
בסיון כ״ח התוועדות

אי"ה תיערך סיון כ"ז ראשון ביום
על-ידי מיוחדת "הקהל" התוועדות
לרגל 'ממש', - בארה"ק ההפצה מרכז
המשיח מלך שליט"א הרבי של בואו יום
התחתון. כדור לחצי - וביתו איש -
ערוכים לשולחנות מסביב ההתוועדות
תפילת ומשפיעים. רבנים בהשתתפות
הסעודה, ולאחריה 20:00 בשעה ערבית
בני 16 מתתיהו רחוב 'ממש' באולם
חופשית. כניסה לגברים. האירוע ברק.

.077-5123-770 לפרטים:

ה״הקהל״ למעמד הסעות

"משיח האירוע לקראת ההכנות
לרבבות אדיר הקהל מעמד - בכיכר"
להילוך נכנסות רבין, בכיכר משתתפים,
את ישנעו אוטובוסים עשרות גבוה!
רשימת הארץ. רחבי מכל ההמונים
של הארצי המידע במוקד ההסעות

.5 שלוחה 077-202-3000 הכינוס:

ופרצת לשבת היכונו
ההפצה מרכז עורכים שנה, כמידי
בשבת-פרשת ופרצת" "שבת את ממש
(30/7/16) ה'תשע"ו תמוז כ"ד מטות
רבנים בהשתתפות מגוונת בתכנית
תיערך ובהוספה שנה כמידי ומשפיעים.
הנשים לציבור ומרתקת מגוונת תכנית
צבאות לילדי מיוחדת הפעלה וקיטנת
בוואצאפ להצטרף ניתן לעדכונים ה'.

.054-2248-770 למספר:

טובות חדשות

הענק עצרת למפגן כולנו
תשע"ו של "הקהל"

יום יחול זו, קודש שבת לאחר הקרוב, שני ביום
מלך שליט"א הרבי של ההצלה יום בסיון, כ"ח
באירופא, הבכא מעמק וביתו", "איש המשיח
בארה"ב. מבטחים לחוף בהגיעו תש"א, בשנת
הקדושה עבודתו מתחילה זו ומקום זמן מנקודת
הפצת התחתון, כדור חצי של העיקרי בבירור
כאן, תבל. קצווי בכל החסידות, תורת מעיינות
השביעי, הדור כנשיא לשליחותו היסודות הונחו
ישראל לעם והשלימה האמיתית הגאולה הבאת

כולו. ולעולם

זה יום נקבע בכדי לא
,('95) תשנ"ה בשנת
ואחד עשרים לפני
כינוס של לקיומו שנה,
בכיכר הענק ה"הקהל"
מלכי "כיכר שנקראה
שהפך כינוס ישראל".
בכל הזינוק, לנקודת
בשורת להפצת הקשור

"חוצה". הגאולה

הרעיון עלה
כינוסי שני לו קדמו
שנערכו גדולים "הקהל"

השתתפו אליהו. ביד הספורט ובהיכל בסינרמה
עדיין אלה היו אך חסידים, אלפי אכן בהם
נדרשה סגורים. מקומות אולמות, בתוך כינוסים
למי להראות פנימית, הכרעה עדיין הייתה
וכפרט, ככלל חב"ד שחסידי לזה, זקוק שהיה
הוא מליובאוויטש שליט"א שהרבי מאמינים
אותם כלשון פלג, ולא קומץ לא המשיח. מלך

בפומבי. זאת לומר שחששו

ראשי רבנים, של בהשתתפותם החסידים, אלפי
ישיבות, בחורי אברכים, משפיעים, ישיבות,
האולמות את שגדשו
בעצם הצהירו הנ"ל
כל חל לא הגעתם,
ואנו האמנו שינוי,
וביתר מאמינים

לבוא אמור המשיח מלך שליט"א שהרבי תוקף,
לאחר רק כולו. והעולם ישראל עם את ולגאול
החוצה, לצאת הרעיון עלה אלו, מהלכים מיצוי

לכיכר. עיר, של לרחובה ממש

האירוע של והאיכותית הכמותית הצלחתו
הגיעו לראשונה ב"ה. למצופה, מעל היו בכיכר,
שליט"א הרבי פני לקבלת ה"הקהל" לכינוס
ואישי רבנים דברים, נשאו וגם צדקנו, משיח
הקהל את ששיתפו חב"דיים, שאינם ציבור
האישית הראיה בזוית
הרבי על שלהם
הדור, כנביא שליט"א

ומושיעו. מנהיגו

לשינויים מעל
עברו שנה ואחד עשרים
נושאים כשהם מאז,
זעזועים עימהם
גלובאליים, ושינויים
עולמנו, את ששינו
מדינית חברתית,
מעל אך וטכנולוגית.
אלו, תהפוכות לכל
שינוי, כל ללא נצבת
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הברורה נבואתו
נמצאים אנו וכי הגאולה, זמן הגיע כבר אשר
באומות שנעשה מה וכל המשיח בימות כבר

בשבילכם". אלא עשיתי "לא

למחרת למניינם), 10.7) תמוז ד' ראשון ביום
בעזהשי"ת יתקיים חוקת, פרשת קודש שבת
בת"א, רבין בכיכר אדיר "הקהל" כינוס
וטף. נשים אנשים, כ"י, רבבות בהשתתפות
קשה "עם של היהודית בעקשנות אשר כינוס
שהרבי טהורה, אמונה ומתוך למעליותא, עורף"
ממש, כפשוטו וקיים חי המשיח מלך שליט"א
התגלותו את וזמרה", שירה "ברוב ידרוש
הכי באופן ואשר כל, לעיני והמושלמת המלאה
שמחה ומתוך עולמים, גאולת יגאלנו מיידי,

בכיכר. כולנו בכיכר, משיח לבב. וטוב

חיובית עקשנות
טהורה אמונה של

שנה. 21 לפני בכיכר, שנערך הקודם ה״הקהל״ כנס ממראות

בכיכר משיח - תשע"ו ַהְקֵהל

חי המשיח מלך שליט״א שהרבי טהורה, אמונה מתוך אשר למעליותא, עורף״ קשה ״עם
כל לעיני והמושלמת המלאה התגלותו את וזמרה״, שירה ״ברוב ידרוש ממש, כפשוטו וקיים
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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

שי' מיידנצ'יק ורעיתו נחמן הרב למשפחת
שי' מענדל מנחם הת' הבן בא לרגל
תחי' חנה מ' עב"ג שידוכין בקשרי

שי' קורנט ורעיתו העניך יוסף ר' הרב למשפחת
של הרחבה מתוך בישראל נאמן בית - ביתם יהא
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל
ע"ה יעקב ב"ר נפתלי ר'

לנצ'נר
תשע"ו סיון י"ז נלב"ע

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

נשמת לעילוי

 
   

    

    

   

    

   

   

     

תחתיהם אשר האדמה ותבקע
לא) טז, (במדבר

עושה הקב"ה מקום שבכל ללמדך
שנאמר צרעה ע"י ופעמים .. שליחותו

הצרעה". את "ושלחתי כג) (שמות

הצרעה את הקב"ה כששלח רבותינו אמרו
מה ראה האמורים את להרוג ישראל לפני
את השמדתי "ואנכי ב) (עמוס בהן כתיב
גבהו ארזים כגובה אשר מפניהם האמורי
ממעל פריו ואשמיד כאלונים הוא וחסון
ימין של עינו לתוך נכנסת היתה וגו'",
ומת. ונופל מתבקע והיה ארסה ושופכת

שליחותו לעשות הקב"ה של דרכו שכן
שלח עליו המתגאין לכל קלים דברים ע"י
להודיעך מהם להפרע קלה בריה להם
עתיד לבוא ולעתיד ממש גבורתן שאין
דברים ע"י האומות מן ליפרע הקב"ה

ההוא ביום "והיה ז) (ישעיה שנאמר קלים
מצרים יאורי בקצה אשר לזבוב ה' ישרוק

אשור". בארץ אשר רבה)ולדבורה (במדבר

כא) יז, (במדבר מטותם בתוך אהרן ומטה

יהודה ביד שהיה המטה הוא אומרים יש
אומרים ויש בידך" אשר "ומטך שנאמר
פרח ומעצמו משה ביד שהיה המטה הוא

אהרן". מטה פרח "והנה שנאמר

וחתכה אחת קורה משה נטל אומרים, ויש
כולכם להם ואומר נסרים עשר לשנים

מקלכם. טלו אחת מקורה

כ) (משלי שנאמר משום כך? עשה ולמה
יתגלע", אויל וכל מריב שבת לאיש "כבוד
והפריח לח היה מקלו יאמרו שלא
שם עליו ונמצא המקל על הקב"ה וגזר
יז) (במדבר שנאמר בציץ שהיה המפורש

ציץ". ויצץ פרח רבה)"ויצא (במדבר

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:31 19:13 ירושלים
20:34 19:29 תל-אביב
20:35 19:22 חיפה
20:32 19:29 באר-שבע
21:20 20:13 ניו-יורק
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רבינו משה של המיוחד החיבור

מלך דבר

קרח פרשת
שלח פרשת בחו"ל

קרח

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

ה' אל ויאמר מאד למשה "ויחר בפרשתנו הפסוק את
פשוטו "לפי רש"י: מפרש גו'", מנחתם אל תפן אל
אליהם. תפן אל מחר לפניך מקריבים שהם הקטורת
צבור בתמידי חלק להם שיש אני יודע אומר והמדרש
ולא האש תניחנו לרצון לפניך יקובל לא חלקם אף

תאכלנו".

שלא להקב"ה האומר רבינו, משה של בדבריו והעניין
גם קורח: אנשי אל השייך בקרבן חלק אותו אל יפנה
הציבור, מממון חלק נעשית השקל שמחצית לאחרי
נתינת ע"י שנקנה ציבור הקרבן עם ליחיד שייכות יש
להבין אחד לכל ניתן שאינו דבר שלו, השקל מחצית
הדור, נשיא שהוא רבינו, משה ע"י רק אלא בעצמו,

שני הם ויחיד צבור הרי הדברים, וטבע סדר לפי כי
יחיד דקרבן בקרבנות, וכמו הפכיים, וסוגים גדרים
כהרי זה הרי ולא שונים, מינים שני הם ציבור וקרבן

זה.

יכול הדור נשיא רק
ציבור של סדר "סדר", של גדר מצד הוא זה כל אבל
"נשיא מצד שהוא כפי אבל עצמו. מצד יחיד של וסדר
ופעולתו בכחו הרי - הכל" הוא ש"הנשיא הדור",
למציאות בנוגע שהוא וכמו המעלות. שתי את לאחד
בנשיא נכללים אלה ענינים ששני - עצמו הנשיא
כל ולאידך, אחד, איש הוא הרי אחד מצד עצמו:

ועל כולו. להכלל ונוגעים שייכים ופעולותיו עניניו
לא היא שהנשיאות שבו, הנשיאות בענין הוא זה דרך
כל של הנשיא הוא אלא כולו, הכלל על נשיאות רק

עצמו. בפני בפרט ואחד אחד

ובאה נמשכת הדור", "נשיא משה, מצד דוקא ולכן
בתמידי שגם בפועל), פירות ועושה (הפועלת הידיעה
קרבן ולא ציבור קרבן של גדר הוא כולם שכל ציבור,
חלק יתבטל לא יחידים, של השתתפות שותפין,
שהוא ציבור ב(קרבן) שישנן המעות ובמילא היחיד,
שייכות להם יש לגמרי, אחרת ובשלימות יותר נעלה
אלא מהציבור, חלק שהוא כפי רק לא ליחיד, גם וקשר

עצמו. בפני ופרט חלק שהוא כפי גם

אחד לכל נפש מסירות
תמוז, לג' בסמיכות שנים בכמה חלה קורח פרשת
מורי קדושת לכבוד לו" ניתנה "חופשה אשר היום
על נאסר אשר ממאסרו הדור, נשיא אדמו"ר, וחמי

הדת. וחיזוק התורה הרבצת

עבד אשר הגדולה" ב"עבודה ראינו זו רעיונית ונקודה
בממדים שהיה שאף הדת" וחיזוק התורה "בהרבצת
(הן ישראל וכלל להצבור הנוגעים ורחבים גדולים
בכל ההיא), ממדינה צאתו לאחר מזה ויותר ברוסיה

וההשתדלות מההתענינות ח"ו זה ידי על נגרע לא זאת
ועד בגשמיות, וגם ברוחניות והפרט היחיד בטובת
אף פרטי, איש של טובתו בשביל עצמו את שהניח
כלל היה שלא רק לא עמו הטיב שהרבי אדם שאותו
שלא שהיה אלא ומצות", בתורה "חברו של בסוג

כלל. בערכו

ההולכים ואחת אחד לכל הדור נשיא ממשיך זו ומעלה
הדת, וחיזוק התורה בהרבצת ועוסקים בדרכיו,
והמעינות היהדות בהפצת ולפעול לעסוק שיוכלו
בההשתדלות לגרוע שלא זה עם וביחד ולצבור, לכלל

הפרט. לטובת

לגאולה מגאולה
לא הגאולה את פועלים זה באופן העבודה ידי ועל
ואחת אחד כל של גם אלא כולו ישראל כלל של רק
כמו תמוז, בי"ב-י"ג בגאולתו שהיה [וכמו בפרט
הקב"ה גאל בלבד אותי "לא הידוע: במכתבו שמדייק
הק', תורתנו מחבבי כל את גם אם כי תמוז בי"ב
כל כי יכונה, ישראל בשם אשר את וגם מצוה, שומרי
בשמירת הפרטי מצבו עם התחשב (מבלי ישראל איש

— ותורתו"] ה' עם תמים לבו המצות) וקיום

את אלא ישראל, כלל את רק לא גואל שהקב"ה
לאחד תלוקטו "ואתם שכתוב כמו ואחת, אחד כל
שכותב וכפי עצמו, בפני יחיד כל ישראל", בני אחד
וכולם איש", איש ממש בידיו "אוחז שהקב"ה רש"י
בגאולה הנה" ש"ישובו גדול" ב"קהל יחד מתאחדים

ממש. דידן בעגלא והשלימה, האמיתית

תשל״א) ניסן י״א תשמ״ז, קרח ש״פ שיחות (עפ״י



התקיימה השנה, בעומר ל"ג ביום
בשכונת גם מרשימה, תהלוכה
הזיתים בהר עמוד" אל "ראס
נועם הרב באחריות בירושלים,
מלך שליט"א הרבי שליח הרפז,
הזיתים הר בשכונת המשיח
תהלוכת על שמספר בירושלים,
השנה. שארגן ניסית בעומר ל"ג

אנו בה השכונה זיתים "שכונת
הזיתים, הר על נמצאת גרים,
ערבית, שכונה בתוך שהיא אלא
שכונה עמוד, הנקראתבשםראסאל

בטחונית. מבחינה בעייתית

אנחנו האחרונות שנים בכמה
משנה כאשר תהלוכה, שם עושים
המשתתפים הילדים מספר לשנה
מסלול גם ועימו גדל בתהלוכה

התהלוכה.

התהלוכה בתחילה
בתוך רק הייתה
קצר במסלול השכונה
בשנה מ'. כ-10 של
לנו היה כבר שעברה
ומג"ב. משטרתי ליווי
בטוחים היינו השנה
יותר, קל ילך שהעסק
כעת שדווקא אלא

הפתעה. לנו ציפתה

מראש, שבועות כמה כבר ניסינו
בעומר, ל"ג היעד תאריך לפני
המתאימים הנציגים עם להפגש
את לקבל מנת על במשטרה
ללא אך הדרושים, האישורים
להפגש אפילו הצלחנו לא הועיל.
תהלוכה של קיומה האחראים. עם
עלולה ותיאום, אישורים בלי כזו
חיכינו וכך ביותר. מסוכנת להיות
לא אז שגם אלא האחרון, לרגע עד

אישור. כל התקבל

מתמהמה עדיין שהעסק כשראיתי
מכן כשלאחר לתפילה יצאתי
מאשתי טלפונית הודעה קבלתי
אופנים לנו שתורם שהגביר
גם תרם אלו, מעין לאירועים
אופנים לקחת אישור לי ויש השנה
האופנים את ולקחתי נסעתי ואכן

לשכונה. חזרה דרכי ועשיתי

הבחנתי לשכונה, כשהתקרבתי
נמצאים מג"ב עם ניידות בארבעה
לשער מעבר כאשר לשער, בסמוך

ילדים 150 כ מסתופפים החשמלי
ותינוקות. עגלות עם ואמהות
צבעוניים בלונוים היו בידיהם

הליון. בגז מלאים

הכח מפקד אותי רואה ואז
"למה לעברי: וצועק המשטרתי
אנחנו שעה כבר יוצאים? לא אתם
שאלנו לא שתצאו?... לכם מחכים
מגאפונים עם יצאנו ואכן שאלות
הפסוקים, י"ב עם ורמקולים,
שליט"א הרבי תמונת עם שלטים
"משיח" וכיתוב המשיח מלך

בערבית.

שאף מבלי החוצה, יוצאים כולנו
ולאן התכנית מה יודע אחד
אותנו כשמלווים יצאנו הולכים.
וכשיוצאים מג"בניקים הרבה
ומגיעים מהשכונה
אל ראס ונקראת לכיכר
חנויות הרבה עם עמוד,
מסביב צועדים ואנחנו

לכיכר.

להם השביתה התהלוכה
בעלי וכל התנועה את
להסתכל יצאו החנויות
בדרך המופלא. במראה
הייתה התחושה כלל,
כמה לנוכח מאוד קשה

בעבר. שהיו נעימים לא מקרים

ניגש הכיכר, באמצע וכשאנחנו
ואומר אזרחית לבוש מישהו אלי
יחידת של מפקד שהוא לי
בתוך כעת שנמצאת המסתערבים
לשמור ותפקידנו הערבי, ההמון
הוא המסלול? מה אז עליכם.

שואל.

לאט, לאט הכיכר כל את הקפנו
כשהגענו קטנים, ילדים הרבה היו
החלו החבר'ה למסגד בסמוך
ואז רשב"י. שירי עם "להפציץ"
לשכונה והמשכנו לשכונה חזרנו
הרבה להם היו ושם השניה

וכו'. מתקנים הפתעות,

המג"ב הגעת את עבורנו תיאם מי
רק - והמסתערבים והניידות

הפתרונים. לרשב"י

בשליחות כשפועלים מסקנה,
כולם המשיח מלך שליט"א הרבי

לסייע. באים

המשיח מלך שליט״א הרבי של קודש שיחות עפ״י

ַהְקֵהל! של חצוצרות
המשיח, מלך שליט"א הרבי תשכ״ז "הקהל" שנת של תורה בשמחת
ההקהל, יום של בבוקרו הקהל. במצוות מרתקת נקודה על עמד

הכוהנים יצאו הסוכות, חג של שני ביום
בחצוצרות והריעו ותקעו ירושלים לחצרות
בבית ההקהל למעמד לבוא לעם להזכיר כדי
שלא שכהן בתוספתא חז״ל ואמרו המקדש,
"דומה ירושלים בחצרות בחצוצרה תקע

הוא״. כהן שאין

עבודת עיקר הרי מוזר: הדבר לכאורה
להקריב - עצמו המקדש בבית היא הכהנים
ואילו וכו’, וכו’ קטורת להקטיר קרבנות,

העיקרית העבודה לא זו בירושלים ההקהל ביום בחצוצרות לתקוע
אם - שנים בשבע אחת פעם רק נעשתה שהיא גם מה בכהונה,
קודש עתותיו כל את הקדיש תמימות שנים ששבע כהן מדוע כן
ביום שנים, בשבע אחת פעם ורק וכו’, בקרבנות המקדש לעבודת
- הכהונה בעבודת (לכאורה) צדדית מטלה ביצע לא ההקהל,
דרמטית כה בצורה בו פגם זה - בירושלים בחצוצרות תרועה
בחצוצרה התקיעה וכי כהן”? שאינו ש״דומה עד ומשמעותית

המקדש? בבית הקדושה מהעבודה יותר חשובה בירושלים

צריך היה מי בחצוצרות, תקעו בכלל מדוע להבין צריך ובכלל
ולא ישכח שמישהו יתכן האם הזה? הנשגב למעמד תזכורת
שנים, לשבע אחת המתקיים והמופלא המיוחד למעמד יתעורר
רעש קול והאם המקדש? בבית המלך סביב מתכנס העם שכל
כל את לעורר מספיק לא המקדש לבית העולים ההמונים צעדת
מיד בוודאי הלא בבית? רדומה נפש שום להשאיר ולא הציבור
במעמד להשתתף לזכות המקדש לבית כולם רצו בבוקר השכם

בחצוצרות? הצורך ומה ביותר, והנשגב הקדוש

הנמושות את להעיר
אדם שאותו להניח סביר המשיח: מלך שליט”א הרבי ומבאר
מעצמו עלה ולא בחצוצרה הריע שהכהן עד בביתו שהמתין
מהמעמד התלהבות חסר רוחנית, מבחינה קר אדם הוא למקדש,
מעלפונו, ולעוררו אליו לצאת היא הכהן של ותפקידו הקדוש,
לעורר הצליח הוא - והאהבה החסד איש של בשופר בתקיעתו
עבודתו בעצם זה למקדש. שיעלו נמושות, אותן את גם מעלפונו
של לבבותיהם את שבשמים לאבינו לקרב - הכהן של ותפקידו

רחוקים! למקומות שנפלו אלו

מגיעים אליו בית־המקדש, בתוך אכן היא הכהן עבודת בדרך־כלל
ולקיים קרבנות להקריב ובאים מתעלים והם שהתעוררו אלו כל
לשליחות” "לצאת עליו לזמן מזמן הרי וכדומה; לרגל עליה מצוות
שיקומו והרדומים, העייפים את גם ולעורר המקדש לבית מחוץ
שמחה מתוך שבידו, הזהב בחצוצרת זאת עושה והכהן ה’, לעבודת
והאחראית. הקדושה העבודה בחשיבות הכרה ומתוך והתלהבות,

הכהן של עבודתו שנות ששבע הסימן בדיוק זהו - חז״ל ואמרו
לצאת מוכנותו - מושלמת כהונה של עבודה היא פנימה במקדש

פנימה. הקודש אל להביאם יהודים ולעורר ולהפיץ החוצה

ה"קהל" בשנת גם חסיד כל של המיוחד לתפקיד הוראה גם מכאן
לצאת אלא והשכינה, המקדש ענייני בתוך להסתגר לא הנוכחית,
את ולהזמין גדול בקול ולהריע בחצוצרות ולתקוע הערים לחוצות
"משיח רבין בכיכר אי"ה שייערך הגדול "הקהל" לכינוס העם כל
והשלימה. האמיתית הגאולה זירוז את יפעלו שבוודאי בכיכר",

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק סיון - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
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עמוד אל בראס בעומר ל"ג ניסי

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:

עמוד אל בראס התהלוכה
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אישית ביוזמה - הקהל כנס

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

של האחרון לרבע מתקרבים שאנו העובדה
של יוזמות מאיצה תשע"ו, "הקהל" שנת
המדובר אם בין למיניהם. הקהל" "כינוסי
סיבה כל או נישואין יום הולדת, יום בכינוסי
יהודים לכנס הוא המנחה העיקרון למסיבה.
בתחילת שבקדושה. עניין סביב ולאחדם
מאיר הרב של מצידו כזו, יוזמה באה השבוע

מימוש. לידי חב"ד, מכפר בוסטומסקי

יום את מאיר הרב הפך השבוע, ראשון ביום
וחמש, שבעים לו במלאות הפרטי, הולדתו
בוגרי לכנס טובות, ושנים ימים לאריכות
לחב"ד להתקרב שזכו עקיבא, בני ישיבות
הרבי מלך, של לגיונו על נמנים ולהיות

המשיח. מלך שליט"א

מעבר מאיר, הרב עוסק בשנים עשרות במשך
הפנאי בשעות הרשמית, החינוכית לפעילותו
תניא שיעורי במסירת חשבונו, ועל שלו
שביניהם כשהעיקרית עקיבא, בני בישיבות
במדרשיית גם כי אם נחלים, ישיבת הייתה

ועוד. נתניה יב"ע חנה, בפרדס נועם

שהודלק הניצוץ

והתקרב בחיפה, הטכניון בוגר מאיר הרב
דונין, ראובן הידוע החסיד של בעזרתו לחב"ד
לליבות לחדור התניא בשיעורי כיום מצליח
הפך ידו, על שהודלק הניצוץ התלמידים.
רבים כאשר מאליה, עולה לשלהבת במהרה
דרכם עשו התיכוניות בישיבות מתלמידיו
ולהתקשרות ל"770" ובהמשך חב"ד לישיבות
ממקורביו רבים המשיח. מלך שליט"א לרבי
החסידות מעיינות למפיצי מכן לאחר נעשו
הגאולה. בשורת ומפיצי הרבים זיכוי חוצה,

בניהול מאיר הרב עוסק יום, היום בחיי
צדק" "צמח תורה התלמוד של מוצלח
התכנסו השבוע כאמור תקוה. בפתח חב"ד
התניא משיעורי תלמידיו בוגרים עשרות
ששימש לערב שלו, הידועות וההתוועדויות
פעילותו על תודה הכרת לבטא כהזדמנות גם
התאספו המאוחרות אחה"צ בשעות החשובה.
חב"ד בכפר תורה התלמוד באולם המשתתפים
המפגש של תחילתו ערוכים. שולחנות ליד

כשלעצמו. מרגש רעים, למפגש הוקדש

מאלף מכתב

של ליבם רחשי את המבטא מאלף מכתב
ורבי "למורי הכנס: לקראת הגיע מעטים, לא
שלוחי אנחנו בזכותך מאיר... כמוהר״ר הנעלה
ברוך בארה״ב. קרולינה דרום במדינת המלך
מה זוכר עדיין אני שנה. שלושים כבר ה׳
מצטרף אני התניא... ביסודות אותנו שלמדת
ממך. ששופעת החסידית לחיות להערצה
שאת ביתר מתפלל עלי...אני הלוואי תמיד.

של היפים הימים את ונזכור המשיח... לביאת
עם בפינה הגדול בזאל ומעיין קונטרס לימוד
שישי ביום "מבצעים" בחורים. ממנין למעלה
הראשון ה"לחיים" בפ"ת.. הלכות" ב"שונה
- והעיקר כסלו. י״ט בהתוועדות במחתרת
ל"צעירי מכתבים לקבל המיוחדת ההרגשה
יצחק נחל בנ"ע ישיבת סניף חב"ד אגודת
זושא ר' ע"י אישית שהובאו נחלים", מושב

והקדושה". האור ימי הפרטיזן.

שונות אפיזודות

מתלמידיו עצמו סגל בועז הרב הכינוס מנחה
מאותה שונות אפיזודות מספר מאיר, הרב של
קיי אלי הרב שמחה. של האווירה תקופה.
ומראה הקבלה ע"פ האדם שם על מרצה
אבישי הרב מאיר. הרב של בשמו הטמון את

איש איפרגון
לשעבר, מודיעין
אודות מרצה
הגאולה סימני
כפי בעולם
משתקפים שהם
ם י ע ו ר י א ב

ערב. במדינות

ההקהל כינוס את מקשר ציק זמרוני הרב
שיתקיים המרכזי ההקהל לכינוס הנוכחי
ומבקש רבין בכיכר תמוז ד' ביום אי"ה
חבריהם את ולהביא לבוא מהמשתתפים
למשתתפים בדבריו הודה מאיר הרב לאירוע.
הפצת של פוריה עשיה להמשך מאחל כשהוא
הגאולה. בשורת הפצת עם יחד מעיינות

נחשון. דוד הרב התוועד ערבית לאחר

שינר) ברלה (צ. בוסטומסקי מאיר הרב

מטולטלת של הענין בכל מאמין איני
- כו' שיודע בזה ומעתיק מטולטלת, אודות ובמ"ש

הענין, בכל מאמין איני לעצמי כשאני
עליו ולכן ראי', אינו ראינו ולא שמענו לא זה, בכל
הדבר מותר אם יורהו והוא הוראה, מורה לרב לפנות

שו"ע, ע"פ
דרכים לחפש לו שלמה לו, כתבתי כבר וכמדומה

חדשים, וענינים חדשים
והמצוה, התורה דרך היא סלולה שדרך בשעה בה
עניני כל נכלל שבזה דעהו, דרכיך בכל בזה גדול וכלל
שו"ע בטור להלכה ונפסק ברמב"ם כמבואר האדם

רל"א, סי' או"ח
בכלל התורה ללימוד הפנוי זמנו כל שינצל והלואי
נתגלתה שבימינו התורה, פנימיות לימוד גם ובזה

החסידות. בתורת
זולתו, את לעזור מצפונים הרבה לגלות אפשר שבזה שיודע:
מתכות או מים לגלות הטפול, ודרכי מחלות של מקור לגלות

ועוד. ועוד בקרקע
ו׳תקיט) (מאגרת

סת״ם מלאכת
סת"ם, מלאכת ללמוד סברתו, אודות

טעמים. ומכמה במאד הדבר ונכון

להרבות צריך סת"ם סופר אשר לעוררו למותר ובודאי
בטרוניא בא הקב"ה שאין אלא שלו, שמים ביראת
זה, על והכחות היכולת מראש ונותן בריותיו, עם

בהאדם, אלא תלוי הדבר ואין

הבא וכמרז"ל שלו, בסיוע מוסיפין ואדרבה
ד. פט, דברים לקו"ת ועיין לו, מסייעין לטהר
ו׳תקטו) (מאגרת
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(ארכיון) עקיבא בני בישיבת התוועדות


