מושקא עב"ג השידוכין בקשרי
דורון שיחי' מיכאל הרב למשפחת

עד עדי בנין - ביתם יהא
הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל

שיחיו יעל ומרת יוסף הרב למשפ'
אשכנזי

שי' חיים ה' בצבאות החייל הבן להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל

  
   
  
 
 
  
  
  
  

 
  

יבחר אשר המקום אל ועלית וקמת
ח) יז, (שופטים בו אלוקיך ה׳

בית שמחת ראה שלא מי רבנן, תנו
שלא מי מימיו. שמחה ראה לא השואבה
כרך ראה לא בתפארתה ירושלים ראה
המקדש בית ראה שלא מי מעולם, נחמד

מעולם. מפואר בנין ראה לא בבניינו
שמעוני) (ילקוט

על ערים שלוש עוד לך ויספת
ט) יט, (שופטים האלה השלוש

האמיתית בגאולה הנ"ל כל ושלימות
"ושמחת י): לה, (ישעיהו שנאמר והשלמה
א): נב, (ישעיהו ונאמר , ראשם" על עולם
בגדי לבשי ציון עוזך לבשי עורי "עורי

הקודש" עיר ירושלים תפארתך

רבים עמים "והלכו ג) ב, (ישעיהו ונאמר

מציון כי ה'.. הר אל ונעלה לכו ואמרו
מירושלים". ה' ודבר תורה תצא

אחרות שלוש מוסיפין המשיח מלך בזמן
עוד לך "ויספת שנאמר אלה, שלוש על
והיכן האלה", השלוש על ערים, שלוש
וקיני הקניזי בערי אותם? מוסיפים
ועדיין אבינו לאברהם שכרת והקדמוני,
"ואם הכתוב אמר ועליהם נכבשו, לא

גבולך". את אלוקיך ה' ירחיב
רוצח) הלכות (רמב״ם

עמכם ההולך אלוקיכם ה׳ כי
ד) כ, (שופטים

באים ואתם ודם בשר בנצוח באים הם
בניצוחו באו פלשתים הקב"ה. של בניצוחו
והם בחרב נפל בסופו? היה ומה גלית, של
ה' "כי אלא כן, אין אתם אבל עמו. נפלו

לכם". להלחם עמכם ההולך אלוקיכם

תנחומא) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:48 18:36 ירושלים
19:50 18:51 תל-אביב
19:51 18:43 חיפה
19:50 18:53 באר-שבע
20:19 19:21 ניו-יורק

     
  

יב) נב, - יב נא, פרק (ישעיהו

לפרסם צריך - לנביא זכינו

מלך דבר

שופטים פרשת
א פרק אבות פרקי

שופטים

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

כמוני מאחיך מקרבך "נביא בפרשתנו: נאמר
יח, (שופטים, תשמעון" אליו אלוקיך, ה' לך יקים
בהתאם רבינו משה לנו אומר אלו דברים טו).
אחיהם מקרב להם אקים "נביא אליו: ה' לדברי
כל את אליהם ודיבר בפיו דברי ונתתי כמוך,

כפשוטם: והדברים יח). יח, (שם, אצונו" אשר

רבינו משה לדרגת עד
שייך דור שבכל רבינו, למשה מודיע הקב"ה
המשך הוא נביא כל כמוך". להם אקים ש"נביא
מדרגות חילוקי בכך ויש ותורתו. משה נבואת של
שהיא ביותר, הגבוהה לדרגה עד הנבואה, בגילוי

ממש. כמשה

החזקה" "היד בספרו מאריך שהרמב"ם העובדה
מנבא שהא-ל לידע הדת ש"מיסודי המדע בחלק
מגביל ואינו ז'), פרק התורה, יסודי (הלכות אדם" בני
על מצביעה מסויימות, לתקופות הנבואה את
ובכל זמן בכל אפשרית אכן הנבואה שתופעת כך

ודור.

מאריך שהרמב"ם לכך, הטעם מה גם נבין בכך
לכאורה כי משה, נבואת לאופן בנוגע לבאר שם
מעלותיה על לדעת לזמננו נוגע מה הדבר: תמוה
ה"יד ספר שהרי ובפרט משה? נבואת של ומהותה
הדורות, לכל הלכות" "הלכות ספר הוא החזקה"

טרם משה, נבואת על לדעת להלכה נוגע ומה
בגאולה? לתחיה שקם

דרגת שייכת דור שבכל ההבנה לאחר ברם
הכתובים, של כפשוטם משה, של הנבואה
מקדיש שהרמב"ם לכך הסיבה היטב מובנת
משה. נבואת מהות לביאור רבה כה לב תשומת
ובכל ודרא", דרא בכל דמשה "אתפשטותא אכן
"נביא שהוא שבדור", רבינו "משה ישנו דור

ראשון "גואל - שמשה מכיון כמוני". מקרבך
הראוי אחד ישנו דור ובכל אחרון", גואל הוא
שישנה הגאולה, קודם גם לדעת עלינו לכן לכך,
עוד משיח, אצל הנבואה גילוי של המציאות

הגאולה. לפני

הוכחות צריך לא
יוסף (רבי הריי"צ אדמו"ר הכרזת פי על והנה
העבודה, עניני כל את סיימו שכבר יצחק)
שופטיך "ואשיבה של הזמן הגיע שכבר מובן

בשלימות. כבתחילה" ויועציך כבראשונה

כל את לאחד יש שאם הרמב"ם, פוסק ואכן
לנביא, להיות שצריכים והשלימויות המעלות
ורואים שראינו כפי - ומופתים אותות ומראה

הרי דורנו, נשיא אצל - ברכותיו קיום בהמשך
אלא לבדו, האות מפני בו מאמינים אנו אין
"אם ואמר: בתורה משה שציוה המצווה מפני
ש"יאמר זה ידי על או תשמעון". אליו אות, נתן
דבריו". ויאמנו בעולם להיות העתידים דברים

רק נדרשים הנביא על אלו סימנים מזו: ויתרה
אך נביא. שהוא אחר נביא עליו העיד כשלא
שהוא אחר נביא עליו "העיד דורנו לנשיא בנוגע
"הרי תלמידיו, ע"י שאחריו בדור ונמשך נביא",
חקירה", צריך השני זה ואין נביא, בחזקת הוא
שיעשה "קודם עוד ומיד תיכף לו לציית וצריכים
שמא בנבואתו ולהרהר לחשוב ו"אסור אות",
מאחר אלא מידי. יותר לנסותו ואסור אמת, אינו
בקרבם, ה' כי וידעו יאמינו נביא, שזה שנודע
שמאמינים כיון אחריו", יחשבו ולא יהרהרו ולא
הנביא, של דבריו שאלו משום לא הנביא בדברי
זה, נביא ע"י הקב"ה דברי שאלה משום אלא

ה'! ע"י עצמו, זה לנביא שנאמרו

לפרסם
לכל לפרסם "צריכים מעשית: הוראה ומכאן
"בעל ומינה בחר שהקב"ה שזכינו הדור, אנשי
נעלה בערך שלא הוא עצמו שמצד בחירה"
וה"יועציך" ה"שופטיך" שיהיה הדור, מאנשי
בנוגע עצות ויתן הוראות שיורה הדור, ונביא
בכל זה, שבדור והאנשים ישראל בני כל לעבודת
היום חיי להנהגת ובנוגע ומצוות תורה ענייני
הנבואה העיקרית: הנבואה עד הכללית.. יום
זה "הנה ממש ומיד ותיכף לגאולה", "שלאלתר

בא"! (משיח)

תנש״א) שופטים (ש״פ



אומר ברוח, המתגלגל עלה גם
שלו תנועה כל טוב, שם הבעל
ית'. מאיתו פרטית בהשגחה הינה
הכוונה למילוי ומכוונת מדוייקת
כמה אחת על בבריאה. האלוקית
עם אקראית" "פגישה וכמה,
נפלאות לחולל בכוחה יש יהודי,

יהודי. של בליבו

הרב מספר אישית, בזה "נוכחתי
הפועל יונה אליהו בינמינסון
שליט"א הרבי בשליחות בפלורידה

המשיח. מלך

תשע"ו. השנה ראש לפני זה היה
בקצה הנמצאת לארגו לעיר הגענו
המזרחי החוף לשון של העליון

ארה"ב. בפלורידה

למלא כדי לשם הגענו
השליח של מקומו את
ממנו שנבצר הקבוע,
השנה. בראש להיות

נכנסתי החג, לקראת
לקנות המכולת, לחנות

דברים. כמה

מפגש מתרחש ואז
שניות. של קצרצר
ומישהו נכנסים אנו
כבן אדם יוצא, בדיוק

שהוא מזהה/חש אני חמישים.
אין שניות, של של עניין זה יהודי,
כרטיס את שולף אני לדבר. זמן
לו. ומוסר חולצתי, מכיס משיח

הרבי תמונת את נושא הכרטיס
על ומידע המשיח, מלך שליט"א
משיח לחיות והאתר וחב"ד 770
זזתי כעת livingmoshich.com
ברגע שלו. היציאה לכיוון איתו
התחלתי הכרטיס את לקח שהוא
תפילין, הנחת על איתו לדבר מיד
השאלה את לו משחיל גם כשאני

תפילין? הניח האם

לו הצעתי בשלילה, משנענתי
ואמר סירב הוא אך כעת. להניח

בהזדמנות"... "אולי

איתי הייתה פרטית בהשגחה
לו לתת החלטתי אחת, מזוזה
מוסר שאני כדי ותוך אותה,
"ובנוגע מציין אני אותה לו
המזוזה על לשלם תוכל לתשלום,
כתובתו שלנו, האינטרנט באתר

בכרטיס".

לא הקצרה, השיחה במהלך
מספר ממנו לקחת הספקתי

שב"ה זהיתי בהמשך אבל טלפון.
כבר כעת המזוזה. על שילם הוא
שלו. האימייל כתובת לי הייתה

התנהלו ביננו הבאות השיחות
למדתי קצת משם האימייל. דרך
קשר בעלת ממשפחה בא הוא כי
לערך, 20 בגיל למסורת. קלוש
בה בישיבה ללמוד לארץ עלה
היה שלא אלא חדשים כמה למד
יהודים בין דעות מחילוקי שמח

ועזב.

עם בטיול היה שנים לפני
הסתבכה גם שם בהודו. משפחתו
לו להסביר נסיתי לחיים. דרכו
ללא אך תורתנו של האמת את

יתרה. הצלחה

אחד ביום ואז
באמצעות לו ספרתי
הרבי אודות האימייל
שליט''א המשיח מלך
כמוהו שאין וציינתי
אחד, לכל בהתמסרותו
בימי שרואים כפי
במעמד כאשר ראשון
כאשר הדולרים חלוקת
אחד לכל מחלק הוא
לתיתו מנת על דולר

ואחת. אחד כל ומברך לצדקה,

הוא למדי מפתיע באופן ואז
האמונות על לכתוב הפסיק
והחל כביכול, דגל בהם השטויות

תורה. דברי בעיקר לכתוב

את הדפסנו זמן, משך לאחר
רבינו "בית בשם הידועה השיחה
בתרגום משיח" בית - שבבל
ושורה הקודש בלשון שורה
לשלוח הרעיון ועלה באנגלית,
שהוא ידעתי הקונטרס. את לו
תמיד נהג בתרגומים. מתעניין
פסוקים עם אימיילים לי לשלוח
לאנגלית. ותרגומם הקודש בלשון

הקונטרס את קבל שהוא לאחר
אותו למד הוא המתורגם
הערותיו את לי ושלח ביסודיות,
הנס, עיקר לפתע התרחש ואז
לשאול החל הוא הראשונה בפעם
זה איפה שבת, שמירת על שאלות
ומאז שומרים איך בתורה, כתוב
ומחכה שבת! שומר הוא ב"ה,
והשלימה האמיתית לגאולה בגלוי
והכל שלם מהפך ממש. בקרוב
פרטית. בהשגחה קצרה מפגישה

עבודת אודות המשיח, מלך שליט״א הרבי קודש שיחות מתוך
ה'תשמ"ח. אלול ז' שופטים, ש"פ אלול. חודש

עצמיותו נמצאת בשדה דווקא
שבנוגע לזה מהטעמים שזהו לומר, ..ויש
(בגמרא מיוחדים דינים אין אלול לחודש
עושים ישראל שבני והענינים ובראשונים),
מזמור אמירת שופר, (תקיעת אלול בחודש
רק (בעיקר) הם וכיו"ב) אורי, ה' לדוד
ישראל שבני מה הוא דמנהג (שהגדר מנהג1
בדוגמת - עצמם2 מצד כך מתנהגים
של ומצות התורה וקיום עול קבלת
קשור אם כי מצוה בגדר שאינו קטנים,

כנ"ל)3. המציאות, בעצם

שהגילוי בזה, הביאור גם שזהו לומר, ויש ח.
אלול בחודש שמאיר הרחמים מדות די"ג
אתערותא (בדוגמת) הוא זה שגילוי -

בשדה". "מלך בדוגמת הוא - דאלול להעבודה כח ונתינת דלעילא

וכתר המלכות, בבגדי מלובש - מלכותו בהיכל נמצא שהמלך בשעה
כמלך. ומעלתו גדלותו בגדלות "מורגשת" וכו'. בראשו, המלך

[ובפרט ורוממותו. גדלותו כך) (כל נראית לא - בשדה כשהמלך משא"כ
שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את "מקבל בשדה כאשר
טעמא ומהאי אעפ"כ, אבל הרוממות]. ענין היפך הנהגה שזוהי לכולם",
עצמיותו נמצאת בשדה שדוקא - בשדה במלך עילוי ישנו גופא,

כמלך)4. מרוממותו (שלמעלה

מתואר (שלמעלה הקב"ה של עצמותו ישנה אלול שבחודש ועי"ז
יפות פנים בסבר כולם את "מקבל שהוא ובאופן מלך"), יופי "רוממות,
"כמים ישראל בני אצל מעורר זה הרי - לכולם" שוחקות פנים ומראה

לדודי". "אני עצמיותם, עם הקב"ה עם להתקשר לפנים", הפנים

__________

שם. ובנו"כ רסתקפ"א או"ח טושו"ע ראה (1

ג. פ, לסוכות דרושים לקו"ת ראה (2

שהעבודה שכדי מפני רק לא הוא לר"ה הכנה הוא שאלול דזה לומר, ויש (3
ההתקשרות תחילה לעורר צריך בשלימות תהי'ה עליכם" ד"תמליכוני
באה דר"ה שהעבודה שע"י גם. אלא בפנים), (כנ"ל לדודי" ד"אני העצמית
יותר. נעלה באופן הוא דר"ה העבודה גם - דאלול העבודה הקדמת לאחרי

לדודי". ד"אני הענין על שמיוסדת כיון

בו יהי'ה כשיזקין גם - החינוך שע"י החינוך, בענין גם לומר יש ועד"ז
שזהו לומר, ויש .(26 הערה לעיל (ראה העצם שמצד וכו' האמונה תוקף
- ממנה" יסור לא יזקין כי גם דרכו ע"פ לנער "חנוך כמ"ש מהפירושים גם
(וכמו הנער של מדרכו יסור לא כשיזקין שגם בזה המעלה מהי דלכאורה.
שגם בזה, הפירוש לומר דיש - לשעהיוה"א) בהקדמה בתניא שמדייק
וכו' האמונה תוקף (גם) בו יהי'ה אז גם באלקות, השגה לו ויהי'ה כשיזקין

וצ"ע. דנער.

בעולמות (אינו ציור מכל שלמעלה ית' עצמותו שגילוי הידוע ע"ד (4
שאין תחתון בתחתונים, דוקא הוא כ"א) מלכותו, היכל דוגמת - העליונים
הדר נמצא שבדירה בתחתונים, דירה של באופן ועד ממנו. למטה תחתון
דירת (שנעשית שם הדר ע"י משתנה שהדירה עד ובהתפשטות, בגילוי שם

אדם).

(223 ע' ד', כרך תשמ"ח בהתוועדויות (נדפס

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

א. פרק ממרים הלכות

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

י-יב. ונטען טוען הלכות

יג-טו. פרקים

א-ב. נחלות טז-הלכות פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

א-ג. סנהדרין הלכות

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

פרטית השגחה של פגישה

לעם עולם" מ"אלקי עולם נחלת שהיא כיון
שיכול מי אין ויעקב, יצחק אברהם בני ישראל,

לוותר יכולים אינם עצמם הם ואפילו מהם, אותה לקחת
מי חשוב (ולא בתורה שכתוב מה על המתנה "כל - עליה

תש"ל) (פורים בטל". תנאו המתנה)

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לוותר אפשר אי

בנימינסון אליהו הרב

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א מרום יעקב 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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בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

נתניה בעיר בטהרתה שמחה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שקבע היעדים אחד הינה בטהרתה, שמחה
בשנת עוד המשיח מלך שליט"א הרבי
עוד לעשות ביקש כאשר ('88) תשמ"ח
והשלימה. האמיתית הגאולה לזירוז ועוד
בשיחתו אמר המשיח", את להביא "הדרך
שמחה בשמחה, הוספה ע"י - היא הקדושה,
את תביא ומיד שתיכף שמחה בטהרתה,

צדקנו". משיח

אלעזר הרב בראשות בנתניה משיח מטה
שבת ערב שעבר, בשבוע הוכיחו פרץ,
ישראל, בית שהמוני אלול, חודש מברכים
ליטול ורוצים מוכנים וטף, נשים אנשים,
והם בטהרתה" "שמחה שכזו בפעולה חלק
שכולו לערב הספורטק מתחם את גדשו

הגאולה. לשמחת הוקדש

המשיח את להביא הדרך
שהחלה הכנה עבודת המוצלח, לאירוע קדמה
"מטה בשם - פרץ אלעזר הרב ביוזמת
אחד את להפיק בעיר, רבות הפועל משיח"
של כערב נתניה, עירית של הקיץ מאירועי
הביעה רה"ע פיינברג מרת הגאולה. שמחת
גם כך באירוע, ותמיכתה הסכמתה את
שלוש בשיתוף והאירוע הדתית המועצה

וגידים. עור קורם החל הגורמים

קשיים גם התעוררו הפעולה שיתוף מול אל
כתבתי זה "בשלב צפויים. בלתי אירגוניים
הרב מספר המשיח, מלך שליט"א לרבי

דחופה. ברכה ובקשתי אלעזר.

ה' כרך קודש באגרות שהתקבלה התשובה
היהדות חיזוק חשיבות את הדגישה רמז, ע'
מהשי"ת, רצון "יהי הק': ובלשונו בסביבתנו,
העמוקה מההכרה תהיו חדורים אשר

ההשגחה עליכם שהעמיסה והחובה בהזכות
ידיכם, ומעשי עליכם ה' נועם העליונה..ויהי
רוח והפצת להחזקת בעבודתכם חיל להרבות
ממשיות בפעולות הכשר והחינוך התורה
את שנעבור ידענו מעתה הנכונה", ובמסירות
ברמה" "קול רדיו בעזהשי"ת. הקשיים, כל
גם התגייסו מימון, עמי השדרן באמצעות
הגדולים האירועים לאחד שהיה לאירוע, הם

נתניה. העיר שראתה והמוצלחים,

תאמין ומצאת יגעת
שהזכיר פרץ, אלעזר ר' המעמד את פתח
להוסיף המשיח מלך הרבי של קריאתו את
השלימה. לגאולה כהכנה בטהרתה בשמחה
הקהל את והלהיב לבמה עלה ריבו ישי הזמר
החב"די לניגון ביצועו את צירף להם בשיריו,

ברכה". לכם "והריקותי הידוע

תזמורת בליווי צוקר, בער'ל החסידי הזמר
פותח רוט, מוישי המנצח עם "המנגנים"
מסויים בשלב כאשר חב"ד ניגוני במחרוזת
שליט"א הרבי נראה המסך ועל האורות כבו

הקהל, נפשי", לך "צמאה את שר המשיח מלך
זעקה כולה שכל לשירה, ספונטאנית הצטרף

ביותר. מרגש רגע לגאולה,

הרב מאת ברכה דברי מוקרנים הענק במסכי
את המברך – לנתניה הראשי הרב – בר קלמן
בשנת החדשה, השנה לקראת המשתתפים
ראש – פיירברג-איכר מרים והגב' גאולה,
'מטה פעילות את שבירכה נתניה, העיר
עם ענק אירוע המשך והבטיחה בעיר משיח'

יהודית. שמחה של מוטו

וייצהנדלר שמעון הרב החסידי המשפיע
מתורתו מאלפת במסה הקהל את מרתק
מהנמצאים אחד "כל המשיח. מלך הרבי של
לזרוז סביבתו, על לפעול ביכולתו כאן
המשיח. מלך שליט"א הרבי ע"י הגאולה
האירוע הגאולה". דור אתם העילית. אתם
ע"י ברמה" "קול ברדיו חי בשידור מועבר
מנחה הוא שאף מימון, עמי החב"די השדרן

הקהל. את ומלהיב

הגאולה דור
בן מרדכי החסידי הזמר
בתשואות מתקבל דוד
להיטיו, מיטב את ומבצע
במפתיע מצטרף כשאליו
ורדיגר. יידל הזמר בנו
הקהל נהנה ארוכה שעה
וגאולה אמונה משירי
בשירת מסיים כשהוא
הענק ממסכי 'משיח'.

המשיח מלך הרבי של הקדושה דמותו ניבטת
כל עם בסיום מכריז כשהמנחה שליט"א,
מורנו אדוננו ״יחי הקודש: הכרזת את הקהל

ועד״. לעולם המשיח מלך ורבינו

ורדיגר יידל ר׳ ובנו מרדכי ר׳ עם פרץ הרב

ויצהנדלר הרב

וקירוב קנאות
חב"ד בכפר מתבונן כ' אשר במכתבו קראתי בנועם
שהשמחה התקוה לי נותן שזה בהתבססותו, ושמח

ולפעולות למעשה יביאו האמור והיחס

מי ולכל לכ' האפשרי ככל עניניו בכל חב"ד לכפר בסיוע
עליהם. להשפיע שיכול

שמובן מה עוה"פ, להכפיל למותר לדכוותי' ובודאי
חב"ד- בשיטת ויתור שום בזה לקשר שאין מאליו,
ביחס קנאות - הקצוות ב' המאחדת שיטה ליובאוויטש,
מסטרא ולדת לתורה לאחדות הזרות עולם להשקפות
כאישים, ישראל מבני או"א לכל ואהבה וקירוב דא,
ואדרבה, משנהו את שולל אחד שאין דא, מסטרא

שניהם. את המאחדת היא ישראל אהבת נקודת

התורה "בברכת חתימתו לנוסח ובהמשך זו, בהזדמנות
עבודה בענין ז"ל חכמינו ביאור פי על ובפרט ועבודתה"
אהבת שבלב, עבודה התפלה, ענין שזהו שבתורה,
אלו את ידו ועל לעוררו, הנני וענפיהן, ה' ויראת ה'
בתקופתנו ובפרט ההכרח גודל על עליהם, שהשפעתו
ללימוד עתים לקבוע כמוהו, מאין המוחין בלבול תקופת
ה' לאהבת ישר באופן המביא לימוד התורה, פנימיות

ויראתו.

בהלכות הרמב"ם, הגדול, המורה בדברי גם וכמרומז
לאהבתו הדרך היא והיאך - ב' פ' ריש התורה, יסודי
חכמתו מהן ויראה כו' האדם שיתבונן בשעה ויראתו,
הגדול השם לידע גדולה תאוה ומתאוה כו' הקב"ה) (של

ומטרתה. חב"ד חסידות תורת תוכן שזהו וכו'.

ו׳תשיז) (אגרת
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המשיח מלך שליט"א הרבי שליח
ב- להשתתף מוזמן הנך

תשע"ז אלול, ז' שלישי, ביום אי"ה שיתקיים
'בלוודר' באולמי ,(29.8.17)

ראשל"צ. החדש א.ת 4 ישראלי שמעון רח'
בצהריים 16:00 מהשעה החל

הכינוס: מנושאי
באמצעי משיח פרסום הגאולה, זמן נפלאות

שלימות עולם, באי לכל גאולה המדיה,
ישראל עם ובטחון הארץ

בתוכנית: עוד
ומשיח, גאולה יריד וידאו, תוכנית חגיגית, ארוחה

20:30 מהשעה החל - הלילה לתוך התוועדות

מראש: והרשמה לפרטים
הגאולה למען האגודה
והשלימה האמיתית

03-658-4633 טלפון

הגאולה: באתר או
www.hageula.com

והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 העצמאות

www.hageula.com 03-658-4633 טל':

המלך ושלוחי לפעילים השנתי הכנס

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי


