
עניין הכי עיקרי ש־

גאולה האמתית והשלימה
)שבוע פר' תרומה תשנ"ב(

____________________________________________________

גליון שבועי להגברת העיסוק בענינו העיקרי של

 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בתקופתנו זו – ימות המשיח

ב"ה || עש"ק פר' וישב כ"ב כסלו ה'תש"פ || גליון א

// סימן כ"ק אד"ש באצבעותיו הק' לשרוק...
]האורחים שיחיו אמרו "לחיים", ואח"כ ניגנו "האדרת והאמונה" בניגון 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  סימן  הניגון  ובאמצע  צרפת,  מדינת  של  הידוע 

באצבעותיו הק' לשרוק... ואח"כ אמר:[

כמדובר בהתוועדות בשבת הקודמת בקשר ל"צרפת" המוזכרת בהפטורת 
השבת שעברה, ש"צרפת" בגימטריא שבע מאות ושבעים, "770".

// נכנס משיח צדקנו לבית המקדש זה!
וע"י ההחלטות הטובות בכל ענינים האמורים, מיתוסף עוד ענין בצירוף 
הגאולה,  את  יותר  עוד  מקרב  זה  הרי  וממילא  העולם,  וזיכוך  ובירור 
אשר ענין זה שייך במיוחד לתקופה זו )זמן מה( - כמדובר כמה פעמים 
לאחרונה שהגאולה האמיתית והשלימה קרובה מאוד לימים אלו . . כך 
שתיכף ומיד רואים, "מראה באצבעו ואומר זה" - איך ש"שהנה זה בא", 
שמשיח צדקנו נכנס )"ָאט קומט ַאריין משיח צדקנו"( לבית הכנסת ולבית 

המדרש ולבית המקדש זה, ונשיא דורנו בראשנו!

// לא כך לימדו אותו בליובאוויטש...
 ובכדי להווכח עד כמה טענה זו אינה נכונה, יש ללמוד מנס גדול שאירע 
דוקא בזמננו זה, נס הקשור עם מדינת צרפת, אלא שדוקא מחמת גודל 
– אין משימים-לב לזה כדבעי, ולא פרסמו  הנס )כמדובר כמה פעמים( 

את הנס.

אותו  לימדו  כך  שלא  נעניתי,   – חסיד  עם  כך  על  כשדברתי  ואפילו 
בליובאוויטש, ולא כך לימדו אותו... 

על  ודיברתי  זה,  לנס  בנוגע  תשומת-לב  לעורר  בעבר  כשנסיתי  אפילו 
הרשימות  את  שכותבים  אלה  אכן,  מזה:  התעוררו  לא  בהתוועדות  כך 
מההתוועדויות כתבו את מה שדברתי במדוייק מבלי להחסיר אף מלה, 
אלא שהרשימה נשארה מונחת בארון-הספרים בלבד )"אויפן פאליצע״(, 

ולפועל לא שמו לב לגודל הנס שבדבר!

)מהתוועדות ש"פ וישב תשנ"ב, בלתי מוגה(

הטבע הוא נקודת מוצא עיקרית בחייו של כל בן אנוש. הטבע הוא המניע להתנהגות 
האישית מחד ומאידך הוא יוצר התרבות והסגנון של כל מדינה ומקום – הדברים מגיעים 
עד כדי כך, שאף המוזיקה האהובה המשתנית ממדינות המזרח למדינות המערב תלויה 
לחסד  קשור  כיון שטבעם  ומתפייטת,  כבדה  למוזיקה  נמשכים  במזרח  המקום.  בטבע 
כמוסבר בחסידות אם כן עבורם כבדות זהו תענוג, לעומת המערב הנמשכים למוזיקה 

קצבית וקלילה מצד הטבע הקשור לגבורה עבורם נעימות וקלילות זהו תענוג.

•••

מתבטא  זה  כאן,  כבר  שהגאולה  מבשר  המשיח  מלך  שליט"א  כשהרבי   – זה  בזמננו 
בנקודה אחת ויחידה - העולם והטבע שלו. החידוש של דורנו הוא שיהודים נמצאים 
בכל פינה בעולם, ובכל מקום הם מקיימים תורה ומצוות באמצעות הבית חב"ד שבאזור 
מגוריהם. בעצם כעת, כל הטבע כולו מנוצל למטרתו – עשיית הרצון האלוקי. דירה לו 

יתברך.

אם ברור לנו שהעולם מורכב מטבע, כעת הטבע הוא של קדושה, טבע של גאולה – הזמן 
בו תאיר אלוקות בכל פינה.

דוגמה בולטת למצב הוא מדורה ספוגה בגז, אשר מספיק ניצוץ קטן בכדי שהכל יהפוך 
למאכלות אש. העולם וטבעו ספוג אלוקות, ברגע אחד הרבי מתגלה והאלוקות מתגלה 

בעוצמתה.

באופן המתקבל ·· נקודת דבר מלכות ל'מבצעים'

· דבר מלכות ·

"ברוך שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה 
ליסד ישיבת תומכי תמימים במדינת צרפת" 

)הערה 41( 
תמונת מחזור של ישיבת תות"ל
 'ע"ד כבליובאוויטש' דברינואה

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד



לא רבים יודעים את הסיפור המלא מאחורי שיחה זו, וכרגיל - כאשר 
מתבהרים הפרטים מתבהר גם הענין כולו:

את  שביטלה  המפורסמת,  המהפיכה  במהלך  חובר  הצרפתי  ההמנון 
שלטון המלוכה במדינה והביאה לשלטון דמוקרטי. את הניגון והמילים 
הלחימה  רוח  את  מבטא  והוא  המהפכנים,  שורות  מבין  אחד  חיבר 
ששררה אז. ההמנון הוא המנון תוקפני מאוד, והוא כולל מילים קשות 

ותיאורי מלחמה.

בהתוועדות שמחת תורה תשל״ד, דיבר הרבי שליט"א מלך המשיח על 
המהפיכה בצרפת, ולפני תחילת ההקפות נעמד הרבי על בימתו והחל 
לפתע לנגן את ״האדרת והאמונה״ בניגון ההמנון. מאז הפך ניגון זה 

לניגון חסידי לכל דבר.

לדבר  דאז  צרפת  ממשלת  ראש  החל  מכן,  לאחר  משנה  יותר  מעט 
אודות כך שיש להחליף את ההמנון עם המילים הקשות, בהמנון אנושי 
יותר ואף הציע פרס כספי למי שימצא המנון חילופי. הדברים נתקלו 

בהתנגדות עזה, ובסופו של דבר לא שונו מילות הניגון, אלא נעשו רק 
כמה שינויים וריכוכים בתווי הנגינה.

שינויים  רק  ונשארו  המקורי,  לניגונו  ההמנון  חזר  תשמ״א  בשנת 
מזעריים פה ושם )כפי שמציין הרבי שליט"א בהערה 53 בשיחה(.

מעניין לציין שבשנת תשנ"ב רצו שוב לעשות שינוי בניגון, ולשאלת 
שליט"א  הרבי  השיב  בשיחה,  זאת  לציין  האם  הרבי  את  המניחים 
אחרי  לרדוף  ענינם  אין  והם  שינויים,  עוד  בזה  יהיו  הטבע  שבדרך 

חדשות...

היא,  המקורית  למנגינה  ההמנון  לחזרת  שהסיבה  לומר  יש  ואולי 
שבעבר מדינת צרפת סימלה כידוע את עומק הקליפה )שכנגדה נלחם 
הניגון  משנלקח  ולכן  נשיאינו שאחריו(  ורבותינו  הזקן  אדמו״ר  כ״כ 

והועלה לקדושה - שוב לא יכול השר של צרפת להשתמש בו.

אך כיום - לאחר שהמדינה נכבשה ועלתה בעצמה לקדושה - שוב אין 
כל מניעה שהמנון המדינה יהיה במנגינת ניגון חסידי טהור...

ההמנון הצרפתי - הסיפור המלא
עם   - הניגון   שאותו  האמור,  הנס  שזהו  "אלא 
צרפת  דמדינת  העולם  שאומות  ה"תנועות"  אותם 

ניגנו אותו – שהיוה סמל לשחרורה של צרפת ולעלי' 
לשלטון של משטר זה אשר אליו התנגד אדמו"ר הזקו בכל התוקף, מכיון שהי' מנגד לכל עניני דת והנהגה דתית, כולל גם דת ישראל - פסק 
לפתע מלהיות הניגון הרשמי של מדינת צרפת, ואדרבה – נשתנה מן הקצה אל הקצה, שניגון זה עצמו נתהפך לקדושה, ונעשה ניגון חסידי ככל 

שאר הניגונים!..." | ס"י, בלתי מוגה. 

צרפת: "תוקף הקליפה והדין הקשה"
ותחילת העניין כך היה, מיד כאשר נכנס הצורר ורוצח הכללי הידוע 
בשמו, לקצה גבול פולין לקאוונא ולווילנא כו', התחיל להתיעץ עמנו 
איך לברוח למדינת רוסיא דוקא . . אבל זאת צרה גדולה ליהודים כי 
לא ישאר אחד ביהדותו ולא ברכושו, כי תכלית שנאה שנאתיו, כי הוא 
השטן המנגד בכל ההתנגדות של הרע אל הטוב, הוא תוקף הקליפה 
והדין הקשה היפוך החסד והטוב רק מות ורע, וכל חיותו לפעול רע, 

וכמו העלוקה וכו'.
)אג"ק אדמו"ר האמצעי ס"ח, הערה 21(

"הוכנו כמה ענינים לדפוס" על ידי הרבי שליט"א!
ווארשא  )תרפ״ח־תרצ״ג(  ריגא  מגורו  במקום  ]נ"ע[  רבנו  הי׳  כאשר 
)תרצ״ד־ה( ואטוואצק )תרצ״ו־ט(, וחתנו — כ״ק אדמו״ר שליט״א — 
במקום מגורו ברלין )תרפ״ח־תרצ״ג( ופאריז )תרצ״ג־תש״א(, גם אז 
הי׳ מתעסק החתן עם אגרות חותנו . . עבודת הסידור והעריכה נמסרה 
לידי חתנו — כ״ק אדמו״ר שליט״א. ולשם כך היה נשלח אליו העתק 
מהמזכירות של כל האגרות שתוכנן שייך לרבים, ע״מ לסדרן ולהכינן 

לדפוס בתוספת ציונים והערות בשולי הגליון.

את האגרות האלו סידר, בתחילה, לפי סדר מקבלי האגרות, וצירף להן 
מפתח, שבו נרשם גם תוכן האגרת, ואז נגש לבחירת האגרות לדפוס, 

ועריכתן בתוספת הגהות הערות וציונים.

בקיץ תרצ״ה התחיל להופיע הקובץ ״התמים״, שיצא מזמן לזמן ע״י 
איגוד תלמידי התמימים, ואחד מהמדורים שנקבעו בו הוא ״אגרות־
קדש״. במדור זה התחילה להתפרסם סדרת האגרות הנזכרות, שנערכו 

ע״י הרבי שליט״א.

היו עוברים תחת פיקוחו גם שאר הדברים  כי במדה מסוימת,  נראה 
הנדפסים בקובץ התמים . . 

ובשל  הדפוס,  אור  את  ראו  ״התמים״  הקובץ  של  חוברות  שמונה 
של  רשימותיו  לידינו  הגיעו  אך  הופעתו.  נפסקה  המלחמה  התקרב 
ובה גם רשימת אגרות־ הרבי שליט״א השייכות לחוברת התשיעית, 
הקדש שהיו אמורות ליכנס לחוברת זו, בצירוף הערות וציונים עליהן.

במקביל להדפסת אגרות־הקדש בקובץ ״התמים״, הכין הרבי שליט״א 
גם סדרה נוספת של קבצי מכתבים. רק קובץ אחד הספיקו להדפיס 

לפני המלחמה, הוא קובץ מכתבים א׳ — אמירת תהילים. 
)מבוא לאג"ק אדמו"ר הריי"צ ח"ג ע' 9 ואילך, הערה 39(

·· לידע ולהכיר
מתוודעים למתרחש מעבר לאותיות

עיין שם
קטעים מרתקים ממראי המקומות

בזאת תבחנו •
בהקשר לאיזה מאורע נאמרה השיחה המרעישה 
אליה מציין כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
בהע' 62 אודות נבואת זכריה "אשרקה להם ואקבצם"?
ומהן ההוראות שניתן ללמוד ממנה לימינו אלה?



תיאור חי ממאורעות י"ט כסלו תשנ"ג:  

לתפילת  מה"מ  אד"ש  כ"ק  יצא   5:08 בשעה 
ערבית בחדר המיוחד, ועם סיום התפלה יצא 
'יחי  לנגן  החלו  הקדיש,  בסיום  אל המרפסת. 
אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'. 
ובמשך  הכלי-זמר,  ליווה  הקהל  שירת  את 
הקהל  את  וסקר  הרבי  הביט  ארוכות  דקות 
הק'  ראשו  את  קלות  מניע  לפעם  כשמפעם 
עיניו  את  עצם  אף  לפעמים  השירה.  לעידוד 
הק' למשך זמן. כעבור כ-13 דק' ראו המזכירים 

ע"פ סימן לסגור את הווילון, אך כעבור שניות 
ספורות סימן כ"ק אד"ש מה"מ שלא לזו כוונתו 
ושישאירו פתוח. הקהל ששמח מהגילוי הגדול 
שכ"ק אד"ש מה"מ שוהה עמנו משך זמן ארוך 
לנגן  המשיך  אדוננו",  "יחי  הניגון  עם  ביותר 
ביתר שאת, וכך נמשך הדבר עוד כ-12 דקות.  

]לאחר מכן ניגנו את כל ניגוני רבותינו נשיאנו 
אדמו"ר  מכ"ק  סימן  ע"פ  משעתיים  למעלה 

שליט"א[. 

לסמן,  מה"מ  אד"ש  כ"ק  המשיך  לאחמ"כ 
מה  להבין  הצליחו  לא  המזכירות  וחברי 
הכוונה. כ"ק אד"ש מה"מ פנה גם אל הקהל 
ותבע בתנועות ידיו הק' שינסו הם להבין את 
ועגמת  צער  גרם  הדבר  הצליחו.  ולא  המכוון, 

נפש לרבי ולחסידים.. 

עם  שהה  מה"מ  אד"ש  שכ"ק  זכינו,  בפועל 
הקהל במרפסת למעלה מחמש שעות! 

כסלו  י"ט  ליל  חסידים,  מהתוועדות  חי  תיאור 
תשנ"ג: 

תוך  אל  חסידית  להתוועדות  התיישב  הקהל 
קראון  דשכונת  חבר הבד"ץ  ובראשם  הלילה, 
יהודא קלמן שי' מארלאוו,  ר'  הייטס הרה"ח 

מ'גסקי,  שי'  ר' שלמה  וכן הרבנים החשובים 
ר' אביש לויפער, ר' מנחם וולף, ר' חיים שלום 
לוי שי'  ר'  שי' סגל, ר' שמרי' שי' מטוסוב,  
שי'  לייבל  ר'  שטרנברג,  נחום  ר'  ווינברג, 
מאצקין ועוד. תוכן ונקודת הדברים היה כך: כל 
החגים של י"ט כסלו במאתיים שנה האחרונות 
זו,  בשנה  כסלו  לי"ט  הכנה  מהווים  הם  הרי 
שבו מנגנים את שירת 'יחי אדוננו מורנו ורבנו 
מלך  בהתגלות  ועד',  לעולם  המשיח  מלך 
בעולם  לפרסם  היא  החובה  וממילא  המשיח. 
שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  של  הקדושה  הוראתו 
ללמוד בעניני גאולה ומשיח ולפרסם ש"הנה 
מנת  על   - בכל השטורעם   - בא"  משיח  הנה 

לפעול את ההתגלות בשלימות הגילוי. 

היום ־ בלי תנאים!
היו"ר של הסעד הרוחני  אני  זצ"ל(:  מוויז'ניץ  )נכד האדמו"ר  הרב מקאשוי 
וחמש  עשרים  לפני  באה"ק.  שנה  שלושים  מזה  כבר  הקיים  תשובה  לבעלי 
שנה בירכני הרבי על הבימה בהתוועדות י"ט כסלו )אודות זה שפתחתי מוסד( 
שהיות שכל דבר חדש שפותחים הוא בחשק גדול ובשמחה, אז שיעזור השי"ת 
לאחר  שנה  שלושים  נמצאים  ואכן  צדק;  גואל  ביאת  עד  וגדל  הולך  שיהי' 

פתיחת המוסד, וזה נהי' יותר גדול ויותר גדול. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח )בחיוך(: ״אבל איפה הגואל צדק?...״.  

הנ"ל: הוא בודאי יבוא, הוא קרוב מאוד. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח )בתנועת ידו הק'(: "״זה כתוב בסידור... זה 
כתוב בסידור שהוא בודאי יבוא, אבל אני שואל מתי הוא יבוא?״.

הנ"ל: "היום! אם בקולו תשמעו". 

״שהקב״ה  באומרו:  נוסף  דולר  לו  נתן  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
יעזור. – למה אתה צריך להוסיף תנאי? כשהקב״ה מעמיד תנאי, אלו הם עניניו 

של הקב״ה; יהודי אינו צריך להעמיד שום תנאים. שיהי׳ היום ממש״. 

הנ"ל: היום ממש. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח: "היום ממש. שיהיו בשורות טובות". 

הנ"ל: שנלך ביחד. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח: "אמן, בקרוב. בשו״ט". 
)מתוך דברי משיח תנש"א ח"ב, באדיבות "המכון להפצת תורתו של משיח"(

מכיוון שעשיית הדירה לו ית' היא ע"י "מעשינו 
ועבודתינו כל זמן משך הגלות" )ורק הגילוי בפועל 
הזה  בזמן  גם  הרי,  העתידה(,  בגאולה  הוא  ממש 
ובמילא,  קבוע,  מקום  בבחינת  הזה  עולם  נעשה 
שייך כבר ענין של פסק דין, ולכל לראש - פסק 

דין אודות הגאולה שצריכה להיות תיכף ומיד.

ובפרט בימינו אלה, שכבר נסתיים כללות הענין 
ד"מעשינו ועבודתינו", עד כדי כך, שסיימו גם את 
"צחצוח הכפתורים" )בלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר(, 
האמיתית  הגאולה  להיות  שצריכה  בוודאי  הרי 

והשלמה בפועל ממש תיכף ומייד.

וכאשר בא מישהו - היפך "משפיץ חב"ד" - וטוען 
שעדיין לא מוכנים וראויים לגאולה כו', אומרים 
בעניינים  מתערב  אתה  מה  אותך?  שואל  מי  לו: 
"כלו  שכבר  בתורה  ברור  דין  פסק  ישנו   - אלו? 
סיום  גם  אלא  הגלות  סיום  רק  לא  הקיצין",  כל 
- החסרון הוא בך, שחושב הנך  הקיצין! ואדרבה 
ואז תראה  וכו', עשה תשובה  שעדיין לא ראויים 

גם אתה שראויים ומוכנים לביאת משיח צדקנו. 

)משיחות ש"פ וישב, 
כ"א כסלו ה'תשמ"ח - בלתי מוגה(

היפך מ'שפיץ חב"ד'
מי שואל אותך?

·· שלא ישכח לעד!
         שביבים מיומן שנת נפלאות גדולות

גדולה צדקה • פניני גאולה מחלוקת הדולרים



באמונה טהורה התאספו חסידי חב"ד בי"ד כסלו תשנ"ד, לכינוס האומר כולו בטחון גמור בדבריו של הרבי שליט"א 
מלך המשיח. הנאומים, הריקודים וכל מהלך הכינוס הביעו נקודה אחת ויחידה: הרבי – משיח, מתגלה נאו!
:reebe drive לפנינו רשמים מתוך הכתבה שפורסמה בשעתו בעיתון כפר חב"ד, בצירוף תמונות בפרסום ראשון באדיבות מכון

רצוננו לראות את מלכנו
אותה  שהפכו  המלוה־מלכה,  סעודת  של  הבולטים  המאפיינים  אחד 
מעוד התוועדות לאירוע יוצא דופן, היה ללא ספק הכנת השולחן של 
הרבי שליט״א ועריכתו, כשלידו ניצב הכסא המיוחד... היה בזה הרבה 

יותר מסמליות.

השטיח שנפרש למרגלות השולחן, והשולחן עצמו הערוך בחלה ענקית 
ובדגים ובבשר שסימלו את הלויתן ושור הבר עם בקבוק היין שהזכיר 
את היין המשומר כשבתווך ניצב הכסא עליו יושב הרבי תדיר... כל 
אלו, מסתבר, באו לבטא כי מעבר לכל הנאומים שישאו כאן, מעבר 
לתפילות שיישמעו כאן, קיימת שאיפה אחת המקננת כעת בלב כולם, 
אותה רוצים כולם להפוך למוחשית, נראית ונגלית לעין כל: רצוננו 

לראות את מלכנו...

כן יקום
את  שזיעזע  המרטיט,  הרגע 
את  וחישמל  הסיפים  אמות 
של  בעיצומה  היה  האווירה, 
הרב  כשהמנחה  הסעודה, 
מרא  את  הזמין  בוטמאן 
קלמן  יהודה  ר׳  הרב  דאתרא 
פסק  את  להקריא  מארלאו, 

קם  הקהל  כל  המיוחד.  הדין 
מבקש  המנחה  רגליו,  על 
הקודש  ארון  את  לפתוח 
הרבה  תורם  שהדבר  ומובן 
הרב  המיוחדת.  לאווירה 
פסק  את  מקריא  מארלאו 
עונה  כולו  כשהקהל  הדין, 
בשאגת ״אמן״ והרב בוטמאן 
בקריאה  אחריו  מחרה-מחזיק 

״כן יקום, כן יקום, כן יקום!״... והקהל הנרגש והנלהב פורץ בשירת 
״יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד"... לא היה איש שלא 
הצטרף לשירה הסוחפת. גם האורחים שבאו משכונות שונות ׳להביט 

מהצד׳, אף הם מצאו את עצמם לפתע שרים במלוא פיהם...

אמונה
האמונה הלוהטת זעקה מכל פינה במהלך הסעודה החגיגית. ראשית 
בשעתו״...  שלמה  ״סעודת  של  הזו  בולטת  הכל־כך  החגיגיות  כל, 
ותקיפה  לוהטת  אמונה  רק  ימים?  בכאלו  זו  לשמחה  מה  לכאורה, 
בכוחה  וגואלנו,  משיחנו  מלכנו  מתגלה  בקרוב־קרוב  כי  האומרת 
להושיב מאות מאות חסידים, אנ״ש ותמימים לשולחנות ערוכים בכל 
טוב, כשברקע מנגנת תזמורתו של הזמר שבא במיוחד מהארץ ר׳ אבי 
פיאמנטה, ולחגוג בחגיגיות בלתי מוסתרת לקבלת פני משיח צדקנו. 

ישיבה קטנה - תות"ל בית שמש: 
של  התמימים  תלמידי  נחשפו  תש"פ,  הלימודים  שנת  תחילת  עם 
המוקדש  תקדים,  חסר  חדשני  למיזם  בבית שמש,  הקטנה  הישיבה 
השבועית.  מלכות'  ה'דבר  שיחת  והסברת  הפשטת  עבור  כולו 
על  כ'מצגת'  המוגשת  חדשנית,  ויזואלית'  'תוכנית  הינו  הפרויקט 
גבי מסכי לדים מיוחדים. המצגת מגישה לצופה את שיחת ה'דבר 
מלכות' מזווית ייחודית - לצד משלים ודוגמאות, כפי שהיא טומנת 

בתוכה את כללות תוכן השיחה כולל הערות ופיענוחים לרוב. 

נכבדת  בעוד שכמות  תאוצה,  צברה  התוכנית  האחרונים  בשבועות 
והגישו את  ל'שבת שליחות', מסרו  יצאו  הישיבה כאשר  מתלמידי 
של  גדולה  כמות  נרשמה  בהם  מגורם,  במקום  החדשנית  התוכנית 

משתתפים. 

נציגי הישיבות החפצים 
המצגת  בהקרנת 
בישיבתם,  השבועית 
ליצור  מתבקשים 
המיזם:  בטלמסר  קשר 

 .0542348151

תלמידי ה'קבוצה' – ישיבת תות"ל המרכזית 770: 
כחלק מההכנות הרבות הנפעלות ברחבי העולם לרגל יום הבהיר 
יו"ד שבט שבעים שנה, נוסד ע"י תלמידי ה'קבוצה' - תחת ארגון 
כן  'כשמו  - העלון שלפניכם. מטרת הגיליון היא  'את"ה העולמי' 
מנת  על  גרמא'  'הזמן  שבו  הנושא  את  הקורא  בפני  להביא  הוא', 
שהזמן  עיקרי  הכי  "הענין  את  תמים  כל  של  וליבו  במוחו  לעורר 

גרמא – הגאולה האמיתית והשלימה". 

שיחת העלון  א.  עיקריים:  נושאים  שני  סביב  מתמקד 
מחשבה  הגות,  ב.  השבועית.  מלכות'  ה'דבר 

ומימוש בעניני גאולה ומשיח. 

מדורים  המכיל  במינו,  מיוחד  הינו  הגיליון 
חלקם  נבחרים  חומרים  ובו  מתחלפים, 

המתפרסמים לראשונה. 

בכל  המחולק  שבועי,  גיליון  הינו  העלון 
ישיבות תות"ל בארה"ק ובעולם. 

ידיעות  לפרסם  החפצים  הישיבות  נציגי 
גאולה  בעניני  בישיבתם  הנעשה  דבר  על 
במייל  קשר  ליצור  מתבקשים  ומשיח, 

hh5780770@gmail.com:המערכת

אמונה! ביטחון! משיח!
מלווה מלכא לקבלת פני משיח 

בפועל ממש ·· מהנעשה והנשמע בענייני גאולה ומשיח בישיבות תות"ל ברחבי תבל

נסדר ונערך ע"י תלמידי התמימים תות"ל 770 בית משיח || יו"ל ע"י את"ה העולמי 770 
hh5780770@gmail.com :לתגובות והערות


