
הגאולה מוניות
מרכז מוציא הקיץ בזמן שנה כמידי
פרסום 'ממש' הקודש בארץ ההפצה
המכונות שירות מוניות עשרות גבי על
מרכז בכל המסתובבות הגאולה' 'מוניות
הגאולה. בשורת את ומפיצות הארץ
על מיוחד דגש הם שמים כשהשנה
בכיכר. 'משיח של הגדול הכינוס פרסום

.077-5123-770 מונית: לתרומת

הגאולה לפרסום תהלוכה
תתקיים כפרא, אפרים הרב ביוזמת
במטרה רגלית תהלוכה הקרוב שני ביום
והגואל. הגאולה בשורת לפרסום
- העצרת ביום אי"ה, תצא התהלוכה
16:00 בשעה שני יום בכיכר, משיח
67 העצמאות שד' ים, בת חב"ד מבית
הגברה, אמצעי בליווי רגלית, ותצעד
עד פרסום, ושלטי נגינה כלי דגלים,
נוספים: לפרטים בת"א. רבין לכיכר

.052-696-1770

הגירושים כנגד הפגנות
לפנות שלחה שממשלה לאחר
האבות נתיב בשכונת בתים ולהרוס
הפגנות מספר נערכו תפוח, ובישוב
מיידית לעצור בקריאה הארץ, ברחבי
מתוך ישראל, בארץ יהודים בתי הרס
עצרת מתוכנית כחלק לערבים. כניעה
הרבי זעקת תשמע בכיכר" "משיח
מהלכים כנגד המשיח, מלך שליט"א
שלימות על הויתור וכנגד אלו מסוכנים
ברורה וקריאה והארץ, העם התורה,

זה. בתחום פשרה כל למנוע

טובות חדשות
כי תמוז, בי״ב הקב״ה גאל בלבד אותי "לא
שומרי הק׳, תורתנו מחבבי כל את גם אם
כל כי יכונה, ישראל בשם אשר את וגם מצוה,
הפרטי מצבו עם התחשב (מבלי ישראל איש
ה׳ עם תמים לבו המצות) וקיום בשמירות
הרבי הגאולה, בעל קובע אלו במילים ותורתו".
יהודי, כל של האישית השייכות את הריי"צ

הגאולה. חג ליימי

שנים 91 יצויינו הקרוב, שני ביום השבוע,
האדמו"ר יצחק, יוסף רבי של המפתיע, לשיחרורו
באחת שהגיע מאסרו הסובייטי. מהכלא הקודם,

החשוכות התקופות
האכזרי, השלטון של
את לגדוע נועד
להחזקת פעילותו
בה במדינה היהדות
זכר כל למחוק ביקשו

יהודי. לסממן

נפש במסירת
שהקים הריי"צ, הרבי
את נפש, במסירות
החסידית המחתרת
לאות ללא שפעלה
עיניהם תחת
אנשי של הבוחנות
החשאית, המשטרה

מקוואות, תורה, תלמודי המערכה. בראש עמד
היו מילה, ובריתות כשרות חופות כנסת, בתי
אנשי בעיני לצנינים שעמד סמוי ממארג חלק
של גורלם את חרצו ימים, שבאותם הג.פ.או.
קצרצרים, ב'משפטים' מוות, דין לגזר מליונים
של מעצרו מרגע שעות בתוך רבות, כשלעיתים

קבורתו... מקום נודע לא כבר האזרח,

לביתו שהתפרצו הקודם, הרבי של חוקריו גם
שיתבצע דומה, דין גזר תיכננו לילה, באישון
ביודעם מהירה, בצורה
לעצור יצליחו בכך כי
היהודיים החיים את
מליוני בה במדינה

אורח את לקיים להמשיך שיוועו יהודים
בכתביו הסתירו. לא זו שאיפתם את חייהם.
ימים, באותם קורותיו את הריי"צ הרבי מספר
דינו נפסק בו מאסרו תיק את רואה כשהוא
שנים לעשר מכן ולאחר החיים' ל'היפך בתחילה

סלובקי. באיי

לעיירה גלות שנות בשלש הומר זה דין גזר גם
למנוע שיצליחו הרשעים, חשבו שם נידחת,
ספורים ימים כעבור בפעילות. מלהמשיך בעדו
בשורת את קיבל תמוז, י"ב וביום זה עונש בוטל

לחופשי. יצא כשלמחרת השיחרור,

במאסר שבתו בימי גם
שעמד בעת ואפילו
רגע הרכבת, בתחנת
הדין, גזר ביצוע לפני
הגיעו שהמונים בשעה
פניו, את לראות כדי
הריי"צ הרבי המשיך
שהוביל, התקיף בקו
לשומעיו וקרא
ולפעול להמשיך

היהדות. לשמירת

בכיכר כולנו
השתלשלות המשך
מול בתוקף עמידתו
אותם של מרוסיה ליציאתו הובילה השלטונות,
המשיך משם הברית, לארצות והגעתו ימים,
הרבי המועצות. ברית יהודי למען בפעולותיו
בפעולותיו כי מגלה, המשיח מלך שליט"א
והוביל הכפירה חומת את ניצח הרוחניות,
שנה. כשלושים לפני לגמרי, השלטון לקריסת

רבין, בכיכר המונים, יתכנסו הקרוב, שני ביום
לקבלת בכיכר' 'משיח במעמד זה, יום לציין כדי
אירוע וזמרה. שירה מתוך צדקנו, משיח פני
ועלינו יהודי לכל שייך הגאולה, בעל כדברי זה,
בית המוני של מירבית להשתתפות להביא
הניסים להמשך דרוכה צפיה מתוך ישראל,
הרבי בהתגלות ושלימה, אמיתית לגאולה ועד

ממש. ומיד ותיכף המשיח, מלך שליט"א

כולנו שני: ביום
משיח פני מקבלים

כולנו יבער״, כלפיד וישועתה צדקה כנגה יצא עד אשקוט לא ירושלם ולמען אחשה לא ציון ״למען
המשיח. מלך שליט״א הרבי של התגלותו את ולהביא הגאולה בנבואת להתחזק בכיכר׳ ל׳משיח מגיעים
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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

p

סגל שיחיו אתי ומרת צביקה ר' למשפחת
שתחי' רבקה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
אביב, תל – סגל בועז הרב משפחת ולזקניהם:
אופקים. – הרשקוביץ ישראל הרב ומשפחת

הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

p

מסעודה בן פרוספר ר'
עקיבא

תשע"ז באב ט"ו נפטר

בהתגלות בתוכם, והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו

ממש ומיד תיכף המשיח מלך שליט"א הרבי

טוב מזל נשמת לעילוי

  
    
   
   
    
   

    
   
   
   
     

פרה אליך ויקחו התורה.. חוקת זאת
אלעזר אל אותה ונתתם אדומה..

ב-ג) יט, (חוקת הכהן

פרה מצוות של קיומה מדוע קשה לכאורה
אלעזר ע"י היה הראשונה בפעם אדומה,
עצמו, הכהן אהרן ע"י ולא הכהן, אהרן בן

תקופה. באותה עדיין שחי

על לכפר באה אדומה שפרה מכיוון אלא
בה, יעסוק שאהרון יאה זה אין העגל, חטא

סניגור". נעשה קטגור "אין שהרי:

לגמרי יושלם כאשר לבוא, לעתיד אך
שום ממנו יוותר ולא העגל חטא תיקון
מן אעביר הטומאה רוח "ואת כנאמר: זכר,
לעסוק הכהן אהרן יוכל בוודאי אז הארץ",

מושלם. הכי ובאופן הפרה, במלאכת

(294 עמ׳ ח״א תשנ״ב השיחות (ספר

פתוח כלי וכל .. באוהל ימות כי אדם
יד-טו) יט, (חוקת הוא. טמא ..

כיסוי - "צמיד-פתיל" ללא חרס כלי
באוהל הנמצא - לפתחו ומחובר מהודק
הכלי. שבתוך מה כל נטמא המת, נמצא בו
כל טהור פתיל", ב"צמיד סגור הכלי אם אך

שבתוכו. מה

אותו שמקיפה יהודי ה'. בעבודת ההוראה
וינצל? יעשה מה המת" כ"אוהל טומאה
ולתחושת לענווה עצמו להביא עליו אלא
מעפר, העשוי חרס ככלי עצמית, התבטלות
גם עליו לכך, בנוסף ואפר", עפר "ואנוכי
הפתחים על להשגיח פתחו, את לסגור
הסובב החולין לעולם אותו הקושרים
השפעה של אפשרות כל למנוע בכדי אותו,
בה' ודביקותו מטומאה ינצל כך זרה.

בטהרתה.. תעמוד
תשמ״ה) מרחשון כ״ף (שיחת

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:31 19:13 ירושלים

20:33 19:28 תל-אביב

20:35 19:21 חיפה

20:32 19:29 באר-שבע

21:21 20:13 ניו-יורק

בני מפני - וגו' הגלעדי ויפתח 

ישראל.
לב) - א יא, פרק (שופטים

הירדן? במזרח סוד

מלך דבר

חוקת פרשת
ה' פרק אבות פרקי

חוקת

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

סיחון את נצחו שישראל לאחר פרשתנו, בסיום
בארצו, התיישבו ישראל כי מצויין האמורי, מלך
בחשבון האמורי ערי בכל ישראל "וישב כנאמר
האמורי". בארץ ישראל "וישב בנותי'ה", ובכל
"ויירשו כנאמר וארצו, הבשן מלך עוג לגבי גם כך
יותר במפורט לה). לא, כה, כא, (חוקת ארצו" את
שארץ - ודברים מטות פרשיות בסיום מתואר
שבט וחצי ראובן ולבני גד לבני ניתנה ועוג סיחון

לשבת. ערים שם בנו אשר המנשה,

במזרח? חיפשו הם מה
הבטיח בהם מקומות בכמה והרי להבין: וצריך
לארץ ישראל בני כניסת על למשה, הקב"ה
הנמצאת כנען ארץ על במפורש דובר - ישראל
וראובן גד שבני יתכן כיצד המערבי. הירדן בעבר
הירדן שבעבר ועוג סיחון בארץ להתיישב רצו
ארץ להם לתת הוא ית' שרצונו בשעה - המזרחי

שם?! להתיישב המערבי הירדן בעבר כנען,

הירדן" את תעבירנו "אל בקשתם מזה: יתירה
לארץ להכנס רצו שלא המרגלים בדוגמת היא
המרגלים, קלקול את שביודעם יתכן ואיך כנען.
ותמיהה הירדן"?! את תעבירנו "אל הם גם ביקשו
לבקשתם הסכים רבינו שמשה - יותר גדולה

הירדן.. את יעברו שלא

בעבר להתיישב וראובן גד בקשת בזה: והביאור

גזירת שהתקיימה לאחר היא המזרחי, הירדן
ובודאי המרגלים, מחטא כתוצאה שנה הארבעים
טעות על ח"ו לחזור שלא בתכלית נזהרו שהם
כוונתם מזה ויתירה במדבר. שנשארו אבותיהם
להכנס רצו שלא המדבר דור חטא את לתקן היתה
לאברהם הקב"ה בהבטחת נאמר שהרי לארץ:
כתיב הארץ ירושת על הבתרים בין בברית אבינו
אברם את ה' כרת ההוא "ביום ואילך) יח טו, לך (לך

מנהר הזאת: הארץ את נתתי לזרעך לאמר ברית
כשבהמשך פרת", נהר הגדול הנהר עד מצרים
בארץ הנמצאות האומות עשר את הכתוב מונה

המובטחת.

שבע ולא אומות עשר
לארץ בכניסה הרי השאלה, מתעוררת שאז אלא
מה אומות, 7 רק היו המערבי הירדן בעבר כנען
ואומר רש"י עונה הנותרות? האומות שלוש בדבר
בימות לנו להנתן עתידים אלה, אומות ששלוש
קיני והם ועמון ומואב אדום "..והשלשה המשיח.
לעתיד...". ירושה להיות עתידים וקדמוני, קניזי

הירדן. של המזרחי בצד שהיו האומות והן

ברצונם ראובן ובני גד בני כוונת הייתה זו ואכן

ולזרז למהר כדי - המזרחי הירדן בעבר להתיישב
שבעה ארץ רק לא בשלימותה, הארץ ירושת
ישראל שבני עי"ז - אומות עשר כל אלא אומות,
המערבי, הירדן בעבר כנען, בארץ רק לא יתיישבו
ועוג, סיחון בארץ המזרחי, הירדן בעבר גם אלא

ומואב. עמון מארץ חלק נכלל שבה

בשלימות הארץ ירושת
גד בני התכוונו הזה, ובאופן זה במעשה דווקא
רצו שלא המדבר דור חטא את לתקן וראובן
הוא הפגם תיקון שעיקר כידוע לארץ. להכנס
שהפעם אלא חטאו, בו העניין באותו דווקא

למעליותא. ורצוי, טוב באופן יהיה המעשה

לארץ להכנס רצו לא המדבר שדור שכשם ולכן,
בני לב את "ויניאו כנאמר המרגלים בגלל כנען,
ה'", להם נתן אשר הארץ אל בוא לבלתי ישראל
לארץ להכנס רצו לא וראובן גד בני הם גם כך
אלא הירדן", אל תעבירנו "אל כנאמר כנען,
המדבר) מדור (הפוך למעלייתא זה היה שהפעם
דהיינו בשלימות, תהי'ה הארץ שירושת כדי -
תהיה גם אומות, שבעה של זו כנען לארץ שנוסף
אומות. עשר ארץ וירושת כיבוש התחלת כבר

וירושת בכיבוש ושלימות עילוי ניתווסף ועי"ז
מעין כבר נעשה רבינו משה של שבזמנו - הארץ
כל לבוא, לעתיד הארץ וירושת לכיבוש והכנה
מטות פרשת דוד" מ"ילקוט ולהעיר אומות. עשר
ובני גד לבני הירדן עבר שנתינת מפרשים) (בשם
בני כאשר לעתיד" על "התחלה הייתה ראובן

העולם". כל את "לירש יזכו ישראל

ה׳תנש״א) תמוז ז׳ חוקת, ש״פ (משיחת



צפויים הכנות, של חודשים לאחר
רבין, לכיכר להגיע בקרוב, ביוםשני
בכיכר". "משיח למעמד רבבות
התייחסויות עשרות שמאחריו
שליט"א מהרבי ישירות ומענות
באמצעות שהתקבלו המשיח, מלך

קודש. האגרות

העצרת, קיום על ההחלטה עצם
רבות, תשובות לאחר נפלה
הרב חודשים, מספר לפני שקיבל,
למען האגודה יו"ר ציק, זמרוני
'מה והשלמה. האמיתית הגאולה
י"ב התוועדות לקראת ההכנות עם

התשובות היו תמוז?'
כמו שונים דו"חות על
בקשות כתיבת על

שונות.

הרבות, התשובות
אישור לאחר הובילו,
מלך שליט"א הרבי
את לקבל המשיח,
קיום על ההחלטה
אך בכיכר. העצרת
וההדרכות התשובות
בעצם רק הסתיימו לא
אלא העצרת. קיום
כל לאורך המשיכו

מתייחסות כשהתשובות התקופה,
האירוע. בארגון פרט לכל

מודעת הוכנסה כאשר לדוגמא, כך
קיום על הוחלט בה הפרסום,
לבנה' 'קידוש של המוני מעמד
המארגנים קיבלו האירוע, במהלך
"בטח קנ עמ' יא בכרך המענה את
סגולה - לבנה בקידוש זהיר

לשנים".

התקבלו מהמענות, ניכר חלק
הכנסת עם שקיבלו בתשובות,
צאתם לפני הגאולה, שיחת גליונות
בהרחבה, פורסם שם הדפוס, לבית
דבר האחרונים, השבועות לאורך

העצרת. של קיומו

פורסמה שם ,1193 גליון על
שליט"א הרבי ענה העצרת, מודעת

המשיח: מלך

ולהמשיכה פעילות "התוועדויות
לקראת המברק (נוסח השנה" בכל
כשגם תשכ"ד). תמוז י"ב-י"ג
בעמודים הנוספים המכתבים
התקבלה שם כג, בכרך רלא, רל
בהתוועדויות עוסקים התשובה,

תמוז. י"ב-י"ג

זמן שלאחר נוספת, התייחסות
כמה עד לראות, כולם נוכחו קצר
מדוייקות שנתקבלו הק' המענות
התייחסו העתיד, את צופות ואף
בין ההפרדה, את להדגיש לצורך
וכמתבקש כראוי לנשים, הגברים

שכזה. קדוש לאירוע

סיון, ד' שישי ביום זה היה
לתוך הוכנס המערכת כשמאמר
כדי קודש, האגרות מכרכי אחד
של וברכתו הסכמתו את לקבל

המשיח. מלך שליט"א הרבי

נכתב העיתון בטיוטת
"ועכשיו, בכותרת
לחתונה מתכוננים
אלא הגדולה",
בכרך המענה שמנוסח
היה ניתן קעח, עמ' יט,
לתקן, יש כי להבין
ענינים ההדפסה לפני
לערוך והוצע שונים,
כותרת את מחדש

העיתון.

החדשה הכותרת
הודפסה) (שאכן
"ועכשיו, היתה:
הנישואין לחגיגת
מדוייקת הייתה (שאכן הגדולה",
שצוטט המדרש ללשון יותר
כשהוכנסו הפעם המאמר). בגוף
הכרזת לקול הספר נפתח הדפים,
בעמ' יח, בכרך כרגיל, - "יחי"
שליט"א הרבי מתייחס שם צח,
החתונה, לעניני המשיח מלך
אישור יש - ברורה כשהתשובה
שבעמוד אלא החדשה. לכותרת
ההתייחסות הופיעה הסמוך
מחיצה להקים הפשוטה, לחובה

הכנסת! בבית

נוספה שם הכתבה, כשתוקנה רק
להגעת לקריאה "בהפרדה" המילה
(בהפרדה) וטף נשים גברים
בשלישית הגליון הכנסת לאירוע,
קיבל המשיח, מלך שליט"א לרבי
לדפוס. וירד הברכה את העיתון

הרבי של מראש, זו התייחסות
היוותה המשיח, מלך שליט"א
בתוקף לעמידה מראש הכנה
האירוע את לקיים הזכות על
בהפרדה, הנוכחית, במתכונתו
מלך שליט"א הרבי פני ולקבלת

ממש. ומיד תיכף המשיח,

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

אחד לכל השייכת תמוז י"ב-י"ג הגאולה חג חגיגת ענין על
והשלימה האמיתית לגאולה והקשר ישראל מעם ואחת

הגאולה לענין ישראל עם את לחבר
כלל מעכב אינו לתשובה״ ד״לאלתר הענין . .
״לאלתר ומיד, תיכף הגאולה שתהי׳ וכלל
יכול ומצב מעמד בכל שהרי - לגאולה״
חדא, וברגעא חדא בשעתא תשובה להרהר
נטילת־ לפני אפילו - בדבר הגבלה שום ואין
מזה: [ויתירה אני״ ״מודה אמירת ע״ד ידים,
וכמה תיבות כמה ישנם אני׳, ״מודה באמירת
שיכול תשובה, הרהור משא״כ כו׳, פרטים
נעשה - ואז ממש], כמימרא ברגע להיות
ממש! ומיד תיכף לגאולה״, ד״לאלתר הענין

אלא אינו זה שענין לטעון יכול עדיין אמנם,
לפעולת זה שייך ומה בלבד. לעצמו בנוגע

כולו?! בעולם הגאולה

במעשה, אחת״. ״מצוה שע״י ברמב״ם מפורש פס״ד ישנו ובכן,
כולו העולם כל ואת עצמו את ״הכריע במחשבה, ואפילו בדיבור

והצלה״! תשועה ולהם לו וגרם זכות לכף

אף הרי ברמב״ם, פס״ד שזהו בשמעו הנה - ״בעל־נגלה״ בהיותו
אלא ברירה לו אין מ״מ, כו׳, קושיות לו ויש זאת, מבין שאינו

הרמב״ם!... דברי את ״לקבל״

הגאולה לימי שייכות יש יהודי לכל
הגאולה בעל כדברי מישראל, לכאו״א שייך זה שענין - ובהדגשה . .
כל את גם אם כי כו׳ הקב״ה גאל בלבד אותי ״לא הידוע: במכתבו

יכונה״. ישראל בשם אשר את וגם כו׳

נשיא של הגאולה סיפור אודות שמעו לא שמעולם כאלו ישנם
המאסר פרשת עם אישי קשר שום להם הי׳ שלא ופשיטא דורנו,
גם - מזה וכתוצאה בגשמיות, בקצוי־תבל הם נמצאים - והגאולה.

הגאולה! סיפור אודות מאומה שמעו ולא ברוחניות,

ב״ניו־יורק״ גם שכן, בקצוי־תבל, לחפש צריכים לא מזה: יתירה
סיפור אודות מעולם שמעו שלא יהודים למצוא יכולים עצמה
- כו׳ בטענה אליהם לבוא ואי־אפשר דורנו... נשיא של הגאולה

שנישבו״. ״תינוקות להיותם

הם גם שכן, הגאולה, לימי שייכות להם יש אלו יהודים גם ובכן,
כך! על להם לספר רק צריכים זו; בגאולה נגאלו

אלו גם לברך חייבים לאביו שנעשה לנס שבנוגע כשם והנה, . .
הדורות״, כל סוף עד ובניהם ״הם הנס, שאירע לאחרי שנולדו
נעשה כאשר שגם לרבו, שנעשה לנס בנוגע גם הוא שכן מובן, הרי

לברך. חייב - הנס שאירע לאחרי תלמידו

- ושייכות קשר להם הי׳ לא עתה שעד אלו גם הרי שכן, ומכיון
אודות מאומה שמעו שלא ועד הגאולה, בעל עם - גלוי באופן

ביותר: פשוטה עצה להם יש גאולתו,

בדרכיו ההליכה ע״י הגאולה, בעל של תלמידיו יהיו ולהבא מכאן
פחות לא רבם, של גאולתו עם גלוי׳ שייכות להם יש - ואז כו',
ונגאל והגאולה המאסר בעל עם במאסר שישב תלמיד אותו מאשר
רבו שגאולת מכיון רבו, גאולת על תחילה מברך הוא גם אשר עמו,

עצמו. גאולת מאשר יותר לו ונוגעת חשובה

ואילך). 2622 עמ׳ ח״ה תשמ״ה (התוועדויות

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

י פרק ביאה איסורי הלכות

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

יט-כא. פרקים מכירה הלכות

כב-כד. פרקים

כה-כז. פרקים

כח-ל. פרקים

א-ג. פרקים ומתנה זכיה הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

ט

י

יא

יב

יג

יד

טו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

העולמים לחי והכיכר הכתבה

להגן עוזר אינו אחד שאותו די לא
ומדיח מסית עוד הוא אלא הארץ, על

שטחים למסור שצריך שיצעקו מישראל כמה
בפניהם. הארץ את פותחים שאז לגויים,

ה'תשל"ט) תמוז (ט"ו

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בפניהם הארץ את פותחים
לרפואת להתפלל נא

לרפואה טובות החלטות ולקבל להתפלל נקרא הציבור
של ומהירה שלימה

חוה, בן ישראל הרב ציפורה, בן בועז הרב
שינדיל בן מנחם יעקב הרב
ישראל עמו חולי שאר בתוך

הרבי שליט"א
 מלך המשיח



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

גאולה של ישראל ואהבת שמחה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

ישראל, בן אבי ר' החסידי-מזרחי הזמר את
המיועדים ספריו סדרת להציג. כמעט צורך אין
בגדולי העוסקות השונות הגיל לשכבות
אותו הפכו שיריו, אלבומי לצד ישראל,
המגזר צעירי בקרב בעיקר מוכרת לדמות

והחרדי. הדתי

הרבי אצל ב-770, מבקר הוא אלו, בימים
סרטון שיגר הוא משם המשיח, מלך שליט"א
קורא הוא בו השונות, בקבוצות שהופץ
שני ביום בכיכר" ל"משיח להגיע לציבור

רבין. בכיכר הקרוב

ונתינה חסד
הפונה הציבורית, פעילותו במסגרת
בשנים אבי, ר' הקים השונות, לאוכלוסיות
בני בפאתי וחסד תורה מרכז האחרונות,
מיקומו גן. רמת לעיר הנושק ברחוב ברק,
להחשף שונים לציבורים מאפשר המבנה, של

העניפה. לפעילותו

אשר יהודית, ספריה שוכנת המבנה, במרכז
מתורתו חב"ד ספרי כל את למצוא ניתן בה
לספרי ועד התניא, בעל הזקן אדמו"ר של
מבקשים "רבים המשיח. מלך שליט"א הרבי
ה'אגרות ספרי סדרת את במקום למצוא
מציין. הוא הם". גם כמובן הנמצאים קודש'

וחסד נתינה הוא המרכז, בפעילות מרכזי חלק
הפסח, חג בערב שנה, מידי ומבקש. פונה לכל
מאלפי לאסוף אישי באופן אבי, ר' דואג
ותלושים מזון מצרכי של תורומות משפחות
לא נזקקות. למשפחות מיידית המועברים
ישראל, אהבת עוצמות על מספר, הוא פעם
כאשר העם, שדרות כל בקרב מגלה שהוא
אנשים לראות ניתן המגזרים ומכל הארץ מכל

המלווה התמידי, הלחץ למרות קשר, היוצרים
לסייע, יוכלו כיצד ומחפשים החגים ערבי את
בצורה החג את לעשות משפחות לעוד דרכו,

ראויה.

המשיח מלך בברכת
שליט"א הרבי אצל ב-770, הנוכחי ביקורו
להיות "זכיתי הראשון. אינו המשיח, מלך
לקבל ואף מספר, הוא פעמים, וכמה כמה
לברכה הקדושה ברכתו בליווי - דולרים ממנו

והטהורות. הקדושות מידיו - והצלחה

ממנו, ישירות תשובות מקבל אני כיום, גם
פעמים בעשרות קודש. האגרות באמצעות
ועצתו, ברכתו את לקבל כשפניתי שונות
את המלווים הגלויים בניסים לראות נוכחתי

הברורות. והתשובות לברכה הפונים

פוגש אני מגיע, אני לשם בעולם מקום בכל
פינה. בכל הפזורים חב"ד, בבתי בשלוחים
את לגלות מבקש אדם אם אומר, תמיד אני
מוצאים שם חב"ד, לבית להגיע עליו היהדות,

נעשה כמובן כשהכל היהדות, של היופי את
ישראל. אהבת מתוך

להשתתף זכיתי האחרונה, השבת במוצאי
לרגל ב-770, שנערכה הגדולה בהתוועדות
לשעות עד תמוז. ג' דגאולה אתחלתא יום
האלפים עם יחד ישבנו, הלילה של הקטנות
בניגונים, המדרש, בית את שגדשו הרבים
הקדושות השיחות על וחזרה לימוד ריקודים,
חשוב ועוד. המשיח מלך שליט"א הרבי של
ה"דבר את ללמוד זוכה אני שבוע בכל כי לציין

הקדושה". לתורתו ולהתחבר מלכות"

לכיכר מתכונן
חלק ליטול אבי, ר' צפוי הקרוב, שני ביום
ובמיטב חב"ד בניגוני האומנותית, בתוכנית
עצמו האירוע על אותו כששואלים שיריו,

שלו האישי והחיבור
"משיח אומר: הוא לענין,
מילים שתי בכיכר,
הכל! את שאומרות
נמצא המשיח שמלך
מרגיש איתנו, חי איתנו,
מה את ויודע יהודי כל

צריך. שהוא

בהכנות חלק נוטל אני שהשנה שמח אני
נמצא כשאני כעת צדקנו. משיח פני לקבלת
המשיח בפירוש: לומר יכול אני ב-770 פה
הגאולה את שנחוש צריך רק כאן, נמצא כבר

כך. כל לה מחכה אחד שכל

המשיח מלך הרבי אומר: אני שתמיד וכפי
וקיים! חי

לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי
ועד".

עצמו במעלת להכיר
ההפסק על ביותר גדולה והתמי'ה שהפלא ומובן
ידיעות כמה קבלתי הצד מן שהלא ובפרט ארוך. הכי
בהצלחה שהיו שעברו, חדשים במשך מפעולותיו
וכו' חזק רושם גם ולפעמים טוב, רושם והשאירו
טוב שזהו ובפרט מלהודיע, הטוב ימנע ולמה וכו'.
וכדברי פירות, עושה וטוב לבריות טוב לשמים
גם מובן מהנ"ל ע"א. מ' [דף] בקדושין ז"ל רבותינו
מפני לטובה שינוי אין הרוח שבמצב שכותב שמה כן,

להמציאות. מתאים זה שאין בודאי כו',

אדמו"ר, מורי-וחמי קדושת כבוד פתגם ידוע וכבר
אלא לזולתו בהנוגע רק לא הוא הרע לשון שאיסור
(אביו) מכ"ק הוראה פתגם וידוע לעצמו. בהנוגע גם

צריך כן עצמו, חסרונות לדעת שצריך כמו אדמו"ר:
שבהנוגע - להעיר ועוד עצמו. מעלות כן גם לדעת
עצמו מעלות הכרת לפעמים הזולת, עם לפעולה
להבין. וקל עצמו, חסרונות הכרת מאשר יותר נוגעת

ו׳תתלה) קודש, (אגרות

להצלחה כלי לבי״ס ברישום לסייע
ושעבר ברישום שעסק במכתבו לקרות לי נעם
עוסקים זו בעבודה חבריו שאר גם ובודאי בהצלחה,
הם גם יצליחם יתברך והשם הדרוש במרץ בזה
הספר, בית בהתפתחות ולהאדירה תורה להגדיל
הפרטים. בעניניהם להצלחה והכלי הצנור זה ובודאי

ו׳תתמא) קודש, (אגרות

ישראל בן אבי ר׳ הזמר

הרבי אצל בצעירותו
המשיח מלך שליט״א
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אשר כל "עשו שליט"א המשיח מלך אדמו"ר כ"ק של הידועה הוראתו לאור
ו"מה ממש", ומיד תיכף והשלמה, האמיתית הגאולה את בפועל להביא ביכולתכם
למען האגודה ע"י אי"ה, תתקיים ממש" בפועל צדקנו משיח פני לקבל זה שנותר

– ארצית התוועדות והשלימה, האמיתית הגאולה

צדקנו! משיח פני לקבלת - בכיכר" "משיח - ענק עצרת
כינוס חוגגים בה זו בשנה ובמיוחד ציבור, ואישי שלוחים משפיעים, רבנים, בהשתתפות
על האסורים מבית יצא מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק בו היום תמוז י"ב – הגאולה' ב'חג זה

והיהדות. התורה בחיזוק עבודתו

העם התורה בשלימות לפגוע הנסיונות כנגד והמחאה הזעקה תושמע גם בעצרת
ישראל. עם ובטחון והארץ

לבנה" "קידוש של המוני מעמד יתקיים הערב ובמרכז
וחג. שבת בבגדי לבוא נא המעמד ולגודל

מהווה המלכות, קבלת של זה במעמד המשתתפים ישראל בית המוני של זה כינוס
המינוי "והרי ה'תנש"א: משפטים פרשת משבת הקדושה בשיחתו לנאמר נאמן ביטוי
משחתיו", קדשי בשמן עבדי דוד "מצאתי שכתוב כמו היה, כבר משיחא מלכא דדוד
בשלימות והעם המלך בין וההתקשרות העם ע"י מלכותו קבלת להיות רק צריכה

והמושלמת. המלאה ההתגלות לקראת אלה ברגעים במיוחד הגילוי"

בני אחינו ולכל הקדושה בארצנו שיחיו מאנ"ש ואחת אחד לכל בזאת קוראים אנו
ה'תשע"ח תמוז י"ב שני ביום אי"ה שיתקיים זה חשוב במעמד להשתתף ישראל,

מלך". הדרת עם "ברוב בת"א רבין ב"כיכר בערב, 19:00 בשעה

את ותזרז תפעל בוודאי זו התוועדות שבעז"ה טהורה אמונה מתוך אנו בטוחים
לבב. וטוב שמחה מתוך שליט"א המשיח מלך הרבי של והמיידית השלימה התגלותו

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

החתום על באנו וע"ז

קודש קריאת
תשע"ח תמוז ה' שני יום ב"ה,

הלוי דובער שלום הרב
וולפא

למען העולמי המטה יו"ר
כולל ראש והארץ. העם הצלת
בביתר- חב"ד ומרבני עיוני
הרמב"ם מכון ויו"ר עילית

השלם

פיזם יגאל הרב
חב"ד-ליובאוויטש קהילת רב
תמימים תומכי ישיבת וראש
שמואל, קרית ליובאוויטש
באה"ק חב"ד ומרבני

זלמן שלמה הרב
לבקיבקר

חב"ד- חסידי ישיבת מראשי
ומו"צ בצפת, ליובאוויטש
חב"ד-ליובאוויטש בקהילת
הלכה מכון ומרבני בצפת,

באה"ק חב"ד

פראנק יצחק שלמה הרב
ומו"צ עכו, העיר מרכז רב
חב"ד-ליובאוויטש בקהילת
חב"ד הלכה מכון ומרבני בעכו,

באה"ק

הרוניין אברהם הרב
כפר-סבא, העיר מרכז רב
חב"ד- בקהילת מו"צ
העדה רב ליובאוויטש

ומרבני בכפר-סבא, הפרסית
באה"ק חב"ד הלכה מכון

זלמנוב משה הרב
חב"ד-ליובאוויטש מרבני
"מכון ויו"ר העמק במגדל
בהידור" כשרות

חביב יצחק הרב
חב"ד-ליובאוויטש קהילת רב
כ"ק ומשלוחי צרפתית לדוברי
שליט"א המשיח מלך אדמו"ר

עיה"ק בירושלים

יצחק לוי חיים הרב
גינזבורג

תומכי בישיבת ראשי משפיע
ראשון ליובאוויטש תמימים
בכפר אנ''ש ומשפיע לציון

חב"ד

מאירי מאיר הרב
גאולה" "שערי קהילת רב
ומרבני חב"ד-ליובאוויטש

גת קרית העיר

הלפרן שלמה הרב
חב"ד-ליובאוויטש קהילת רב
הלכה מכון ומרבני בתל-אביב,

באה"ק חב"ד

ויצהנדלר שמעון הרב
תמימים תומכי ישיבת ראש
לציון, ראשון- ליובאוויטש
ממ"ש ההפצה מרכז מרבני
אנ''ש ומשפיע באה"ק

גן ברמת

קעניג מרדכי אלעזר הרב
חב"ד- בקהילת אנ"ש משפיע
נצרת-עילית ליובאוויטש

רוזנבלט שאול הרב
"הספריה קהילת רב

חב"ד-ליובאוויטש החסידית"
מכון ומרבני עילית, ביתר
באה"ק חב"ד הלכה

כהן הכהן מנחם הרב
חב"ד- מנחם" "בית קהילת רב
ישיבת ומראשי ליובאוויטש
ליובאוויטש תמימים תומכי

שבע בבאר

גרוסמן ציון בן הרב
בקהילת אנ"ש ומשפיע רב
מגדל- חב"ד-ליובאוויטש
הספרים סדרת ומחבר העמק,

המן" "צנצנת

הרטמן צבי רפאל הרב
חב"ד- בקהילת ראשי משפיע
ומזקני בית-שמש, ליובאוויטש
חב"ד-ליובאוויטש חסדי

באה"ק

צירקוס יוסף הרב
אמת' 'תורת בישיבת משפיע

חב"ד-ליובאוויטש

ניסילביץ' חיים הרב
בירושלים אנ"ש משפיע
ארמון לשכונת ושליח עיה"ק
עיה"ק בירושלים הנציב

אופן דוד הרב
עילית, בביתר אנ"ש משפיע
תומכי בישיבת ומשפיע

בני-ברק ליובאוויטש תמימים

מענדל מנחם הרב
וילשאנסקי

חב"ד- חסידי קהילת רב
גאולה" "נוה ליובאוויטש
חב"ד- חסידי ישיבת וראש
בחיפה ליובאוויטש

סגל ישבעם הרב
חב"ד, בכפר אנ''ש משפיע
חסדי ומזקני ספרים, מחבר
באה"ק חב"ד-ליובאוויטש

הרפז נועם ישראל הרב
בירושלים אנ"ש משפיע
לשכונת ושליח עיה"ק

עיה"ק בירושלים הר-הזיתים

ליפש יהושע הרב
חב"ד- בקהילת ומו"צ דיין
ומשגיח בחיפה, ליובאוויטש
חב"ד- חסידי בישיבת ראשי
ומרבני בחיפה, ליובאוויטש
באה"ק חב"ד הלכה מכון

קופצי'ק קלונימוס הרב
חב"ד חסידי בקהילת משפיע
כ"ק ושליח ליובאווטיש,

שליט"א המשיח מלך אדמו"ר
בחדרה

טאלר דובער שלום הרב
ומרבני באור-יהודה, מו"צ
באה"ק חב"ד הלכה מכון

הרשימה בסדר (אין
מעלת גודל את לקבוע
שליט"א) בלבד)הרבנים חלקית (רשימה

באה"ק חב"ד-ליובאוויטש חסידי אנ"ש ומשפיעי רבני מאת



077-202-3000 לפרטים: לדף) מעבר חלקית (רשימה הארץ רחבי מכל מיוחד במחיר הסעות


