
המשיח למלך נוסעים
שבברוקלין הייטס, קראון בשכונת
לקליטת ההכנות נערכות יורק, בניו
לשהות מהשבוע החל שיגיעו ההמונים
בחודש המשיח מלך שליט"א הרבי אצל
דירות הוכנו האורחים לאלפי החגים.
הכנסת ארגון ע"י אוכל וחדרי אירוח
וסדרי לשיעורים הערכות לצד אורחים,

הרוחנית. המחלקה ידי על לימוד

רמב״ם מתחילים
מחזור נפתח אלול, כ' שישי, ביום
של היומי בלימוד ל"ח) (מחזור חדש
לנשים ולימוד ברמב"ם פרקים שלשה
חב"ד במוקדי המצוות. בספר וילדים
למצטרפים חדשים שיעורים נפתחו
לשיעורים ולהאזין לצפות ניתן ללימוד.
הזמן זה האינטרנט. ברשת המופצים
התורה כל את המאחד ללימוד להצטרף

ישראל. כלל ידי על כולה

מלכות הדבר את מדפיסים
מלכות, הדבר להדפסת במטה
ליטול הרחב, לציבור בקריאה יצאו
החוברות בהדפסת ושותפות חלק
להפצת שבוע מידי לאור היוצאות
המשיח מלך שליט"א הרבי שיחות
אלפי הדפסת עלות תנש"א-נ"ב. בשנים
אלפי לעשרות מגיעה והפצתן החוברות
והתורמים השותפים כל בשנה. שקלים
קודש חפצי על להגרלה יכנסו בקביעות
מלך שליט"א מהרבי שנתקבלו נדירים
ולתרומה: נוספים לפרטים המשיח.
www.truma.today/dvarmalchut

טובות חדשות

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

בנסיון הממשלה, חברי של התפתלויותיהם גם
הרצחני הטרור ארגון מול ההסדרה את להסביר
המצרים, מול בהסכם "רק" ומדובר כאילו מעזה,
לוקים בהם והעיוורון העצום השקר את מגלה

ההסכם. תומכי

מלמד העבר נסיון ואכן, נסיון. כבעל חכם אין
שפעם המצרים, של מילתם על לסמוך אין כי
בעבר. עימם שנחתם הסכם כל הפרו פעם אחר
שקט של זמן לקנות שהנסיון ספק כל אין שנית

הארץ, דרום לישובי
רצועת לתושבי יעניק
להתעצם זמן עזה
לקראת ולהתחמש
היל"ת. עויינת פעילות
כי מבין דעת בר כל
שנועד השקט, הסכם
עוד לממשלה להעניק
הקהל, בדעת זמן קצת
גדול נזק לגרום סופו
תועלת. מאשר יותר
תושבי כך על יעידו
על זאת שחשו הצפון,
השקט כששנות בשרם,
התפוצצו המדומה,

גדול. רעש בקול

תחנם״ ״לא
המשיח מלך שליט"א הרבי קבע שנים, לפני כבר
על מדברים אופן באיזה משנה "לא נחרצות:
דיבורים בפועל שהרי זה, את ומסבירים זה
המפורש האיסור בגדר הם אלו ועניינים אלו
מארץ- חלק שום למסור שאסור תחנם" ד"לא
שזה נמצא וממילא . . העולם! לאומות ישראל
ובתורתו בה' כפירה זה הרי זה אודות שמדברים

ארץ-ישראל. ובקדושת ובארץ-ישראל

חושבים שהיהודים מה משנה שלא וכאמור . .
ומסבירים ואומרים
איך אלא זה את
העולם שאומות
והם זאת, מפרשים

שסופה תוכנית אודות שמדובר זאת מפרשים
והקמת בפועל מארץ-ישראל חלקים מסירת
כלל נוגע זה אין וממילא . . פלסטינאית מדינה
איך הוא העיקר כי זה את יפרשו היהודים איך

זה". על מסתכלים שהגויים

ההחלטות למקבלי לקרוא הזמן זה כעת במילא,
הערבים. עם הדיבורים כל את ולעצור להתעשת
יש בפעולותיהם. אותם מחזק רק דיבור כל
קבל ולהודיע יעקב, ובגאון בתוקף לנהוג
ישראל כי ועולם עם
המשך את תאפשר לא
והתעצמות התפתחות
ותעשה הטרור ארגוני
להפסיק כדי הכל
"הסיוע" העברת את
הגדול בחלקו ההולך
את לפועל להוציא כדי

היל"ת. תוכניותיהם

מסוגל זמן
בהם אלול, חודש ימי
בו זמן הם נמצאים, אנו
קרוב מרגיש יהודי כל
הקב"ה. אצל ואהוב
נאמר עליו מיוחד זמן
לגשת יכולים ואנו בשדה" ש"המלך בחסידות

צריכים. שאנו מה כל את ממנו ולבקש

אל תבוא "כי במילים הנפתחת השבוע פרשת
במסגרתה ביכורים, מצות על מספרת הארץ",
פירות עם המקדש, לבית יהודי כל מגיע
הניסים. כל על להקב"ה להודות כדי הביכורים

אנו בהם אלו, מסוגלים ימים ננצל אנו, גם כך
על לו להודות המלך, אל לגשת כדי נמצאים,
ולבקש יום, מידי עימנו המתחוללים ניסיו כל
אלוקינו ה' הוא אתה "ותמלוך העתיד על
כבודיך משכן ציון בהר מעשיך, כל על לבדך,
אומרים שאנו כפי קדשך", עיר ובירושלים
ממש, בפועל ולקבל לבקש השנה, ראש בתפילת
המשיח, מלך שליט"א הרבי של התגלותו את
ממש. ומיד תיכף והשלימה, האמיתית בגאולה

העבר על להודות
הגאולה את ולבקש

חסדו כל על לו להודות הקב״ה, אל המלך, אל לגשת יכולים אנו בו הזמן זה - אלול חודש ימי
והשלימה האמיתית הגאולה והבאת ישראל לעם המסוכנים המהלכים כל ביטול את ולבקש הגדול

ל-770 תמימה לשנה נוסעים

הלימודים שנת את ׳תמימים׳ מאות השבוע פתחו שמחה, בריקודי
המשיח. מלך שליט״א הרבי אצל ללימודים המגיעה ב׳קבוצה׳

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

שלוםע"ה ר' הרב
גמליאל ז"ל חיים ב"ר
ה'תשע"ח אלול י' נפ'

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

שוורץ שיחיו שלמהורעייתו ר' למשפחת
דרורשיחי' דוד הת' הבן לבוא

תחי' רחל מנוחה מרת עב"ג השידוכין בקשרי
שיחיו שרעבי ורעייתו ירון ר' למשפחת
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

טוב מזל נשמת לעילוי

  
   
  
   
    
     
    
    
   
      
   

     

טו) כז, (דברים אמן העם כל ואמר

בעולם אמן שעונה מי כל יודן: רבי אמר
לבוא. לעתיד אמן לענות זוכה הזה

כל לוי: בן יהושע רבי אמר אחר, דבר
מדרשות ולבתי כנסיות לבתי שנכנס מי
כנסיות לבתי ליכנס זוכה הזה בעולם
מנין? לבוא. לעתיד מדרשות ולבתי
ביתך יושבי "אשרי פד) (תהלים שנאמר:

סלה". יהללוך עוד

ששומע מי כל יודן: רבי אמר אחר, דבר
זוכה הזה בעולם תורה של בקול
(ירמיה בו: שכתוב קול באותו לשמוע
חתן קול שמחה וקול ששון "קול לג)

וגו'". כלה וקול

מי וכל הואיל לישראל: משה להם אמר
מתרומם הוא כך תורה לדברי ששומע
דברי לשמוע זהירים הוו עולמות בב'
"והיה בענין שכתוב ממה מנין תורה.

אלקיך". ה' בקול תשמע שמוע אם

רבה) (מדרש

במדבר שנה ארבעים אתכם ואולך
ד) כט, (דברים

נשאן נשאך? אשר מהו לקיש: ריש אמר
שנאמר: כאלוהות, אותן שעשה וגידלן
אתם". אלהים אמרתי "אני פב) (תהלים

שבעולם בנוהג רשב"י: אמר אחר דבר
לשפחהשתניקהו נותנו בן אדםאםישלו
וכמה למניקה נותנו שפחה לו אין ואם
כביכול שנים, וג' ב' אותו מניקה היא
"ועד מו) (ישעיה אלא כן, אינו הקב"ה
אסבול אני שיבה ועד הוא אני זקנה
חייכם בני, הקב"ה: להם אמר וגו'"
כך הזה בעולם אתכם שגידלתי כשם
לבוא, לעתיד אתכם ומייקר מגדיל אני
לי יקיר "הבן לא) (ירמיה שנאמר: מנין?

וגו'" אפרים
רבה) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:41 18:29 ירושלים
19:43 18:44 תל-אביב
19:43 18:36 חיפה
19:43 18:46 באר-שבע
20:10 19:12 ניו-יורק

   
     

      
כב) - א ס, פרק (ישעיהו

לשינוי העולם מתכונן כך

מלך דבר

תבוא כי פרשת
ג-ד פרק אבות פרקי

תבוא כי

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

המאורות "שני של הולדתם יום אלול, ח"י
החסידות תורת מייסד טוב שם הבעל - הגדולים"
מליאדי, זלמן שניאור רבי הזקן והאדמו"ר הכללית
בסמוך תמיד חל - חב"ד חסידות תורת מייסד
תבוא פרשת בשבת או תבוא, פרשת לשבת

עצמה.

"מיועד" מלשון ("מועד" השנה מועדי שכל כיוון
התורה בפרשות רמוזים מיוחד) תוכן בעל זמן -
שני- השל"ה (ספר חלים הם שבה בתקופה הנקראות
שבפרשת לומר, יש תורה-שבכתב), חלק לוחות-הברית

אלול. ח"י של משמעותו רמוזה תבוא

בשלימות אבל - תבוא
במצוות העוסקת תבוא" "כי פרשת של תחילתה
במצווה החיוב חל ממתי גם מבהירה הביכורים,
תבוא... כי "והיה - לארץ שנכנסו הדור על זו
ירושה "לאחר חז"ל וכפירוש בה" וישבת וירשתה

וישיבה".

לאחר רק הוא, ביכורים במצוות החיוב כלומר
והתיישבות לשבטים חלוקתה הארץ, כיבוש
- ישראל בארץ ישראל בני כל של מושלמת
כי לומר אפשר אז רק בה". וישבת "וירשתה

תבוא". "כי כבר התקיים

ע"י שנתגלה החסידות, תורת של חידושה
התורה עבודת שעל הוא הזקן, והאדמו"ר הבעש"ט
דהיינו - "תבוא" של באופן להתבצע והמצוות
פינה להותיר מבלי בעבודה, מוחלטת השתקעות
ובמצוות. בתורה חדורה שאיננה באדם כלשהיא

החסידות הדרך: פריצת
החסידות תורת שגלוי הידוע, עפ"י יובן הדבר
המשיח כתשובת המשיח, לביאת הכנה מהווה

מר?" אתי "אימתי הבעש"ט, לשאלת הידועה
משיח: לו ענה המשיח) האדון? יבוא (=מתי

חוצה". מעינותיך "לכשיפוצו

כל המשיח לביאת שעד הקבלה בספרי מוסבר
"חיצוניות של גלויים הם בעולם ה"גילויים"
מהעולמות, שלמעלה האלוקות (דרגת עתיק"
יביא והמשיח בלבד כתר) חיצוניות רק עדיין אך

כתר). (פנימיות העתיק" "פנימיות לגילוי

הענין "מעין" משהו להיות צריך שבהכנה וכיוון
שהחסידות לומר, יש הרי הכנה, מהווה היא שאליו
ומצוות, בתורה האדם בעבודת ל"פנימיות" מביאה
- האלוקות "פנימיות לגילוי מביאה היא ולפיכך

עתיק". "פנימיות

אדם אצל חיצוניות" לבין "פנימיות" בין ההבדל
כלפי שהאדם כפי היא ש"פנימיות" בפשטות, הוא
כלפי חוץ כלפי שהוא כפי היא ו"חיצוניות" עצמו

ה"זולת".

הוא: האדם עבודת על שבהשפעתם ההבדל
הוא אין בחיצוניות רק פעולה מבצע אדם כאשר
אלא בפעולה, ו"פנימיותו" "עצמיותו בכל שקוע
קשר לה שיש ב"דרגה" זאת ואף בחיצוניותו, רק
שני נשארים ופעולתו הוא ולכן לו, שמחוצה לענין

נפרדים. דברים

הוא הרי בפנימיותו פעולה מבצע אדם כאשר אך
שום אין פנימיותו שמצד וכיון בתוכה, שקוע
דבר שבעשותו יוצא, הרי לו, מחוצה שהיא פינה
והם הדבר, עם מתאחד כולו כל הרי בפנימיות

אחת. כמציאות

אחת מציאות - הכל
לגילוי המשיח, לביאת הכנה היא חסידות לכן
עד ההשתלשלות, דרגות כל עתיק": "פנימיות
שהיא מציאות מאפשרות עתיק" ל"חיצוניות
אפילו לפיכך, כביכול. הקב"ה, לעצמיות "מחוץ"
לחלוטין שוללות הן אין הרי בעולם, מתגלות כשהן

עצמית. כיישות העולם, של מציאותו את

האלוקות עצמיות היא עתיק" "פנימיות אך
ש"מחוצה" דבר לשום מקום בכלל אין שמצידה
בעולמות, עתיק פנימיות מתגלה כאשר לכן, לה.
האלוקות עם אחת למציאות העולם נעשה אז הרי

מלבדו". עוד "אין - כביכול
תשל״ג) תש״ל, אלול ח״י פרשת שבת שיחות (עפ״י



מאדרוה

לטולוז שלט

ק"מ 150

וכו'\ שם שנרצח אחרי

בלילה 10 הגנו

בגוגל לנו שיחפשו התקשרנו

ה ד ע ס מ

כשרה

מואים לא

מקריית גלייזר דוד הרב מספר
פרשת קודש "בשבת מלאכי:
לבתי כהרגלי יצאתי שופטים,
המתפללים. בפני לדרוש הכנסת

בשיחת לומדים אנו שבוע, באותו
התביעה על מלכות' ה'דבר
אצל לפרסם אחד מכל האישית,
להגיע אפשר שאליהם אלו כל
את עצמם על לקבל שצריכים –
"שופטיך" של והעצות ההוראות
ונביא נשיא – שבדורנו ו"יועציך"
המשיח מלך שליט"א והרבי דורנו.

כידוע. זו, בהוראה מרחיב אף

לי נראית היתה הזו המשימה
כנסת בבית במיוחד כקשה
אף על לאחרונה. מגיע אני אליו
מסרתי כבר זה שבשבוע העובדה
ב'דבר מלאים שיעורים שני

והדברים הנ"ל מלכות'
רוח. בקורת התקבלו
השיעור משתתפי אך
הם זה בבית-כנסת
שלא תמימים יהודים
עם גלוי קשר להם היה
הרבי של הענינים כל
המשיח מלך שליט"א
ללמוד שהתחלנו עד

חדשים. כמה לפני

מחד לעשות, עלי מה התלבטתי
בבית מתחים לעורר רציתי לא
במיוחד היום מאידך אבל הכנסת,
שאינה ברורה בצורה הוראה ישנה
עלינו כי פנים לשתי משתמעת
קיומו על הדור אנשי לכל לפרסם
החיוב ועל בדורנו, נביא של

והוראותיו. דבריו לכל לשמוע

שנפלה עד בדילמה ממש הייתי
את שאחזור ההחלטה בליבי
מלך שליט"א הרבי של מילותיו
בשיחה, שמופיעות כפי המשיח,
ללא פה בעל במילה מילה
מההוראות להוריד או להתבייש

הברורות.

נשאתי הכנסת, לבית הדרך כל
בשלום. יעבור שהכל תפילה בליבי
והכרזתי הוספתי כניסתי ולפני
שהכל ביטחון מתוך אדוננו...' 'יחי
הדברים ב"ה ואכן בשלום. יעבור
המתפללים. בקרב התקבלו
שבת 'לחיים', אמרתי סיימתי,
לצאת. וקמתי טובה ושנה שלום

נעמד מוכר לא מישהו פתאום
על סיפור לספר אפשר אם ושאל
כמובן המשיח. מלך שליט"א הרבי

לב. בחפץ אותו עודדתי

ואשתו ברמלה גר שהוא סיפר הוא
הרפואה בבית שבוע לפני ילדה
חב"ד. לכפר קרוב הרופא", "אסף
אותה הכניסו לשם, הגיעו כשהם
ולאחר יולדת, עוד עם לחדר
ובעלה שהיא התברר הכירות
ללידה לכאן ובאו ברוסיה שלוחים
אימה. לצד להיות שלה הראשונה

חזרה השליחה מה, זמן כעבור
של לאשתו והודיעה מבדיקה
וראשו התהפך שהתינוק המספר
אותה לנתח צריך ולכן למעלה
מיד לכתוב התחיל השליח דחוף.
ספר לאיזה אותו והכניס מכתב
מדובר כי לו (הסברתי
קודש). באגרות בוודאי
פתח שוב הוא כך אחר
שהרבי ואמר הספר את
המשיח מלך שליט"א
קלה ללידה אותך ברך

טובות. ובשורות

לקחת באו וכך, כך בין
לניתוח השליחה את
לעצור מנסה והבעל
רוצים לא שהם בהסבר אותם
התחלף זה בזמן בדיוק ניתוח. שום
שהמנתח לפני הרפואי. הצוות
שאשה מקומו לממלא הסביר יצא,
כי ללידה דחוף ניתוח צריכה זו

למעלה. הוולד ראש

הצוות מכל בקש החדש הרופא
את הפך והוא מהחדר לצאת
תוך בידיו. חיצוני באופן התינוק
בקלות ילדה היא קצר מאוד זמן

בריאה. תינוקת

למשתתפי והסביר סיכם המספר
במילותיו הכנסת, בבית השיעור
מלך שליט"א שהרבי ברור כי שלו,
ניתוח ומנע הכל ניבא המשיח
בעדי סייע ולמעשה צורך, ללא
מהשיחה. הנ"ל ההוראה בפרסום

שאני כפי לראות, נוכחתי שוב
בפעילות הזמן כל זאת רואה
של דבריו בצדקת ה'מבצעים'
כי המשיח מלך שליט"א הרבי
צריכים רק אנחנו מוכן, העולם

הדברים. את לפרסם

תשל״ו שבט י׳ המשיח, מלך שליט״א הרבי קודש משיחות

ריק יהגו ולאומים גויים רגשו
בכל ד"רגשו", ובאופן יחד, מתאספים יהודים כאשר
משיחו", ועל ה' "על ליצלן רחמנא ולא - הרעש
של תינוקות אלו) במשיחי, תגעו "(אל שהם
ולעשות לדבר על-מנת - להיפך אלא רבן", בית
- מ"במשיחי" מתחיל ומצוות, תורה של בענינים

רבן". בית של תינוקות "אלו

תקופות ישנן אך הם, זמנם התקופות וכל הוא, זמנה השנה כל אמנם
שנעשה שרואים מכיון עוז, וביתר שאת ביתר לכך זקוקים שבהם
"ריק", שזהו שיודעים פי על ואף יהגו". ולאומים גויים מ"רגשו רעש
א-ל", ש"עמנו מכיון יקום" ולא דבר דברו ותופר, עצה ו"עוצו ובהלה,
כמה להתווסף צריך עשיו" ידי ב"הידים שהתוסף מכיון כן, פי על אף
עוז וביתר שאת ביתר יהיה שזה - יעקב" קול ב"הקול ככה פעמים

הרגיל. בזמן שזה מכפי

ולאומים גויים ב"רגשו חדש פרק שמתחיל ששומעים בשעה ולכן,
ש"לא מאחר אמנם) "ריק", שזהו לדעת צריך לראש (לכל אזי - יהגו"
אלינו הגיעה שהידיעה זה הנה לבטלה", אחד דבר בעולמו הקב"ה ברא
את מבטלים זה ע"י (אשר יעקב" קול ב"הקול שיוסיפו בכדי זהו -
לזה, ובדוגמא מעין שהוא בעניין להוסיף - ובפרט עשיו"), ידי "הידים

לשקליך". שקליהם "קדמו של העניין על-דרך

לדבר צריכים אנו - משיחו" ועל ה' "על מדברים הם כאשר לכן: אשר
עניין גודל - רבן בית של תינוקות משיחו, וגדלות ה' גדלות אודות

נוגע. זה כמה ועד החינוך,

חנה "קרית ירושלים, ועל השלימה ישראל ארץ על מדברים וכאשר
שעל-פי הרעש בכל - ו"יהגו" "רגשו" של באופן לדבר צריכים - דוד"
"ברית של באופן ליהודים נתנה והקב"ה אבות, נחלת שהם - תורה

ישראל. תורת עם ישראל לעם ישראל ארץ - עולם"

הרשע המן את אפילו שובר זה
עשיריות כמה כאן שנמצאים מאחר - לעורר המקום כאן לכן, אשר
אינם ביחד הגויים וכל שריא"), שכינתא עשרה בי (ש"כל מישראל
בני- למספר עמים גבולות ש"יצב [מכיון אומות משבעים יותר
ועל-כן קיומם], כל וזהו שבעים, הוא בני-ישראל ומספר - ישראל"
ושלמות הארץ לשלמות בנוגע שיפסקו יהודים שבעים למצוא צריכים
"כן אזי בתורה פסק-דין נעשה שזה שמכיון ישראל, ושלמות התורה
עולה", קרבן הקריב כאילו עולה בתורת העוסק "כל על-דרך יקום",
התורה ושלמות הארץ שלמות בתורת להעוסק בנוגע גם על-דרך-זה

ישראל. ושלמות

של עניין על יהודים של זמן לבזבז צריכים מדוע היחיד הביאור וזהו
בלימוד להתעסק יכלו הרי זה שבזמן יהגו", ולאומים גויים "רגשו
להוסיף שצריכים מכיון הוא, בזה שהביאור - המצוות וקיום התורה
של העניין על-דרך - לזה בדוגמא שהוא בעניין יעקב", קול ב"הקול

הזה. המאורע מכל התועלת וזוהי לשקליך", שקליהם "קדמו

במדרש כמסופר - גוי אצל גם אלא יהודי, אצל רק לא המובן דבר וזה
מבית- באים שהיו תינוקות פגש מרדכי כיצד ראה שהמן נפלא, סיפור
"אל הפסוקים: את לו אמרו והם פסוקך", לי "פסוק להם ואמר הספר,

המן! על פעל וזה - גו'" זקנה ו"ועד גו'" עצה "עוצו גו'", תירא

אלא - יהודיים?! ילדים משלשה המן התפעל מה מובן: אינו שלכאורה
שום מבין אינו ילד (שהרי באמת דבר שאומרים שבשעה סימן זה
את אפילו שובר זה - אמת" מ"תורת עניין וכשאומרים "קונצים"),

יהודים. על פועל שזה ועל-אחת-כמה-וכמה המן,

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלימות

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

ב. פרק נזירות הל'

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

י-יב. פרקים ומלחמותיהם מלכים הלכות

המצוות... כל וגו'. אז

עשה. מצוות

תעשה. לא מצוות

לחלק... וראיתי

א-ג. פרקים התורה יסודי הלכות

ד-ו. פרקים
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ג'

ד'

ה'

מוכן כבר העולם

אלא) גוים, סתם ולא (גוים, אחרי רצים
בעיניהם, חן למצוא כדי ומחבלים, רוצחים

אלא עוד, ולא ושומרון! מיהודה שטחים לקחת שיסכימו
גלי!! ובריש בפרסום זאת לעשות מתביישים שלא

תשמ"ו) שרה חיי (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בושה בלי

גלייזר דוד הרב

העולם את מאירים

בכיכר: משיח עצרת מהחלטות

למפיצים! הופכים
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

054-764-1900 לפרטים:



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

מקצועי רוחני, צוות רוממה חב"ד בישיבת

צעד אחר צעד הבחור את המלווה ומסור
חסידי. בית הקמת ועד דרכו מראשית
גשמיים מתנאים הבחורים נהנים כן כמו
חדרים מזינות, ארוחות הכוללים מעולים

ועוד. כושר חדר מסודרים

חדשה! שנה מתחילה

058-4613-770 שמואל הרב לפרטים:

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תשע"ט לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' והרשמה: לפרטים

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
כים
משי
מ

חה!
הצל
ב

הארצי המרכז
משאיות לביטוח

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

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמיקדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

בשבילן גם גאולה, של תשרי

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

לצד שנה. מידי ב"ה, וגדלה ההולכת תופעה
לחודש הנוסעים אורחים אלפי מרבבת למעלה
שליט"א הרבי אצל לשהות ל-770, החגים
קבוצת את גם לראות ניתן המשיח. מלך
הזכות על מוותרות שאינן והבנות הנשים

הצניעות. גדרי על שמירה מתוך הנפלאה,

נשים לצד הגילאים, מכל בנות, לאלפיים קרוב
במקום הימים את לעשות שבוחרות ואמהות
מגיעות בבית, תפקידן מתוקף חלקן, הקדוש.
לשמחת רק אפילו או החגים, מימי לחלק רק
מלך שליט"א הרבי דברי ידועים אך תורה,
אלו לימים ההגעה את נס על המעלה המשיח,

אחת". לשעה "אפילו

המשיח מלך שליט״א הרבי עם
לשהות ובראשונה בראש זוכה, אחת כל
המשיח, מלך שליט"א הרבי עם בתפילות
עמדה תופסות אף הזריזות הנשים, בעזרת
על מלמעלה המשקיפות החלונות אל הקרובה

הראשונה". ב"שורה הכנסת בית

לעומס גורמות החול, ימות שתפילות בעוד
לוותר מוכנות אינן כשהאורחות מבורך,
השבתות שבימי הרי אחת, תפילה על אפילו
מצטרפות כשאליהן עולה, העומס והחגים
המתפללות הייטס, קראון שכונת תושבות

במקום.

מעצימות רק והצפיפות, הגדול העומס כי דומה
לוותר שמוכנה אחת ואין החויה, תחושת את

המעמד. על

האירועים בשאר גם עצמו על חוזר המראה
כמו המשיח, מלך שליט"א הרבי במחיצת
קהל עומד למטה כאשר ההתוועדויות, בעת
צופות ומלמעלה המקובלים, בניגונים הרבבות

ניתן השונות, בחלוקות הנשים. מעזרת הבנות
לרבי וניגשות הנפרד, בתור עומדות לראותן
כמו ברכתו, את לבקש המשיח מלך שליט"א
בערב ה'לעקאח' עוגת פרוסת חלוקת בעת

רבה. הושענא או כיפור יום

להגאל עתידין
צדקניות נשים "בשכר כי חז"ל קבעו כבר
הגאולה, בקשת מקבלת כאן להגאל". עתידין
להתגלות ודרישה עצומה בציפיה מוחשי ביטוי

המשיח. מלך שליט"א הרבי

ארבעת סט על לברך זוכות הן גם אגב,
עליו המשיח, מלך שליט"א הרבי של המינים
לעומתם, יום, מידי גברים אלפי מברכים
לאחר רבה, הושענא ביום רק מברכות הבנות
שעות נמשך לברכה כשהתור שחרית, תפילת

ארוכות.

בית פעילות את לראות ניתן זה, כל לצד
במתכונת אלו בימים הפועל לנשים המדרש
התמימים" "אחות ארגון ביוזמת נרחבת.

בכל החינוך, מוסדות בנות בקרב הפעיל
לימוד מבצעי זה, חודש בימים נערכים השנה,
שונים נושאים המכילות חוברות מתוך מיוחד,

לבנות. המתואמים

הנמסרים הרבנים בשיעורי הערה, ההשתתפות
הנערכות ההתוועדויות לצד החודש, במהלך
זוכה לו הרוחני החיזוק על מעידות בעבורן,

משתתפת. כל

בזאת, רק מסתפקות לא השיעורים, יוזמות
החודש, במהלך מתקיימים גדולים אירועים
גאולה עניני ללימוד סימפוזיונים הכוללים
בית "שמחת ואירועי 'דינרים' ומשיח,
לשמחת המיוחד סגור באולם השואבה"

הנשים.

המקדש בבית כמו
הנערך הענק, השואבה בית שמחת באירוע גם
6 לשעה עד השכונה, ברחובות לילה כל
כאן, הנשים. בעזרת מקום להן ניתן בבוקר,
תיקנו חז"ל כאשר בשעתו, המקדש בבית כמו

עזרת את בעבורן
מקבלות הנשים,
מוגדר מקום הבנות
על צופות הן משם
בהפרדה השמחה,
המוצבת מוחלטת,
ניו משטרת ידי על

יורק.

אמונה של גילוי אכן,
ישראל, ובנות נשי אצל הגאולה, בדור איתנה,
הנמשכת אמונה האיתנה, האמונה את החיות
לגאולה בציפיה ארצה, בבואן גם וניכרת

ממש. ומיד תיכף והשלימה, האמיתית

יותר מועיל - בעקיפין השתדלות
לאשתו, איש ובין משפחתים שבענינים ידוע וכבר
יותר מועילה ישר באופן ולא בעקיפין השתדלות
החילוקי להגדיל שלא בזה ענין ועוד במוחש, וכנראה

וכו' דיעות

כל ועל להם לב לשים שלא אפשריות יש רק ובאם
את ומקרב מועיל ומה טוב מה - להקטינם פנים
כל בטבע שהוא וגו' הפנים כמים נאמר והרי השלום,
איש חז"ל מאמר בהם שיקוים רצון ויהי ואדם, אדם

ביניהם. שרוי' שכינה זכו ואשה

עם שבא שהמגע לתפקידו בהנוגע שכתב במה
וכו' רק הוא האנשים

ההיכירות דרך הענינים בגוף גם להשפיע יכול הרי
מתפקידם, שזהו הפקידים עם שלו

יש שלפעמים ודאי במכתבו, גם שמזכיר שכמו ובפרט
אלא המבקרים האנשים עם לדבר רק לא הזדמנות לו

דלהשפיע באופן גם

הישראלי שאיש דבר שכל הבעש"ט, פתגם וידוע
בעבודת לתפקידו זה שייך בודאי שומע, או רואה

יתברך. השם

ובנקל כשורה תחי' זוגתו הריון ימי ימלא יתברך והשם
ובקל. כשורה ובזמנה בעתה וקיימא חיה זרע ותלד

האמור. בכל טובות לבשורות בברכה

נ.ב.

אודותן, שכותב תי' מעוברות הנשים שאותן מהנכון
זה נעשה לא [באם בדירותיהן המזוזות את יבדקו
כולן שתהיינה האחרונים], חדש עשר שנים במשך
ו׳תתסא) (מאגרת כדין.. כשרות

ב-770 הנשים עזרת במרפסת ׳תשרי׳ מראות

לקבוצת ההרשמה פרסום
לתשרי הבנות


