
החדשה לשנה יריד

במרכז מפיקים ומועד חג כמידי
מגוון הקודש, בארץ 'ממש' ההפצה
הפצה ועזרי הסברה חומרי של רב
לטובת וגאולה, משיח בענייני החדורים
צדקנו. משיח פני לקבלת הפעילות
ילדים, עלוני הכוללים: המוצרים
טובה, שנה ערכות שלטים, פוסטרים,
לרכבים, מגנטים מהודרים, שופרות
מוצגים ועוד נש"ק וקופסאות עלוני
ממ"ש, מרכז במשרדי המתקיים ביריד
077.5123.770 להזמנות: החג. לערב עד

ניגון״ ״יוסף

בימים הפיק מיוחד מוסקלי קליפ
אלורו, כהן אשר אחיה המוסיקאי אלו
פרויקט (מתוך ניגון" "יוסף ראשון, סינגל
אחיה הלחין הקטע את בקרוב). שיצא
לצפיה פיאמנטה. יוסי הגיטריסט לזכות

הגאולה. באתר בקליפ

לתשרי הכנה קובץ

כלל נוסעים בו החגים חודש לקראת
פותח קודשנו, לחצרות חב"ד חסידי
ברצף ,770 – המרכזי את"ה שנה כמידי
שליט"א לרבי לנסיעה ההכנה פעולות
שנת לכבוד המרץ במלא המשיח מלך
קובץ הודפס הפעולות במרכז הקהל.
הרבי שיחות את המאגד מיוחד לימוד
חשיבות על המשיח מלך שליט"א

בה. וההכרח הנסיעה

טובות חדשות

טובה וחתימה כתיבה

ומתוקה טובה שנה

לנצח. כדי להילחם כיצד באסטרטגיה, מאלף שיעור
אויביך" על למלחמה תצא "כי פרשתנו פתיחת
של זו לפתיחה בהתייחסו כזה. שיעור מהווה
"כי המשיח: מלך שליט"א הרבי מבהיר פרשתנו,
ולא המתקפה, את ניזום אנו אם למלחמה". תצא
פירושו אוייביך", "על שנהיה הרי במגננה, נשאר

שננצח!.

טייסת כמפקד ששימש מי פקר רן אלוף תת
הימים ששת במלחמת
"תל כמפקד מכן ולאחר
על מספר ביוה"כ, נוף"
זכה לו כזה, מאלף שיעור
שליט"א הרבי מפי לשמוע

המשיח. מלך

בעצרת בהשתתפותו
ומשיח גאולה
ים, בבת באמפיתיאטרון
רן תיאר הגאולה, עיר
לה ה"יחידות" את פקר
הרבי ניתח במהלכה זכה,
המשיח, מלך שליט"א
יום מלחמת מהלכי את
בשלב כאשר הכיפורים,

התכתשתם מדוע נוקבת: שאלה אליו הפנה מסויים
קהיר את לכבוש עליכם היה (סואץ)? בתעלה
ולא בירות בכיבוש מנצחים מלחמה ודמשק.

זירות. בכיבוש

ההכרעה קוד
לשמוע זכה אותו הצבאית, ההכרעה לקוד מעבר
בכיבוש מנצחים "מלחמה במילים פקר, רן אלוף תת
דור אנו זכינו שדרכו הרי זירות", בכיבוש ולא בירות
האמיתית הגאולה להבאת ההכרעה לקוד הגאולה,

והשלימה.

הגבול, בזירת עימות
מוכן. האוייב את מוצא
נעדר. ההפתעה גורם
קטנה היוזמה יכולת

והחלשת מתמשך לעימות גורמים אלה כל יותר.
בניצחון, זוכים אם שגם הוא, מכל החמור הכח.
מפקדות קרי, - העיקריים הכח גורמי עדיין
נותרו - עתודות לגייס יכולתו האוייב, של ראשיות
בזירה העימות את לחדש יכולתו גם מכאן שלימים.

חדשות. עימות זירות ליצור או

את ולכבוש לתקוף מצליחים כאשר הדבר, שונה
הפגיעה והכח. הפיקוד מרכז קרי האוייב, בירת
קריסה ותוצאותיה קשה

מיידית.

יחידה גילוי
התנהלו שנים, במשך
הרוחניים העימותים
באיזורי ישראל עם של
הכח. במוקד לא זירות,
תחילתה החסידות, תורת
מאתי חדשה ה"תורה של
הכח במרכזי פגעה תצא",

הקליפתי.

היעדים: נפגעו לראשונה
"קרירות", "עצבות",
"פירוד" "מיקריות",
"פנימיות חדשים: נשק כלי לכך נדרשו ו"ישות".
"ביטול", פרטית", "השגחה "שמחה", התורה",
נדרשה כעת ההכרעה. הושגה לא ועדיין "אחדות"
מלך שליט"א הרבי בעצמו, המלך של מעורבותו
ומעניק המלחמה בקשרי בעצמו שנכנס המשיח,
"יחידה", בחינת גילוי - העצמותיים כוחותיו את
במילוי ה', בצבאות מחיילייו אחד לכל - הנפש עצם
הגאולה. בשורת והפצת מלכותו קבלת השליחות,

שביו". "ושבית - המערכה הוכרעה זה מכח רק
בכינוס כך על לשמוע ניתן לגאולה. מוכן העולם
האוייב הבא. בשבוע אי"ה שיתקיים הארצי פעילים
צפון אותה אפילו תני", לצפון "אומר לאוהב. הופך
הפכה היא גם הרעה" תפתח "מצפון נאמר עליה
האמיתית לגאולה וזוכים ישראל, לעם למסייעת

ממש. עכשיו והשלימה,

בכיבוש מנצחים
זירות ולא בירות

לבית הגיע כרמיאל) העיר (שליד חוסן הישוב רב לוי יצחק הרב
החי״. ב״פינת התמימים לתלמידי שיעור ומסר יורק, בניו 770 חיינו

ב-770 בשיעור אורח רב

הבא. בשבוע אי״ה שיתקיים הארצי פעילים בכינוס כך על לשמוע ניתן לגאולה. מוכן העולם
ישראל עם לגאולת למסייעת הפכה היא גם הרעה״, תפתח ״מצפון נאמר עליה צפון אותה אפילו

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 (16.9.16) ה'תשע"ו אלול, תצא,י"ג כי פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1113



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

נשמת לעילוי
ע"ה דוד ר'

צצאשוילי בנימין ב"ר
תשע"ו מנחם-אב' י"ד ה', ביום נפ'

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

שיחיו וזוגתו פנחס לר'

קירשנזפט
שיחי' ה' בצבאות החייל הבן להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל

 
   

   

  

  

    

   

   

   

    

   
   

לפניך ציפור קן יקרא כי
ו) כב, (דברים

ההיא 'ציפור' ודאי הנאמן, רועה אמר
המקדש בית זה שלה 'קן' השכינה. זו
יושבת שהאם ה'אפרוחים' הם וישראל
רובצת "והאם הכתוב שאמר זה עליהם.

האפרוחים". על
ב) רנג, פנחס (זוהר

יז) כה, (דברים עמלק ... את זכור

בשם סימון בר יהודה ורבי עזריה רבי
שלושה על אומרים: אילעי בר יהודה רבי

לארץ: בכניסתן ישראל נצטוו דברים

תשים "שום דכתיב מלך, עליהם למנות
יז-טז). (דברים מלך" עליך

"ועשו דכתיב, הבחירה, בית להם לבנות
ח). כה, (שמות מקדש" לי

בהניח "והיה דכתיב, עמלק, זרע להכרית
עמלק". זכר את תמחה וגו' אלוקיך ה'

תנחומא) (מדרש

מכל לך אלוקיך ה׳ בהניח והיה
יט) כה, (דברים בארץ מסביב אויביך

אלכסנדרי רבי בשם לוי בן יהושע רבי
זכר את "תמחה אומר אחד כתוב אמר,
אמחה מחה "כי אומר אחד וכתוב עמלק",
יתקיימו כיצד יד). יז, (שמות עמלק" זכר את

אלו? כתובים שני

כשפשט תמחה. בכסא, ידו פשט שלא עד
אמחה. מחה בכסא, ידו

בכסא ידו לפשוט יכול ודם בשר אפשר
שהחריב ידי על אלא הקב"ה? של
יקראו ההיא "בעת בה, שכתוב ירושלים,
לפיכך יז) ג, (ירמיהו ה'" כסא לירושלים

אמחה". "מחה
תנחומא) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:19 18:08 ירושלים
19:21 18:23 תל-אביב
19:20 18:14 חיפה
19:21 18:25 באר-שבע
19:41 18:44 ניו-יורק

      
ה) נה, - א נד, פרק (ישעיהו    

   

לנצח הכח את יש

מלך דבר

תצא כי פרשת

תצא כי

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

בפרשת למצוא החסידות, שיטת מעיקרי
יהודי, לכל ה' בעבודת עכשווית הוראה השבוע,
הוראה. מלשון תורה שהרי וטף, נשים אנשים

לתחילת בהתייחס זה עיקרון שדווקא אלא
ההוראה מהי מסויים: קושי מעורר פרשתנו,
בדיני העוסקת מפרשה יהודי, לכל הנצחית

ונתנו אויבך על למלחמה תצא "כי - מלחמה
י) כא, תצא (כי שביו" ושבית בידך אלקיך ה'
רשות" ב"מלחמת עוסק שהפסוק ובפרט

הזה? בזמן שייכת שאינה

ומלחמה שלום בדרכי
חלקים: שני בכללות ישנם ישראל בני בעבודת

התורה לימוד - הקדושה בתחום עבודה
גשמיות וזיכוך בבירור ועבודה המצוות, וקיום

ולאלקות. לקדושה כלי לעשותה העולם
יתברך לו דירה "לעשות הידוע הפתגם ובלשון

בתחתונים".

- הוא הקדושה בתחום העבודה של אופייה
עם מתעסקים לא זה בענין כי שלום, בדרכי
עוסק יהודי אדרבה מנגד. כל אין "אויבך",

והקדושה האלוקות בהם ומצוות, תורה בענייני
גלוי. באופן בעבודתו לו ומסייעים בגלוי הם

באופן היא העולם בבירור העבודה זאת, לעומת
אויבך". על למלחמה תצא "כי - מלחמה של
- הוא שבגלוי באופן נברא התחתון העולם
לשון "עולם" - בשם גם הנקרא "אויבך",

ומנגד ומסתיר מעלים בהיותו והסתר" "העלם
מלחמה. דורשת בעולם הפעולה ולכן לאלוקות,

ולעשותו לכבשו כדי העולם עם להלחם צריך
בגילוי הקב"ה נמצא בה דירה להקב"ה. דירה
שנמצא כביכול, האדם, (כמו עצמותו בכל

הפרטית).. בדירתו

עצמו באדם גם
למלחמה תצא "כי של העבודה יותר, בפרטיות

רק ולא עצמו באדם גם ישנה אויבך" על
הגדול. בעולם

בבחינת הם היהודי של הבהמית והנפש הגוף
האלוקית), (הנפש לנשמתו ביחס "תחתון"
על להתגבר היצר, על למלחמה לצאת ועליו
הבהמית, ונפשו גופו של הטבעיות נטיות
לעבודת יפריעו שלא ובאופן אותם לכבוש
גם ה' את שיעבוד - מזו יתרה ועד שלו, ה'

נד, (ברכות יצריך" בשני לבבך "בכל אלו. בכחות
א)

למלחמה": תצא "כי הלשון יובן גם מכאן
בתחום הוא יהודי של הקבוע שמקומו כיון

בעולם לפעול שהדרישה הרי הקדושה,
ממקומו יציאה גם דורשת הגשמי התחתון,
ה"תחתון". מציאות עם למלחמה ולצאת

תקופתנו של חידושה
היהודי אצל להתעורר עלולה שכאן אלא
לנצח הכח את לו יש אכן האם השאלה,

העולם? עם זו במלחמה

ניתנו כבר כי ומבטיחה, התורה עונה כך על
הכוחות - וטף נשים אנשים יהודי, לכל -

ולמרות התחתון, מציאות נגד במלחמה, לנצח
הקב"ה. ע"י נברא זה ש"תחתון"

אוייביך" "על במילים נרמזה זו הבטחה
למלחמה, היציאה עם מיד כבר "על". ובהדגשה
כך מאוייביך. למעלה אוייביך" "על נמצא יהודי
ליהודי ניתן הבהמית, והנפש הגוף בענייני גם
אויבך". "על - תהיה שנשמתו - זה על הכח

אנו כאשר זו, בעבודה תקופתנו של החידוש
- הוא והשלימה האמיתית הגאולה בשלב כבר
באופן היא העולם עם המלחמה עבודת שגם
הבאה בפרשה כנרמז והתיישבות מנוחה של
בה". וישבתה וירשת .. הארץ אל תבוא "כי

של שלאמיתו והכרה ידיעה מתוך "מלחמה"
המצב כי - מנגד של מציאות שייך לא דבר

מאויבך", "למעלה אויבך", "על של הוא
מציאותם את לגלות ומטרתה ותכליתה
ממש. ומיד תיכף ישראל, של האמיתית

ותנש״א) תש״נ, תצא (ש״פ



בפרט חסיד, כל של נפשו משאת
זה הישיבה, בחורי ה'תמימים' אצל
הרבי אצל ב"770", בתשרי להיות
יורק. בניו המשיח, מלך שליט"א
מציאות שאין בפשטות להם מונח
לכרטיס? הכסף בדבר ומה אחרת.
הוא הרצון שכאשר במוחש רואים

מגיע. הכסף גם אזי אמיתי,

שרצה חב"ד, מכפר פרידמן בנצי הת'
שליט"א לרבי לטוס מאודו בכל
אך החגים, לחודש המשיח מלך
לרכישת כספית אפשרות ללא
עד היה בחור"..), ("ישיבה כרטיס
לזכות רואה בנושא, גלוי לנס
כבקשת הסיפור, את לפרסם גדולה

מלך שליט"א הרבי
את לפרסם המשיח
שהקב"ה הניסים

אתנו. עושה

לו היו הדיוק, למען
זה עם אך ,₪ 850
כרטיס. קונים לא

בנצי הת' לו בצר
שליט"א לרבי כתב
המשיח מלך
באמצעות ונענה

אגרת י"ד בכרך קודש האגרות
ד'תתפד:

ומעלה שמוסיף סימן זה "...ובודאי
הנגלה תורת ללימוד כוונתי בעניניו,
בתפלה ולעבודה החסידות ותורת
האדם את המעמידה היא שהיא
בגשמיות, גם ועי״ז ברוחניות
ה׳ עם תהי׳ה תמים שכתוב וכמו

אלקיך...".

למשפיע בנצי, הת' מספר "הודעתי,
על מבלגיה גוראריה יענקי ר' שלי
לי הכין הוא שקיבלתי. התשובה

בהתאמה: לימוד סדר

"מציאת פרק ללמוד בנגלה, .1
כתובות. במסכת האשה"

הקטע על להוסיף בחסידות, .2
בלאו לומד שהייתי התניא" ב"פניני

נוסף. קטע הכי,

את לקרוא התפילה, בעבודת .3
הסידור. מתוך דזמרה פסוקי

קלה, לא משימה זו בבית ללמוד
הזמנים", "בין בתקופת בפרט
של המפקח להיות עליך (כאשר

עצמך).

הסמוך שול" "מענדל'ס הכנסת בית

האידיאלי הפתרון היה לביתי
ההוראה. לביצוע

על רכון בעודי להנ"ל, השני ביום
באנין, רמי הרב אלי ניגש הגמרא,
המשיח מלך שליט"א הרבי שליח
תפילת שהתפלל אורח בוונציה,
טיסות" "מאחרי בשעת שחרית
את איתי שחלק היחיד האדם והיה

הכנסת. בית חלל

"בנצי אלי. פנה לך?": קוראים "איך
עניתי. פרידמן",

רוצה, ל-770": לטוס רוצה "אתה
כסף... מספיק לי אין אבל

.₪ 850 לך?": יש "כמה

את ממני לך "יש
שלי הסוכן השאר.
(הלם...) לך." יכרטס

הרב האבא, מוסיף
לאחר פרידמן. יואל
היקר, בני שבנצי,
בהתרגשות לי סיפר
שהתרחש, את
באנין לרב ניגשתי
מקרב לו להודות

לב.

ישירות לשמוע זכיתי גם כעת
החלטתו צמחה כיצד באנין, מהרב
בכרטיס לבנינו לסייע הנדיבה,

הטיסה:

התחיל בנצי בו (היום כן לפני יום
שליט"א הרבי ההוראת את לבצע
משהו התרחש המשיח) מלך
כספי סכום לתת החלטתי שבגינו

"לתמימים". מסויים

להתגלגל העניינים החלו מכאן
הגעתי שונות מסיבות במהירות.
התעופה לשדה באיחור היום
מכן כתוצאה הטיסה. את והפסדתי
שם ולהתפלל לכפר לשוב נאלצתי
ל"מנדל'ס הגעתי גם כך שחרית.
הייתי לא בו "מקום שול",

מעולם".

תפסה בלימוד, בנצי של ההתמדה
את לו להעניק החלטתי לכן אותי.
לתת שהחלטתי הכספי הסכום

ל"בחורים".

* * *

את בתמימות ממלאים "כאשר
המשיח, מלך שליט"א הרבי הוראת
את בשלימות ממלא הוא גם אזי

בקשתך!".

הקיץ, מחנות לילדי המשיח, מלך שליט״א הרבי משיחת

ה׳תשמ״ח. אלול י׳

ה׳ צבאות חיילי - למלחמה תצא כי
על למלחמה תצא "כי - הוא הכתוב לשון ...
ביציאה ומדובר בידך", אלקיך ה' ונתנו אויביך
ששייך ענין - ישראל של אויביהם כנגד למלחמה
שאינם אלו (גם שכולם ישראל לילדי במיוחד
השם" ל"צבאות שייכים רשמי) באופן רשומים
צבא בכל וכמו בגופם) גם וממילא בנשמתם (עכ"פ
הצבא מאנשי אחד כל של בחיים תפקידו עיקר -
באויב, להלחם אויביך", על למלחמה תצא "כי הוא

ביצר. להלחם - ובנדון-דידן

והשליחות התפקיד עיקר את מגלה שהפסוק ולאחר
להלחם צריך כיצד בזה הפרטים הפרשה) (בהמשך באים - ביצר להלחם -
עם (וביחד בקיצור אבל וכו', המלחמה במשך ההנהגה להיות צריכה ואיך

עצמו: זה בפסוק כבר בזה ההוראות ניתנו ברור) באופן - זה

ישראל, כלל בתוך מכם, ואחד אחד כל שכאשר אומרת התורה - תצא" "כי
בהתחלת כבר הרי יחיד), ל' ("תצא" יחיד בתור אפילו למלחמה יוצא
רואים למלחמה ביציאה שכבר כלומר אויביך", "על נמצא הוא המלחמה
בו שלוחמים של"אויביך" כך שוים כחות שני בין מלחמה זו שאין בגלוי
שלא דבר זהו כי בכלל), ליהודי (או יהודי הילד לכחות שוים כחות ישנם
המעלה באמירת היום את מתחיל בכלל, יהודי וכל יהודי, ילד כל שהרי יתכן,
. . לפניך אני "מודה - זה ולפני היא", טהורה בי שנתת "נשמה - דנשמתו
הכחות בין להשוות מקום שום שאין מובן וממילא - נשמתי" בי שהחזרת
לאחר שלו, והאפשרויות הכחות ובין לנגדו שעומדים אלו של והאפשרויות

! בעצמו מהקב"ה חדשה נשמה מחדש קיבל בבוקר שהיום

"על הוא מלכתחילה אלא ל"אויביך", שוה במצב עומד שאיננו מובן, ולכן
ועוד: זאת (כנ"ל). ל"אויביך" ממעל יותר הרבה - גופא ובזה אויביך",

ה׳ בעבודת קושי משום להירתע לא
מתוך היא למלחמה שהיציאה כזה באופן שליחותו ממלא יהודי ילד כאשר
מדירתו מחדרו, לגמרי לגרשו אלא ליצר, כלל לשמוע שלא תקיפה החלטה
אזי - ו"בעה"ב'טישקייט" שליטה למבוגר) (או לילד יש שבו מקום ומכל

בידיך", אלקיך ה' "ונתנו - הכתוב כהמשך לו, מובטח

ש"הקב"ה זוכה שלו, ההשתדלות שע"י והנצחון ההצלחה על שנוסף כלומר,
את ש"נותן" עד במלחמה, עמו ומשתתף וש"נ) רע"ב. נב, סוכה (ראה עוזרו"
משלו דעה שום תהי'ה לא - היצר - של"אויביך" היינו "בידיך", "אויביך"
הכחות ישנם שליהודי הוכחה בתור רק בו משתמש יהודי (ומבוגר) וילד
"בידיך" הוא עצמו היצר אבל ה', בעבודת קושי משום להרתע שלא הדרושים
היצר, מן שבא משהו בו יש שאם כך היהודי, הילד בשליטת לגמרי שנתון -

היצר, עצת שזוהי ומיד תיכף יודע הוא הרי

מתערב ואיננו כלום לפעול ביכלתו שאין מובן "בידיך", שהוא ומאחר
דבר רואה הילד כאשר - ואדרבה היהודי, הילד של במעשיו דעה להביע
יזהיר בעצמו היצר אזי אחר, למבוגר) (או לילד שייך הדבר אבל ומתוק יקר
וכן אחר, לילד יסייע ילד שכל - להיפך אלא זה, בדבר לגעת שלא אותו
כטוב שברשותו מהחפצים ליהנות שלום, ובדרכי נועם בדרכי למבוגר, מבוגר
לו), ששייך משהו ממנו ולקחת ח"ו לו להפריע שלא - (ופשיטא בעיניו.
אחד כל שבודאי כשם טובים, לדברים חפציו את לנצל לו לסייע - גם כולל
להלן, שיוזכר (כפי הצדקה ממצות החל - שלו הרכוש לגבי נוהג מכם ואחד

זה). כגון בכינוסים כרגיל

מוגה) בלתי הנחה 255-256 ע׳ ד׳ חלק תשמ״ח, (מהתוועדויות

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ו. פרק ומושב משכב הל'

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

כה-כז. פרקים ולוה מלוה הלכות

א-ג. פרקים ונטען טוען הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרק

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

א-ב. פרקים נחלות הלכות טז. פרק

יג

יד

טו

טז

יז

יח

יט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

המשיח מלך שליט"א מהרבי כרטיס

ליהודים, שייכת ישראל שארץ יודעים הגויים
היא ישראל לארץ שייכותם שכל יודעים הם כי

סביבות שחיים הערבים וכן יותר... לא שנים, מאות כמה מלפני
אחר... וגזע אחרת אומה זו פעם; של המצרים אינם ישראל ארץ
תשל"ו) צו (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ליהודים שייך
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לגברים

גאולהבלבד של יום
המלך ושלוחי לפעילים השנתי הכנס "הקהל" שנת סיכום לקראת

השעה: בעניני מושבים - בצהרים 16:00 מהשעה החל - ראשל"צ החדש התעשיה אזור 4 ישראלי שמעון בלוודר, באולמי ,(19.9.16) ה'תשע"ו אלול ט"ז שני, יום

ועוד ישראל עם ובטחון הארץ שלמות נח; בני מצוות שבע במדיה; משיח הגאולה; נפלאות ביניים; סיכום - הקהל
20:30 מהשעה החל הלילה לתוך התוועדות ומשיח, גאולה יריד וידאו, מצגות מיוחד, סיכום מושב חגיגית, ארוחה דיונים, הרצאות, בתכנית: עוד

ד ע ו ם ל ו ע ל ח י ש מ ה ך ל מ ו נ י ב ר ו ו נ ר ו מ ו נ נ ו ד א י ח י

לדרך יצא גאולה של אלול מבצע

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

השחקן קלה. משימה אינה יחיד תיאטרון
ההצגה. כל לאורך הבמה, במרכז לבדו ניצב
את מציג גם הוא המרכזית, הדמות הוא
אפילו ועד שבהצגה הנוספות הדמויות
שיעשה צריך והכל והרקע, התפאורה דמויות
נוספת. דמות כל של אופיה כפי בטבעיות
משכנע אחד למארג להשתלב צריך והכל

וחווייתי.

ארביב שירה קרן שמרת לאחר שנים, לפני
החליטה, שלה, התיאטרון לימוד את סיימה
להקים להתחיל שונים, אילוצים בגלל
רכשה היא הפעלתו במהלך יחיד. תיאטרון
שמרה אז גם אמנם ונסיון. מיומנות לעצמה
לא עדיין אבל יהדות, וערכי מסורת על
זכתה כאשר מכן, לאחר שנים חב"דית.
שליט"א הרבי של השליחים לצבא להצטרף
עבורה פז הזדמנות זו הייתה המשיח, מלך
וההישגים הידע הנסיון, כל את להפנות
עם לילדי חסידי תיאטרון להקמת שרכשה

ה'. צבאות חיילי ישראל,

חדש רפרטואר
רפרטואר לייצר עליה היה ראשון בשלב
של החינוכים היעדים הצגות. של חדש
המסר את תאמו לא הקודמות ההצגות
מילדי שליט"א הרבי של והציפיות החינוכי
מאמר על הידוע מאמרו עפ"י בפרט ישראל,
של תינוקות אילו במשיחי, תגעו "אל רז"ל
רואים, "שכאשר שמכאן ומוסיף רבן", בית
משיח". עליו, לראות צריכים יהודי ילד
הגאולה אל הילדים את לקרב צריכים אז
למפיצי ולעשותם והשלימה, האמיתית

הגאולה. בשורת

וסיפורי חז"ל בסיפורי לחפש החלה כעת
הילדים. ורמת לשפת אותם ולעבד צדיקים
הוא השינוי כל שינוי, ללא נשאר המסר
התוכן. את להעביר כיצד בדרך, באמצעים,
והזוך הטוהר המסר. את קולטים "ילדים
התוכן את לקלוט עליהם מקל שבהם,

שירה. קרן אומרת שבהצגה", והמסר

הכדכד אבני
הראשונות אחת הייתה הכדכד", "אבני הצגת
הויכוח רבות). הפיקה כבר (מאז שלה
בדבר לוי, בן יהושע רבי של מדרשו בבית
בדברי הנזכרות הכדכד" "אבני של זהותם
פילאיות יקרות אבנים אותם ישעיהו, הנביא
בה המיוחדת הדרך הגאולה. בזמן שיתגלו
כדי אבנים, מאותם כמה הנביא אליהו מסר
מי ידי על לוי, בן יהושע לרבי להראותם
אלה כל התגלו? שהם ברגע ארע ומה נמסרו?
ילד כל הקושר מאלף, עלילתי סיפור מהווים
כבר לחיות לילדים ומאפשר הגאולה ליעודי

הגאולה. מושגי את עכשיו

הם צופים, רק אינם הילדים שלי, "בהצגות
אותם מעלה אני בהצגה. פעיל לחלק נעשים
מחלקת שונים, תפקידים להם נותנת לבמה
אותה לדמות האופיינים לבוש פרטי להם
בטבעיות. לתפקיד נכנסים הם מייצגים. הם
משתפת, אני צופים שנשארו אותם גם אבל
חוווים הם איתם. "מתייעצת" שאלות שואלת

לחלוטין. שונה באופן ההצגה את

וגם התפרסם ב"ה, המוצלחות, ההצגות שמע
לילדיהם להעניק מבקשים דתיים" "לא גנים

הערכית. החוויה את

בשדה מהמלך גאולה לבקש
את לא? ואיך מציגה היא אלול, בחודש כעת
שמטרה מאוד מושקעת הצגה בשדה". "המלך
רעיונו את המגזרים, מכל לילדים, להעביר
יורד המלך אלול שבחודש הזקן, אדמו"ר של
איש אחד, וכל בשדה, נמצא המלך העם, אל
לגשת, יכולים קטן, ילד או מבוגר אשה, או
בקשתם את ולבקש להקב"ה, להתקרב

החדשה לשנה
ובעיקר הבעל"ט
הבקשה את
האמיתית לגאולה
זה והשלימה.
להוסיף הזמן גם
בתורה משהו
המלך ומצות.
בקשותנו. ממלא

בטל': יפנו ההצגה, בהזמנת המעוניינים
.050-761-7177

בשדה המלך

הכדכד אבני

קדוש מחנך והי׳
במצב הנמצאים מאברכים לכמה אמורה מלתי וכבר ...
כסגנון צריך, מישראל ואחד אחד כל אם אשר הוא כמו
מצות ועול שמים מלכות עול עליו לקבל המשנה,
בצבא, הנמצאים אלו וכמה כמה אחת על פ"ב) (ברכות

קדוש, מחנך והי' נצטוו, מיוחד בציווי אשר

כל בטחון על משפיע בזה שהנהגתו אלא עוד ולא
מחנך בקרב מתהלך אלקיך ה' הפסוקים, וכסדר הצבא,
ושב וגו' בך יראה ולא קדוש מחנך והי' וגו' להצילך

ח"ו, מאחריך

ימצא בודאי בישיבות, בעבר למד כתבו שע"פ וכיון
האמור. כל את לחבריו להסביר איך מאירות אותיות

ללב ונכנסים הלב מן יוצאין דבריו שיהיו רצון ויהי

קיום בפועל, מעשה לידי שיביא ובאופן השומעים
יומים. היום בחיי מעשיות מצות

ו׳תקע) (מאגרת

כוחות מעוררים ההפרעות
שההשתדלות ותקותי המפריעים, הגורמים אודות כותב
תפקידם למילוי נוספים כחות בהם מעוררת מהלעו"ז
בני של לבם המקרב עטה"ק חינוך שמים מלאכת בקדש,
באגה"ק המבואר מעין והוא שבשמים, לאבינו ישראל
כשישים עצמו, זה מענין - כזו התעוררות כ"ה סי' סוף
עיי"ש, וכו' כביכול השכינה ירידת ענין ויתבונן לבו אל
הזקן) רבנו (של הלזו המס"נ בגלל אשר הובטחנו והרי
בכל אשר מעלה, של בבי"ד פסקו החסידות, תורת על
יד תהי' טובות, ומדות שמים יראת תורה של ענין

העליונה... על בעקבותיו והולכי מקושריו
ו׳תקסט) (מאגרת

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 נרותר' קדמי  בהדלקת נרות. בהדלקת קדמי ר'

החיים" ה"אור בציון
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