
בשיקאגו משיח פסטיבל

היהודי בפסטיבל משיח פעילות
בשיקאגו. בשנתיים, פעם שנערך
מנהל קליינמן, יוסף הרב באמצעות
הועמד עברית, לדוברי משיח בית
ידי על שתופעל הרבים, לזיכוי דוכן
בסיוע שיקאגו משיח בית קהילת חברי
בניו ב-770 חב"ד מישיבת בחורים
עשרות נרשמו היום בסיכום יורק:
מתוכם תפילין, בהנחת שזוכו יהודים
בחייהם ראשונה פעם שזו כאלה גם
ילדים ממאה למעלה תפילין. שהניחו
לילדי התורה בספר לאות להירשם זכו
משיח כרטיסי אלפי חולקו ישראל.
פרסום אביזרי ועוד הדרך תפילת עם

ההתגלות. רק וכעת משיח.

הלכתי קו

"קו בשם חדש הלכתי מיזם
באמצעות תקופה מזה פועל הלכתי",
במסגרת בארה"ק. חב"דים רבנים מספר
של מגוון על הרבנים עונים המיזם
בדיני משאלות החל הלכתיים, נושאים
בית שלום ילדים, חינוך כשרות, ריבית,
מוקד מקימי חלומות. פתרון - ואפילו
פרנק, שלמה הרב - החב"די ההלכה
מרכז ורב הרבנות בלשכת כרב משמש
הרב בעיר, חב"ד לחסידי מו"צ עכו, העיר
ורב סבא כפר מרכז רב הרוניין אברהם
קורנווייץ, משה והרב הפרסית. העדה
העיר רב רבנותו תחת כמו"ץ משמש
מס' הרצל, ישעיהו הרב עילית נצרת

.077-225-1770 הוא: הטלפון

טובות חדשות

הענק עצרת למפגן כולנו
תשע"ו של "הקהל"

את ביותר המאפיינת המשכן מעבודות אחת
"דבר המנורה: נרות הדלקת זו הכהן, אהרן
הנרות..". את בהעלותך אליו ואמרת אהרן אל
נרות בהדלקת הסתכמה לא שבוודאי עבודה
יותר, הפנימי ברובד התמקדה אלא המנורה,
הנקראים ישראל נשמות את ולהאיר להדליק
אדם". נשמת הוי' "נר הפסוק כלשון "נרות",

מעלה, כלפי תמיד דולקת הנר ששלהבת כשם
כמיהה איזו בה יש יהודי. של נשמתו כך

העליון, לאותו תמידית
כאשר גם יתברך. להשם
כלפי אינה מגמתו
לצד נוטה אלא מעלה,
מטה, כלפי אפילו או
הוא הפנימי שרצונו הרי
שצריך רק מעלה, כלפי
תהא זו שכמיהה לגרום
יום. היום בחיי ניכרת

ההדלקה מבחן
לאהרן, זה שציווי אלא
מוזרהמעט: בלשון נאמר
הנרות", את "בהעלותך
להשתמש יותר פשוט

ולא הנרות" את "בהדליקך "הדלקה", בלשון
כציווי גם להתפרש העלולה מילה "בהעלותך",

יום! מידי הנרות את כפשוטו להרים

שתהא עד להדליק "שצריך רש"י: כך על מעיר
הוא, ההדלקה מבחן מאליה". עולה השלהבת
ניתן כעת מהפתילה, מתרחק המדליק כאשר
והיא בפתילה תפסה כבר האש האם להבחין
שמא או מאליה, למעלה ועולה בוערת כבר
מנת על המדליק, לגורם צריכה היא עדיין

שתידלק.

של זה ציווי
הנרות" את "בהעלותך
התורה, ציווי כל כמו
ניצחית הוראה מכיל

בנדרש ובפרט מאתנו אחד ולכל ה', בעבודת
והשלימה. האמיתית הגאולה להבאת מאתנו

זועק ה'תנש"א ניסן לכ"ח אור הידועה, בשיחתו
הכי התמיהה את המשיח מלך שליט"א הרבי
משיח ביאת פעלו לא שעדיין זה כיצד גדולה,
מרעישים שאינם זה וכיצד ממש!! בפועל צדקנו
מתי" "עד כשצועקים גם המשיח. ביאת לפעול
שצעקת העובדה כו'. הציווי מפני זה הרי
מצידנו ולא הציווי מפני נעשית מתי" "עד
שעדיין מלמדת אנו,
עולה ב"שלהבת חסר

מאליה".

הקהל מעמד
שבועות, כשלושה בעוד
תמוז ד' ראשון ביום
תתקיים (10.7.16)
עצרת בעזהשי"ת
מעמד - ומשיח גאולה
בכיכר אדיר, "הקהל"
רחבת בת"א. רבין
שם כבר ראתה העיריה,
הפגנות רבות, עצרות
חברתיות ומחאות
עצרת שונה. עצרת זו שהפעם אלא למיניהם,
והשלימה, האמיתית לגאולה הזעקה שעיקרה
עם ובטחון הארץ לשלימות הזעקה עם יחד
אחדות מתוך הנעשית חסידית זעקה ישראל.
של בשיאה אמיתית, ושמחה ישראל ואהבת

וזמרה. שירה וברוב הקהל", "שנת

לא השליחות, במילוי לפעול עלינו בו הזמן זה
אישית, אחריות מתוך אלא הציווי, מפני רק
"משיח העצרת על שביכולתנו ככל לפרסם
ישראל, בית שהמוני לכך להביא בכיכר",
מבחן זהו המתחם, את יגדשו וטף נשים אנשים
אנו ואזי מאליה". עולה "שלהבת - ההדלקה
שליט"א הרבי של המיידית בהתגלותו מובטחים
תיכף לארצנו קוממיות שיולכינו המשיח, מלך

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש ומיד

שלהבת שתהא
מאליה! עולה

השלוחים אחד הגיע שעבר, השבוע במהלך שנערכו הפעילים מכינוסי באחד
( 4 עמ׳ (ראה הכנס לקראת מאובזר כשהוא רכבו עם

בכיכר למשיח רכבך הכן

העצרת, דבר על שביכולתנו ככל לפרסם אישית, אחריות תחושת מתוך לפעול, עלינו בו הזמן זה
עבורנו ההדלקה מבחן זהו המתחם, את יגדשו וטף נשים אנשים ישראל, בית שהמוני כך לידי להביא

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

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

הקהל שנת (17.6.16) ה'תשע"ו סיון, י"א בהעלותך, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1100



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

שיחיו לאה דבורה מרת וזוגתו אליהו לרב
חביב

המשיח מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק שלוחי
אתיופיה. אבבה, לאדיס

תחי' חנה ה' בצבאות החיילת להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל

קציעה ומרת ניסים ב"ר לריסה מרת
ע"ה ישראלוב
תשע"ד סיון ד' נלב"ע

בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי

  
    

   
   
  
    

    
     

 
    

ב) ח, (בהעלותך הנרות את בהעלותך

הנרות את להדליק זהירים אתם אם
לעתיד גדולה אורה לכם מאיר אני לפני,
אורך בא כי אורי "קומי נאמר: לכך לבא
זרחך" לנוגה ומלכים לאורך גוים והלכו

ס). רבה)(ישעיה (במדבר

(בהעלותך הנרות שבעת יאירו

חלונות לו עושה בית, בונה כשאדם
כדי מבפנים, ורחבות מבחוץ צרות
מבפנים. ומאיר מבחוץ נכנס האור שיהא
עשה ולא המקדש בית בנה ושלמה
מבפנים צרות חלונות עשה אלא כן,
יוצא האור שיהא כדי מבחוץ, ורחבות
שכן לחוץ. ומאיר המקדש מבית מבפנים
שקופים חלוני לבית "ויעש אומר: הוא
אור שכולו להודיעך, ד). ו (מ"א אטומים"

אתכם. צוה ולמה לאורה. צריך ואינו
בהעלותך נאמר, לכך אתכם. לזכות כדי
צדקו, למען חפץ "ה' הוי, הנרות. את

ויאדיר". תורה יגדיל
תנחומא) (מדרש

ו) ח, (במדבר הלוים את קח

הלוים שהיו בכנור היו נימין כמה
היו נימין ז' יהודה רבי אמר בו? מנגנים
פניך את שמחות "שובע שנאמר: בכנור
שובע קורא תהי אל טז) (תהלים נעימות"
"שבע אומר: דוד וכן שמחות. שבע אלא
(תהלים צדקך" משפטי על הללתיך ביום
שמונה נעשית המשיח ולימות קיט)

בנגינות "למנצח בניגון: אומר דוד שכן
לבא ולעתיד ו) (תהלים השמינית" על
חדש שיר "אלקים שנאמר: עשר נעשית
קמד). (תהלים עשור" בנבל לך אשירה

רבה) (מדרש

מוצאי.חג הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:30 19:12 ירושלים
20:32 19:27 תל-אביב
20:34 19:20 חיפה
20:31 19:28 באר-שבע
21:20 20:11 ניו-יורק

      
ז) ד, - יד ב, (זכריה

   

הנשמות שבע את להדליק

מלך דבר

בהעלותך פרשת
נשא פרשת בחו"ל

בהעלותך

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

הזמן, עם לחיות שיש נשיאינו רבותינו הוראת
ה', בעבודת מעשיות הוראות להסיק שיש מבהירה

וראשה. מתחילתה ובפרט השבוע, פרשת של מתוכנה
נרות בהדלקת שעוסקת פרשתנו תחילת ובנידון,

פני מול אל הנרות את "בהעלותך והמקדש: המשכן
ההוראה מהי להבין יש הנרות", שבעת יאירו המנורה

בזה? הטמונה

תכלית את למעשה מבטא הנרות" את "בהעלותך
"ועשו של הכללי בתחום יהודי כל של עבודתו

נשמה ישנה יהודי לכל בתוכם". ושכנתי מקדש לי
אדם" נשמת ה' "נר הפסוק וכלשון אלוקי, אור שהיא
נשמה אותה את להדליק צריך יהודי כל כז). כ, (משלי
אור" ותורה מצוה "נר כי - המצוות קיום באמצעות

כג). ו, (משלי

הסוגים 7 את להדליק

באורה הנשמה תאיר והמצוות התורה ידי על
נפשו), וכוחות (גופו האדם מציאות כל את האמיתי,

לו יש עליהם הרשות דברי אלו בעולם, חלקו את ואף
שתאיר - עד סביבו, האנושית החברה כולל השפעה,

- מקשר שהוא כזה באור הקב"ה של עולמו את
העולם את כביכול - וחיבור צוותא מלשון מצוה
בלשון - נהיה העולם שכל כך הקב"ה, עם הגשמי

למילוי הכח בתחתונים. יתברך לו דירה - הידוע
את שמדליק גדול, כהן אהרן ידי על הוא זו שליחות

גדול כהן אהרון של הדרגה זה דרך ועל המנורה,
להדליק - כהנים" "ממלכת הנקראים - יהודי שבכל

יהודי אור". ותורה מצוה ב"נר שיאיר ה'" "נר את
עצמו שהוא דהיינו שלו, נרו את הן להאיר, צריך

- אחרים יהודים לנשמות בנוגע והן מאיר, נר יהיה
הוא אתו אדם" נשמת ה' "נר בכל להוסיף או להדליק
סוגים לשבעה הנחלקים היהודים, שכל עד במגע, בא
מול "אל יהיו המנורה, קני שבעת כנגד ה' בעבודת

המנורה". פני

באורו להאיר יהודי כל שעל היא, בזה והכוונה

ועד הכלל עם להתאחד עליו ולאידך, המיוחד
אחת. כולה" זהב "מנורת נעשה יחד שמכולם

הכהן אהרון כמו

לידי באה הנרות-הנשמות, הדלקת של זו עבודה
להיות צריך - הנר״ ״מדליק נוספות: בנקודות ביטוי

העבודה ביצוע החסד. איש הכהן, אהרון בדוגמת
ובלשון שלום, ובדרכי נועם בדרכי להעשות צריך

ורודף שלום אוהב אהרן של מתלמידיו "הוי המשנה
לאהוב צריך לתורה". ומקרבן הבריות את אוהב שלום

היותו היא היחידה שמעלתו כזה אפילו יהודי, כל
אותו ולקרב הקב"ה, של ברייתו בעלמא" "בריות
אור". ותורה מצוה ב"נר הוא אף שיאיר - לתורה

הנרות", מ"שבעת אחד הוא יהודי כל - ״הנרות״
יהודי. בכל ה'" "הנר את להדליק הכח את לו ויש
ועד הזולת, על להשפיע כח יש אדם שלכל כידוע
בחינת מצד וכמה כמה אחד ועעל האנשים, כל על

של באופן תהיה שהשפעה כח לו שנותנת שבו, אהרן
הנרות". את "בהעלותך

אופן את גם מדגישה התורה - הדלקה״ ״אופן
להיות צריך "שבהעלותך" רש"י כפירוש ההדלקה,

עולה השלהבת שתהא עד להדליק ש"צריך כזה באופן
מאליה".

העבודה שלימות

נדלק ה"נר" כאשר היא העבודה ואמיתית שלימות
מעצמו, ודולק מאיר הוא שאחר-כך כזה באופן

הנברא שעבודת אומרת זאת מאליה. עולה השלהבת
ל"שני" זקוק יהיה לא זה ולאחרי - עצמו בכח תהא

אותו. שידליק

כדבר נשארת אינה נשמתו שהדלקת לעצמו בנוגע הן
לכל חודרת אלא וכוחותיו, הגשמי גופו על נוסף
נעשה מאליה - ורגילותו טבעו ונעשית מציאותו

עם לעבודתו בנוגע והן מצוות, ומקיים תורה לומד
דווקא היא והמושלמת האמיתית ההשפעה אחרים:
שגם מאליה" עולה "שלהבת נעשה שהזולת בשעה
להאיר ממשיך הוא הרי ממנו, הולך המשפיע כאשר
ה׳תשמ״ט) בהעלותך, פרשת שיחת (ע״פ מעצמו.



המורעף והנפלאות הניסים שפע
על מקשה לעיתים עלינו,
עכ"פ, חלקי כפתרון ההתרשמות.
בי"ס מנהלת נבון נחמה מרת
בצפת, בנות חב"ד מנחם" "אור
כאלה סיפורים עשרות תיעדה
גב׳ של סיפורה אישית. בעדות
מעלות- תושבת גיגי, בן עופרה
׳נועם׳ ביה״ס מנהלת תרשיחא,
מהם. אחד הינו לשעבר, בצפת

עליה נחתה בהיר ביום כרעם
לוחם שבנה, הקשה הידיעה
מסתערבים-דובדבן ביחידת
עם בהיתקלות קשה נפצע
והובהל לחם בבית מחבלים
כרם" עין "הדסה הרפואה לבית
סכנה של במצב בירושלים,

לחייו. ממשית

הנסיעה במהלך
העצבים מורטת
נזכרה הרפואה, לבית
בחברתה עופרה מרת
מרת חב"ד חסידת
פגישה שבכל נבון
לספר נהגה ביניהם
הנפלאות הניסים על
מלך שליט"א מהרבי
שמתגלגלים המשיח,

ההתקשרות אפיק באמצעות
היא גם כאשר קודש׳. ב"אגרות
וכעת בעבר כבר בזה נכחה עצמה
וסיפרה נבון מרת אל התקשרה

בנה. מצב את שנוק בקול

התיישבה מייד אכן נבון מרת
להצלת ברכה, ולבקש לכתוב
בתוך וחזרה עופרה מרת של בנה
"הכל טובות. שורות עם קצר זמן
בטוח. בקול אמרה בסדר" יהיה
ז׳ בכרך שהתקבלה התשובה
"בנועם ביותר: ברורה של"ב עמ'
אשר מודיע בו מכתבו, קבלתי
המשך לאיתנו" שב כבר שי׳ בנו
"ושוקד הבא: בעמוד התשובה
אשר מהשי״ת רצון ויהי בלימודו,
טובות בשורות ג״כ יודיע במהרה
זוגתו בריאות מצב מהטבת
אלו ימים יהפוך והשי״ת תחי׳...
טובות ולבשורות ולשמחה לששון

וברוחניות.״ בגשמיות

גדולה. הקלה חשה עופרה מרת
"בנועם" המילה באיזכור כבר
רמז בזה ראה הפתיחה במילות

בי"ס מנהלת היותה לעובדת
עוד תקופה. באותה בעיר 'נועם׳
המילים למראה התעודדה יותר
גם כמו לאיתנו", שב כבר "שבנו
אשתו: של למצבה ההתייחסות
טובות בשורות ג״כ יודיע "במהרה

זוגתו". בריאות מצב מהטבת

"והשי״ת החתימה: מילות גם כך
ולשמחה לששון אלו ימים יהפוך
בגשמיות טובות ולבשורות
עידוד בנו הפיחו וברוחניות"

ותקווה.

קליע כי התברר הרפואה בבית
ופגע הפה, חלל את לו ריסק
כל את שמילא הראשי בעורק
הרפואי הצוות בדם. הריאות
עשה לחם בבית - בשטח כבר
כירורגיות פעולות לו
את הצילו שבדיעבד
המטפל הרופא חייו.
ד׳׳ר - הרפואה בבית
אותו, שקיבל כהן
חדשני ניתוח לו עשה
והצליח ומסובך
הדימום. את להפסיק

הייתה החלמתו
הרופאים בעיני גם
אף בהמשך נס. בבחינת
בית לטובת הרצאות למסע צורף

הרפואה.

עד התברר מכן שלאחר בימים
כי תברר מדוייקת. התשובה כמה
בחודשי נמצאת הצעירה אשתו
ההתייחסות ואך ראשונים. הריון
אשתו, בריאותו למצב גם במכתב

הרגיעה.

עופרה ומרת כחודשיים חלפו
לשנת לצאת אם התלבטה
בית כמנהלת מעבודתה שבתון
במכתב וזכתה כתבה שוב הספר.
זו חינוך כי שהבהיר מדהים,
ממנה לצאת שניתן עבודה לא
צויין התשובה בהמשך לחופש.
של והשמחה האושר אודות
סבא להיות שהופכים אנשים

וסבתא.

עופרה, מרת מספרת "אכן,
לנו ונולדה חודשים כמה חלפו
זו ב"ה. טוב, במזל מתוקה נכדה
אותי שהפכה הראשונה הנכדה

וסבתא". לסבא בעלי ואת

בקרב שמאלה הנטיה רקע על מרזל ברוך ר' שאמר דברים מתוך
הבטחון. ובמערכת בצה"ל בכירים

לנצח רוצים לא הפוליטיקה אלופי
מתמיכת העת כל נהנה שפוטר הבטחון שר
כשדעותיו ביטחון", ל"מר ונחשב התקשורת
גושפנקא העת כל מקבלות השמאלניות
של המקצועיים-הפיקודיים מה"הדרגים
כלפי קשה יד הדורשים מתנגדיו, צה"ל".
פוליטיות עמדות לבעלי נחשבו המחבלים,
תדמית לה נבנתה כך מקצועי. גיבוי ללא
מימין שמתנגדיו בעוד האחראי", "המבוגר

אחריות. חסרי למתלהמים נחשבו

הביטחון, במערכת מאד מדאיגה תופעה ישנה
לא התמים שהציבור כדי להציפה, וברצוני

תמיד בביטחון ה"מבינים" שאכן בטעות ויחשוב מלכודת, באותה יילכד
ולשאר למוסד למשטרה, לשב"כ, ביחס גם נכונים הדברים שמאלה. נוטים

הביטחון. זרועות

סרן דרגת עד החיילים בין צה"ל בתוך מובהק הבדל ראיתי השנים במשך
טובים. ואלופים מח"טים מג"דים, שאין לומר בא אינני זו. דרגה שמעל לאלו
בתפקידי במסירות ולילות ימים עוסקים רובם כי מאליו מובן כן, כמו
עוברים והם אצלם, נשבר המסלול לאורך משהו אולם השונים. הביטחון
מכאן שרואים שדברים השחוקה הקלישאה בגלל זאת ואין רדיקלי, שינוי

משם. רואים לא

אוגדונרים מח"טים מג"דים, עשרות מקרוב ראיתי בחברון שנים 32 במשך
אותם אלא מתקדמים, הטובים לא - הצער שלמרבה ולמדתי פיקוד, ואלופי
דברים עם גם קו מיישרים אלא הביטחוניות, עמדותיהם על נלחמים שאינם

ישראל. בטחון את המסכנים

הבכירה הקצונה על שנכפה השינוי
השתכשכו הבכירים צה"ל כשקציני אוסלו, מימי המזוויעות התמונות זכורות
אלוף על נודע לאחרונה רק אש"ף. מראשי נאלחים מחבלים עם בבריכה
ארגוני ואת "להצילם" הפלסטינים, הבנקים למען להעיד שרצה בצה"ל

חשבונותיהם. שם המנהלים המחבלים

לעצמו לרכוש הקצין צריך הדרגות, בסולם משמעותית להתקדם על-מנת
ברחבי יוקרה למכללות יוצאים הם גבוהות היותר ובדרגות אקדמי, תואר
משומנת שמאלנית במערכת נתקלים הם האקדמי, בעולם שם, העולם.
של תהליך עוברים הם אנטי-ישראליות. קרנות על-ידי הממומנת

תפנית. מקבלות ועמדותיהם אידוקרונציה

ל'קרן הקשורות המערכות נלחמות מלקחיים, תנועת כבמעין במקביל,
ורוח היהדות את לחזק העשוי גורם ובכל הצבאית ברבנות לישראל' החדשה
וגורמים ליר ון מכון בינה, מכון הרטמן, מכון בכך, די אין וכאילו ישראל.
הרבנות את החליפו הבכירה. צה"ל קצונת לחינוך הזכיינים הם דומים
השמאלני- הנרטיב את להכניס שתפקידו מחדש, החינוך בחיל הצבאית

לחיילינו. רפורמי

קיבלו נוספים אנרכיסטים וגורמים "בצלם" שתיקה", "שוברים מזמן, לא עד
הודרו ולעם, לארץ הנאמנים ימין ואנשי רבנים בעוד לצבא, חופשית כניסה
קרב רוח מעט ולו להכניס שניסה מי חיילים. בפני לדבר אפשרות מכל
הביטחון. שר על-ידי פיו נסתם – הארץ על בזכותנו אמונה של רוח ולחימה,
אנו היום שעד וטוענים לנצח לצה"ל שאסור בגלוי שאומרים אלופים ישנם
הראשונה. לבנון ובמלחמת הימים בששת לצה"ל שהיו מהניצחונות סובלים
להכניס יש הפיקוד. מסגל הקיצוני השמאל גורמי השפעת את לעקור יש

נלחמים. הם נעלה מטרה איזו למען שידעו יהודית, חינוכית תכנית

עכשיו נפלאות חסידים שיח
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והנפלאות הניסים תיעוד

ש(לא . . ממרום" רוח עליהם ש"יערה רצון יהי
לבני יסייעו הם) שגם אלא יבלבלו, שלא רק

זאת ידחו ושלא ישראל, ארץ שטחי בכל להתיישב ישראל
ומיד. תיכף זאת לעשות אם כי זמן ללאחר

תשל"ח) לך לך ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

עכשיו! השטחים בכל התיישבות
! גאולה להביא וביכולתך, עשה,

הגאולה בשורת בהפצת חלק טול

בסביבתך והפץ

הגאולה". "שיחת גליונות
052-6770778 לפרטים:
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בכיכר משיח לקראת התוועדויות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

יהודה, אור צפת, הכרמל, טירת נתניה, ת"א,
בהם מהמקומות חלק רק הינם חב"ד, כפר
השבוע במהלך איזוריות התוועדויות התקיימו
תחילתו עם מיד מהשטח. באו היוזמות שחלף.
בכיכר", "משיח של הראשוני הפרסום גל של
אדיר, הקהל מעמד - ומשיח גאולה עצרת
בכיכר שבועות, כשלושה בעוד אי"ה שיערך
את לחיות להתחיל ההצעה עלתה בת"א, רבין
לעורר איזוריות, התוועדויות לקיים השטח.

ולהתעורר.

בטירת נערכה ראשונה מקומית התוועדות
משיח בית מנהל בנגל, אסף הרב הכרמל.
הקשה" "הגרעין את לאירוע זימן במקום,
להירתם שהחליטו משיח, בית מקורבי של
לטובת הצעות מעלים הם כשמקביל לרעיון,
וכרטיסי מודעות חולקו האירוע. תכנית
לפעילות. תרומות גוייסו ואף בכיכר משיח

חשובות החלטות

מנהלי של מקדים כינוס לקיים הוחלט בת"א
במרכז שנערך העיר, ברחבי משיח בתי
ברנס. יובל הרב בניהול ממש" "ממעל החב"די
התואמים הפצה דרכי גובשו בהתוועדות
לרבדיו אביבי התל הציבור של אופיו את
נערכה נוספת איזורית התוועדות השונים.
גבריאל. ניר הרב השליח עם פלורנטין בשכונת
גדולה התעוררות הייתה ההתוועדות במהלך
החלטות עצמם על קבלו והמשתתפים
באופן ומצוות בתורה בהוספה הן חשובות

בכיכר. המעמד ופרסום בהפצת והן אישי

של בביתו ההתוועדות נערכה חב"ד בכפר
שסיפר פיאמנטה, אברהם הרב החסידי הזמר

השיר מחבר ליטני דני הזמר עם שיחותיו על
חיבר השיר את כי שסיפר משיח", "ימות
ה'תשנ"ה), "הקהל" זה (היה שנה 21 לפני
"כיכר אז מקום, לאותו נזדמן שעבר לאחר
של הלוהטת באמונה ונפגש ישראל", מלכי
המשיח, ב"ימות כבר אנו שאכן המשתתפים
רבה להצלחה שזכה השיר את לכתוב החליט
על בגלוי נימנה שאינו הציבור בקרב דווקא
בהרחבה תאר אבי הרב ומצות. התורה שומרי
ליטני את והזמין הקהל" "שנת של יחודה את
פעיל כמשתתף והפעם שירו את לשיר לעצרת

הגאולה. לזירוז

אברכים עשרות עם

"משיח בנושא שיחתו על סיפר כן כמו
שזכה גוב, גידי הישראלי הזמר עם בכיכר"
והפך ומילים תוכן שינה כסף" לי "אין ושירו
ציין גידי בהודו. למטיילים חב"ד בתי להמנון
"יחי בגירסת שירו את באירוע לשיר ישמח כי

בחו"ל. הוא זה ובתאריך יתכן א"כ אדוננו",

קווי את שירטט שנייבאלג ישראל הרב
חסידים חצרות בקרב האירוע בנושא פעילות
בצפת, לאירוע. תורניים אישים של והזמנתם
אברכים עשרות עם זמרוני ציק הרב התוועד
כביטוי המעמד חשיבות על חב"ד, מקהילת
מאז שנעשתה הארץ ברחבי "הקהל" לפעילות

השנה. תחילת

להסעות מוקדם רישום

דורון הרב ביוזמת התוועדות נערכה בירושלים
יצחק יוסף הרב המשפיע בהשתתפות אורן
בהתוועדות בעיר. חב"ד מוקדי כל עם אופן
הירש, פרבר הרב בניהול גילה בחב"ד שנערכה
של המוקדם הרישום חשיבות על דובר

להסעות. הרחב הציבור

יהודה באור משיח בבית
טאלר בערל׳ה הרב בניהול
הפצת חשיבות הודגשה
בכיכר, משיח כרטיסי
הקבוע התוכן שמלבד
שליט"א הרבי תמונת -
ותפילת המשיח מלך
הרי הכרטיס, בגב הדרך
העובדה ציון שעצם
מעמד הינו שהמעמד

לקיומה הכרטיס מקבל את מקשר הקהל,
בדבר המשיח מלך שליט"א הרבי הוראת של
כל עם הקהל", כ"שנת השנה של יחודה הפצת
הרב התוועדויות, לתיאום בכך. שיש הברכות

.054-495-1770 שמעון: בן אברהם

הכינוס לקראת מעשי בתדרוך אביב בתל הסניפים מנהלי

עניניו כל עם הכנסת בית העברת
ניו העיר הנהלת מטעם אשר שמועה, הגיעתני

הכנסת בית נמצא, בו הבנין, להסיר עומדים יוארק,
תמורת וכחוק כדין ובודאי שלהם, המדרש ובית
המדרש ובית הכנסת בית לרכוש מספיק סכום

ולענינם. למנהגם המתאים

ההכרח על לבבם, שימת להעיר למותר ובודאי
יוכלו לשם ובנין, מקום למצוא מועד בעוד הגדול
ענינם להמשיך המדרש ובית הכנסת בית להעביר
נוסח שנים וכמה מכמה ומסורה להנוסח מתאים
הכנסת בית ועניני תפלה בעניני ומנהגיו האריז"ל
ברבים, הנלמדים תורה שיעורי עם ביחד בכלל,
הכנסת בבית שלהם וכנוהג סבא, ישראל כמנהג

עתה. עד שלהם המדרש ובית

למזורזין, אלא מזרזין אין רז"ל, מאמר שעל-פי אלא
ימשיכו ובודאי בודאי אשר להוסיף, בזה באתי
המדרש ובית הכנסת בבית האמורות, בפעולות
כוונתי עתה, עד שהתנהגו כמו החדש, במקום

בשביל בזה, וכיוצא שותפות מבלי עצמאי, באופן
המנהגים טהרת על לשמור המלאה, ביכולתם שיהי'
הק', בתורתנו בזה ההפלגה גודל וכידוע וכו', והנוסח

ע"ב). ד, (ביצה בידיכם אבותיכם במנהג הזהרו
ז׳קנה) (מאגרת

דאגות בלי - פרנסה
להסתדר השתדלות שכדאית השקפתי, ידועה בכלל

באר וכמובן יתירה, דאגה בה שאין פרנסה בענין
שפרנסה בהענין (=חסידות) בדא"ח מהמבואר היטב

ולב. לב בלא להיות ז׳קנח)צריכה (מאגרת

בוואצאפ ההודעות

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוחסוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

לרכבביטוח צד ג לרכב  ג צד ביטוח
בארץהכי זול בארץ  זול הכי

רכב ביטוח .
דירה ביטוח .
עסק ביטוח .
חיים ביטוח .
פנסיה ביטוח .
בריאות ביטוח .


