
ומשיח גאולה יום
המלך. לשליחי ומשיח גאולה יום
שני הולדת יום אלול ח"י לקראת
ואדמו"ר הבעש"ט הגדולים, המאורות
האגודה מקיימת חב"ד, מייסד הזקן
יום והשלימה, האמיתית הגאולה למען
"הקהל" * בתכנית: הגאולה. לזירוז עיון
* * לארמון הולכים * ביניים סיכום
האירוע .* נפלאות לראות * במדיה משיח
שני ביום אי"ה יתקיים בלבד!) (לגברים
באולמי (19.9.16) ה'תשע"ו אלול ט"ז
א.ת. ,4 ישראלי שמעון רח' "בלוודר"
,14:00 מהשעה החל לציון, בראשון חדש,
לתשלום רישום חגיגית. ארוחה כולל

.03-658-4633 בטל:

המשיח ימות של לוח

המשיח ימות של השנה לוח לאור יצא
נתן אברהם הרב ביוזמת תשע"ז, לשנת
שזכה הלוח בראשל"צ. משיח בית מנהל
בפורמט שנה מידי יו"ל רבה, להצלחה
להוראת להיצמד מנת על דווקא, חוברת
בטל: והזמנות לפרטים המשיח. מלך הרבי

.058-746-2770

המבצעים בעשרת הסברה

"כולם הסלוגן עם חדש קמפיין
בהסברת העוסק לאויר, עלה עשר", יבינו
עלונים באמצעות המצוות, מבצעי עשרת
העולמי חב"ד מרכז בהפקת מרהיבים,
ופרקטי מסוגנן המידע משיח. פני לקבלת

בפועל. למעשה להביא כדי

טובות חדשות

טובה וחתימה כתיבה

ומתוקה טובה שנה

ללמוד עליו שומע, או רואה שאדם דבר מכל
הבעל בתורת מנחה עיקרון ה'. בעבודת הוראה
הינו אלול שחודש הזקן, ואדמו"ר טוב שם
אלה. גדולים מאורות שני של הולדתם חודש

לטורקים צבאיים הישיגים נרשמו השבוע
סוריה. אדמת על הכורדים כנגד במלחמתם
להסתייג יש באיזור הקיים הצבאי שבכאוס רק
לתחילת הנכונים צבאיים הישיגים ולומר,

השבוע.

הכאוס להמחשת ורק
הטורקים באיזור.
על בכורדים נלחמים
הסורים סוריה, אדמת
בדאעש, נלחמים
מסייעים הטורקים
להם ומזרימים לדאעש
המורדים וציוד, כוחות
בדאעש, נלחמים
נלחמים המורדים
נראה רק לא זה בסורים.
העובדה, אכן זו אלא
בכולם. נלחמים כולם

מוחלט. כאוס

יחידה אור נקודת
אל שם, הולך מה בדיוק מבין לא מישהו אם
באמת שמבין מי אין ית' מאיתו חוץ דאגה,
מדהימה. בצורה נזיל הכל מי. נגד מי הולך. מה
שההתרסקות העובדה היא היחידה, האור נקודת
שעד במדינה מתרחשים צבאי המדיני והחורבן
האיום את היוותה גדול, לא שנים מספר לפני

ישראל. על הגדול הצפוני

למרחץ המרכזי גורם שם בעירק, המצב כנ"ל
ארגון הוא הדמים
האיסלמית המדינה
שעשה דאעש, -
השטחים בכל שמות

ידו. על שנכבשו

כמרקחה המצויה סביבנו ערב מדינות טבעת
הניסית, המציאות את מבליטה גועשת, רוחשת
השי"ת. בחסדי הקודש, בארץ כאן חיים אנו בה
מאז וביותר בגלוי אותנו המלווה ניסית מציאות
שנת תהא - (תש"נ והנפלאות הניסים שנות

ואילך). ניסים

הרבי נבואת את יותר עוד מבליטה זו מציאות
על מראש הודיע אשר המשיח, מלך שליט"א
המפרץ, מלחמת ניסי
העדר על והכריז פרסם
גזים. ממתקפת החשש
מראש הודיע כן כמו
הברזל מסך נפילת על
הסובייטית ברוסיה
ועד תנש"א בשנת
הברורה, לנבואתו
הינה ישראל ארץ כי
ביותר, הבטוח המקום
תורתנו וכעדות
אשר "ארץ הקדושה:
בה אלוקיך ה' עיני ...
ועד השנה מרשית

שנה". אחרית

דורנו נביא
בה הפרשה בדיוק הינה "שופטים" פרשתנו
לראשונה המשיח מלך שליט"א הרבי הבהיר
ובפרט לישראל הנבואה שחזרה - פומבי באופן
דורנו, כנביא אליו ועד נשיאינו רבותינו אצל
שצריכים כנ״ל, ההוראה "ישנה הק': וכלשונו
בחר שהקב״ה שזכינו הדור, אנשי לכל לפרסם
שלא הוא עצמו שמצד בעל-בחירה, ומינה
ה״שופטיך״ שיהי׳ה הדור, מאנשי נעלה בערך
עצות ויתן הוראות שיורה הדור, ונביא ו״יועציך״
דדור האנשים וכל ישראל בני כל לעבודת בנוגע
להנהגת ובנוגע ומצוות, תורה עניני בכל זה,
(דעהו)״ דרכיך ב״כל גם הכללית, היום-יום חיי
הנבואה - עד שמים)״, לשם (יהיו מעשיך ו״כל
ותיכף לגאולה״ ש״לאלתר הנבואה״ - העיקרית

בא". (משיח) זה ״הנה ממש ומיד

לפרסם צריכים
הדור אנשי לכל

בבית צילומים של שבועית גלרייה מוצגת שבוע כמידי
hageula.com הגאולה באתר יורק. בניו ״770״ - חיינו

"770" - שבבבל רבינו בית

שמצד בעל-בחירה, ומינה בחר שהקב״ה שזכינו הדור, אנשי לכל לפרסם צריכים
הדור ונביא ו״יועציך״ ה״שופטיך״ שיהי׳ה הדור, מאנשי נעלה בערך שלא הוא עצמו

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

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

טלי מרת וזוגתו עמית לר'

שיחיו אטדגי
תחי' אסתר רבקה ה' בצבאות החיילת להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל

  
    
     
    

 
     

    
    
    
     

    
    

    
     

בכל לך תתן ושוטרים שופטים
יז)שעריך טז, (דברים

בזכות חייכם בני לישראל: הקב"ה אמר
מתגבה, אני הדין את משמרים שאתם
צבאות ה' "ויגבה ה) (ישעיה שנאמר מנין,
אותי מגביהין שאתם ידי ועל במשפט"
קדושתי ומשרה צדקה עושה אני אף בדין
הקדוש "והאל (ישעיה) שנאמר מנין, ביניכם,
שניהם את שמרתם ואם בצדקה" נקדש
גאולה אתכם גואל אני מיד והדין הצדקה
אמר "כה נו) (ישעיה שנאמר מנין, שלימה,
קרובה כי צדקה ועשו משפט שמרו ה'

להגלות"... וצדקתי לבוא ישועתי
רבה) (מדרש

וקראת . . להלחם עיר אל תקרב כי
לשלום י)אליה כ, (דברים

מדבר לשלום, אליה וקראת אחר, דבר

לשלום, להם שפותח המשיח, במלך
עד מים ומשלו לגוים שלום "ודבר שנאמר,

י). ט, (זכריה ים"

כופתים שהם - תענך" שלום אם "והיה
לאתים חרבותם "וכתתו שנאמר, עצמן, את
גוי אל גוי ישא לא למזמרות, וחניתותיהם
ד). ב (ישעיה מלחמה" עוד ילמדו ולא חרב

תנחומא) (מדרש

עמך ועשת עמך תשלים לא ואם
י)מלחמה כ, (דברים

נכנסת חזזית רוח עמך, תשלים לא ואם
מיד המשיח. במלך מורדין והם בהם
פיו, בשבט ארץ "והכה שנאמר, הורגם,
ואין ד). יא (ישעיה רשע" ימית שפתיו וברוח
ינחנו בדד "ה' שנאמר, ישראל, אלא משייר

יב) לב, (דברים נכר" א-ל עמו ואין
תנחומא) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:28 18:17 ירושלים
19:30 18:32 תל-אביב
19:30 18:24 חיפה
19:30 18:34 באר-שבע
19:53 18:56 ניו-יורק

     
יב) - נב נא, פרק (ישעיהו  

   

אלול לימי המתאים האופן

מלך דבר

שופטים פרשת

שופטים

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

החזקה: יד שבספר מלכים בהלכות הרמב"ם כתב
בית מלכות ולהחזיר לעמוד עתיד המשיח "המלך
מי או בו מאמין שאינו מי וכל וכו' ליושנה דוד
בלבד נביאים בשאר לא לביאתו מחכה שאינו

התורה שהרי רבינו ובמשה בתורה אלא כופר הוא
שבותך את אלקיך ה' ושב שנאמר עליו העידה
בקצה נדחך יהיה אם וגו' וקבצך ושב ורחמך

המפורשים הדברים ואלו ה'. והביאך וגו' השמים
כל ידי על שנאמרו הדברים כל כוללים הם בתורה
בשתי ניבא ושם נאמר בלעם בפרשת אף הנביאים.
ובמשיח כו' דוד שהוא הראשון במשיח המשיחים,

כו'"... מבניו שעומד האחרון

בערי "אף הרמב"ם: ממשיך שלאחריה ובהלכה
אלקיך ה' ירחיב אם אומר הוא (בפרשתנו) מקלט
ומעולם וגו' ערים שלש עוד לך ויספת גבולך את

בדברי אבל לתוהו, הקב"ה צוה ולא זה דבר היה לא
מלאים הספרים שכל ראייה צריך הדבר אין נביאים

זה". בדבר

גואל ללא גאולה אין
הראשונות בראיות חסר היה מה להבין, ועלינו
שהרמב"ם בלעם), ומפרשת גו'" "ושב (מהכתוב
מקלט"? ב"ערי מהכתוב גם נוספת ראיה הביא

כוונת כי מובן, הראשונות הראיות בשני הצורך
האמונה על היא מלכים) (בהלכות כאן הרמב"ם
בכללות להאמין החיוב על נוסף המשיח; במלך

ישראל את לגאול עתיד שהקב"ה הגאולה, ענין
המשיח במלך להאמין חייבים שהוא), אופן (באיזה

ברמב"ם המפורטים ומעלותיו עניניו פרטי (עם
שאינו מי "וכל הרמב"ם לשון כדיוק זה), בפרק

ה' "ושב בפסוק מפורש אינו זה ודבר בו"; מאמין
אלא ה'", והביאך וגו' וקבצך גו' שבותך את אלוקיך
המשיחים", בשני ניבא ש"שם בלעם" ב"פרשת רק

המשיח. ומלך דוד

בתורה עדות
ועוד בלעם, מפרשת בהראיה הסתפק לא לאידך
כוונת אין כי - שניה כראיה רק שהביאה זאת,

על שבכתב מתורה ראיות להביא רק כאן הרמב"ם

מאמין שאינו ש"מי להוכיח אלא המשיח, ביאת
התורה שהרי רבינו ובמשה בתורה . . כופר . . בו
פירוש פי על רק אינה הזו והעדות עליו", העידה
"הכופר [שגם פה שבעל שבתורה התורה פסוקי
"כופר בכלל הוא פה" שבעל תורה והוא בפרושה
בתורה" (ה)מפורשים הדברים "אלו אלא בתורה"],
וחידה, משל בדרך נאמרו בלעם נבואות ואילו -
(ה)מפורשים ש"הדברים לומר אפשר שאי בלשון
בו שמפורש הראשון בפסוק כן שאין מה בתורה";

וכו'. גליות קבוץ גאולה, דבר על

הראיה ע"י נוסף מה - ביאור צריך עדיין אבל

מקלט? בערי מהכתוב

התורה ממצות חלק
חידוש יש מקלט מערי זו שבראיה הוא, והענין

שציוותה בזה הראשונות: הראיות שני לגבי עיקרי
המשיח (שבימות גו'" ויספת גו' ירחיב "אם תורה
של הענין נעשה - מקלט) בערי להוסיף חייבים

שבתורה. מצוה מתנאי אחד המשיח ביאת

מפורש העתידה הגאולה שענין למרות כלומר:
ויסודי עיקרי בין זו אמונה מונה (והרמב"ם בתורה

התורה, ממצוות חלק זה אין זאת בכל התורה),
(ורק בגאולה להאמין ציווי בתורה מצינו לא שהרי
שאינו כל לכן בתורה, המפורש ענין שזהו כיון כי

ובמשה בתורה . . "כופר הוא הרי בה, מאמין
ויספת גו' ירחיב "אם של זה ציווי ע"י אבל רבינו");
בתורה. מצוה מפרטי אחד הגאולה ענין נעשה גו'",

התוקף גם בו יש בתורה, ממצוה חלק שנעשה וע"י
בהלכות הרמב"ם שכתב וכמו המצוות. שבענין
שהיא בתורה ומפורש ברור "דבר התורה יסודי

לא בה אין עולמים ולעולמי לעולם עומדת מצוה
פירושו ש"מצוה" תוספת", ולא גרעון ולא שינוי
דברי "שכל הרמב"ם דברי וכהמשך התורה, ציוויי
גם כתב וכן עולם". עד לעשותן אנו מצווין התורה
המלך אודות הענין בהמשך שם, מלכים בהלכות
הזאת שהתורה הן, ככה הדברים "עיקר המשיח,
ואין עולמים ולעולמי לעולם ומשפטיה חוקיה

מהן". גורעין ולא עליהן מוסיפין

ערי במצות פרט הוא הגאולה שענין כיון ולכן,
עומדת מצוה "היא מקלט שערי כשם הרי מקלט,

אפשר אי כך כו'", שינוי לא בה אין כו' לעולם
זו. בהבטחה ח"ו שינוי להיות

תשל״ח) פינחס ש״פ מוצאי תשמ״ו; דברים (ש״פ



מקור מהוות בכלל, התוועדויות
והשגחות מופתים לסיפורי עשיר
התוועדות מדהימות. פרטיות
בת-ים חב"ד בבית שחלפה, השבת
כזו. הזדמנות היוותה הגאולה, עיר
ים: מבת ריסקה יהודה ר' מספר

נודע חודשים כעשרה לפני
סובלת שלנו, משפחה שקרובת
הרופאים קשה. רפואית מבעיה
שהתברר אלא דחוף. ניתוח על הורו
גבוהה. כספית בעלות שמדובר
לעזור נוספים, מכרים עם ניסינו

כוסה. לא הסכום רוב אך,

שליט"א לרבי כתבנו
המשיח מלך
הכילה והתשובה
ובשורות ברכות
זה עם יחד טובות,
לבדיקת התייחסות
ומזוזות תפילין
כשרות. על והקפדה

לקרובתי הסברתי
ואכן התשובה את

והמזוזות, התפילין לבדיקת מעבר
חשוב בשיפור צורך שהיה התברר

תוקן. והעניין הכשרות בנושא

המעשית השאלה נותרה עדיין
לא הניתוח. את משלמים מהיכן
התקבלה להתמהמה. זמן נותר
ולאחר הניתוח על לחתום ההחלטה
אכן הניתוח הכסף. את לגייס מכן
השנה, אסתר בתענית התקיים
לתקופה נזקקה היא מכן כשלאחר

להחלמה. קצרה לא

של אחיה לתמונה, נכנס זה בשלב
הוא גם בארה"ב. שהתגורר האשה
המשיח, מלך שליט"א לרבי כתב
הרעיון אצלו עלה התשובה ומתוכן
הגולשים עזרת את ולבקש לפנות
על אתר הקים אחיה באינטרנט.
ובקשתה מצבה תואר בה שמה,
הוקם האתר מהגולשים. לעזר

תרומות. גם להגיע והחלו

חודשים, כחמשה לפני זה היה
רשימת על עברה האשה כאשר
להם, להודות כדי התורמים
נכבדה. בתרומה הבחינה כשלפתע
היה שמה מרוסיה. אשה זו הייתה
מהיכן. זכרה לא רק מוכר, נשמע

לה להודות כדי התקשרה קרובתי
השיחה, בתחילת כבר התרומה. על
למדו הן מכירות. הן כי התברר
קרובתי כעת בביה"ס. כיתה באותה
כך יהודיה, אינה התורמת כי נזכרה

הכל. אותה הכירו

אך השיחה את סיימו השתיים
בהודעות קשר על לשמור המשיכו
הודיעה ההודעות באחד לזו. זו
חודשים, כמה בעוד כי התורמת,

בספרד. לטיול יוצאת היא

לגמול רצון מתוך אולי זה, בשלב
החשובה, עזרה על לתורמת לה
הגויה, חברתה את הזמינה קרובתנו
הגיבה התורמת הקודש. לארץ
עצומה: בשמחה
ומתמיד "מאז
ביקור על חלמתי

הקודש". בארץ

החלה כעת רק
על לחשוב קרובתי
שכרוכות הבעיות
הצצה זה. באירוח
גילתה בלוח
בחג מדובר כי
הבעל"ט. סוכות
ולהתנצל להתקשר חשבה כבר
בעדה. עצר משהו אך מסתדר, שלא
דווקא אולי לחשוב התחילה כעת
שבע את ללמדה הזדמנות תהיה זו

נח. בני מצות

לשאול החלה התורמת מה זמן לפני
בארץ. בביקורה מתנות להביא מה
דברי בבקשה, תביאי, אל "רק
על מקפידים אנחנו כיהודים מאכל.
קרובתי. לה ענתה מיוחד". אוכל

"אי שאלה. ממתקים? אולי "אז
כשרות שומרים אנחנו אפשר,

"כושר".. רק ואוכלים

הגיבה היא "כושר" המלה למשמע
מוכרת המילה רגע, "רק במפתיע
סבתא נזכרת. אני כעת ודאי לי".
הייתה אמא, של אמא שלי,
כשהייתה בפרט בזה. משתמשמת
הייתה הכנסת מבית אוכל מביאה
ידעתי תמיד "כושר". שזה אומרת

קדוש". משהו שזה

קראה קרובתי יהודיה", את כך "אם
ואבא שלי אבא "אבל בהתרגשות.
"לפי שאלה. יהודים", היו לא שלו
יהודיה, לאם שנולד מי ההלכה,

יהודיה"... ואת יהודי, הינו

בנושא המשיח, מלך שליט״א הרבי ציין שונות בהזדמנויות
מדיניות העדר כי ישראל, עם ובטחון הארץ שלימות על מאבקו

לאובדן להביא עלול ומחוץ מבית אוייבים כלפי תקיפה
של ההגירה מדיניות בעיקרי זה את לראות מאלף הריבונות.
שהיה עיקרון טראמפ. דונלד מר בארה״ב, לנשיאות המועמד

אצלנו... ההחלטות מקבלי את גם להנחות אמור

המסתננים כלפי ההגירה מדיניות
לרצונם חשופה מפותחת מערבית מדינה כל
וליהנות אליה להיכנס זרים של העז
אבל רע. כל בכך אין לכאורה מהצלחתה.
המפותחת המדינה את מוריד זה כשתהליך
המוצא מדינות של חברתית הכלכלית לרמה
מתכוונים אינם כשהזרים או הזרים, של
ולהכניע להשתלט אלא ולשגשג, להתערות
פלישה, לזה לקרוא ניתן המקומיים, את

לעצור. טראמפ רוצה זו ופלישה

שלהם המניע הפולשים. אל מפנה הוא אין המאשימה האצבע את
הכלכלית-חברתית-פוליטית העילית אל מפנה הוא האצבע את ברור.
את שלטונה. את ולשמר העם את לדכא כדי בפולשים המשתמשת
הנבחרת ומנהיגתה הדמוקרטית המפלגה עם מזהה הוא הזו העילית

קלינטון. הילרי

הן: טראמפ של הדיברות עשרת

העולם של המרחב מן קל מעבר שימנע בשטח, פיזי, מכשול הקמת *
ממקסיקו. דהיינו השלישי,

האוטובוסים לכם זכורים ולשחרר". "לתפוס של המדיניות הפסקת *
מסתננים אלפי ופורקים המרכזית לתחנה ניצנה מאזור המגיעים
ישראל. ממשלת של המצאה אינה זו תל-אביב? של העניות בשכונות

ולגרש". "לתפוס רק יש טראמפ, אומר מעתה,

שהיות. ללא מיד, יגורש פושע מסתנן לפשע. סובלנות אפס *

מפני החוק מאכיפת מסתננים על המגינות לערים תקציבים עצירת *
ההגירה. רשויות

ההגירה. חוקי עם אחד בקנה עולות שאינן נשיאותיות הוראות ביטול *
הכל. מעל עומדים ואכיפתו החוק

אזרחיהן את מקבלות שאינן ממדינות אשרות-כניסה ביטול *
ומסרבת מסתננים השולחת מדינה על חרם הטלת למעשה, המגורשים.

אליה. חזרה לקבלם

בדיקה נערכת לא שבהן וסוריה, לוב כמו מארצות הגירה חסימת *
תסנן המקדימה הבדיקה הארצות משאר להגר. המבקשים של מקדימה
החוקה יסודות עם אחד בקנה עולות אינן ותרבותם שדעותיהם כאלה

המשפחה. כבוד רקע על ברצח התומכים כדוגמת האמריקנית,

משך ואכיפת הביומטריות, הכניסה אשרות של המערכת שיקום *
השהייה.

למסתננים-פולשים- ורווחה לעבודה גישה של מוחלטת חסימה *
הבלתי המהגרים מן אחוז שכ-62 כיום, המצב הפסקת חוקיים. בלתי

כלשהם. רווחה תשלומי על נשענים חוקיים

של מתפשרת בלתי ואכיפה החוקית, ההגירה במערכת מחדש עיון *
אליה, הסתננו שכבר לאלה כולל לארה"ב, להיכנס היחידה הדרך החוק.

מוצאם. בארצות לארה"ב להיכנס בקשה ולהגיש לצאת היא

.394 גליון מראה אתר ברנדשטטר, יובל ד״ר של המלא למאמרו

עכשיו נפלאות שאמרה ממי האמת שמע

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

טו. פרק צרעת הל'

טז. פרק

א. פרק ומושב משכב הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק
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האמת את שחשפה התרומה

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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עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

ג ב, א, לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ז 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' לפרטים:
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לדרך יצא גאולה של אלול מבצע

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

אדמו"ר מחדש כך בשדה. המלך אלול, חודש
תורה. ליקוטי בספרו חב"ד, מייסד הזקן
הארה הרחמים. מדות י"ג התגלות של זמן
עד העולמות בכל הנמשכת נעלית אלוקית
איכותי זמן היוצרת המשכה זה. לעולמנו
יהודי. כל של נשמתו להתעוררות רצון ועת

מלך שליט"א הרבי ושלוחי בשדה, המלך
וכל הילדים גני הספר לבתי יוצאים המשיח
לגלות כדי ובעולם, בארץ החינוך מוסדות
אחד וכל בשדה המלך כי ישראל, ילדי לכל
והמלך בקשתו לבקש אליו. לגשת יכול
ומראה יפות פנים בסבר כולם את "מקבל

לכולם". שוחקות פנים

הלימודים שנת החלה שהשנה העובדה
מאפשרת השנה, ראש לפני ימים כחודש
חינוכית לפעילות אלול חודש ימי את לנצל
כולל ישראל, עם ילדי ציבור עם עניפה
ומנהגי תוכן על הסברה עלוני חלוקת
הזוכה שיגרתית בלתי פעילות תשרי. חגי
המורים צוות התלמידים, בקרב רבה לאהדה

כאחד. והמנהלים

השופר טעמי
על הילדים שומעים השופר, נושא במסגרת
החל ישראל, עם בתולדות השופר נושא
יצחק, כנגד האיל נשחט בה יצחק מעקדת
מידי מזכירה האיל, בקרן התקיעה כאשר

יצחק. עקידת זכות את שנה

גדול "קול שופר קול נלווה אליו תורה, מתן
בין הנצחי הקשר את לנו המזכיר יסף", ואל
המלכים, הכתרת ישראל. לעמו התורה נותן
אנו גם כך בשופר, לתקוע נהגו בו מעמד

ומציינים ית' מלכותו את עצמנו על מקבלים
השופר לתקיעת ועד השופר, בתקיעת זאת
והשלימה האמיתית הגאולה את המבשרת
בשופר יתקע ההוא "ביום היעוד: כלשון
והנידחים אשור בארץ האובדים ובאו גדול

מצרים". בארץ

הלב מעומק צעקה
הבעל של המפורסם משלו נעדר לא כמובן
בסבכי שתעה המלך בן אודות טוב, שם
לחפשו יצא בעצמו המלך אשר עד היער,
השחר מפציע כאשר הרבים. מלוויו עם
של לילה לאחר אביו, את מרחוק רואה והבן
לצעוק רוצה הוא רעות, חיות בין חרדות
מעוצמת אך כאן", אני הנה "אבא, לאביו
לבטא אפילו יכול אינו הוא ההתרגשות,
צעקה פורצת מפיו מסודרות, במילים זאת
כתקיעת פשוט קול "אאא...". הלב מעומק
הפנימית הלב צעקת את המבטאת השופר,
ההסברים שמיעת לאחר יהודי. כל של

יחד לבוא והחשיבות השופר, טעמי על
את ולשמוע השנה ראש ביום הוריהם עם
הילדים זוכים הכנסת, בבית השופר תקיעת
ואף השופר, קול את המדריך מפי לשמוע גם

בשופר. לתקוע בעצמם מנסים

האפשרות על הילדים שומעים זה בשלב
המשיח מלך שליט"א הרבי אל לפנות
החדשה. השנה לקראת ברכתו את ולבקש
כל ברכה. בקשת טפסי לילדים מחלקים
לשנה לבבו משאלות את לרשום יכול ילד
עם וכל משפחתו את לברך כולל, החדשה,

שבעולם. הטוב בכל ישראל

חג סימני
כמה תחילה החג. לשולחן עוברים כעת
חיילות הקטנות, לילדות הדרכה מילות
נרות בהדלקת נוהגים כיצד ה', בצבאות
את לתאר עוברים מכן לאחר והברכה. החג

סימניו. כל על השנה ראש ליל שולחן

שתחדש רצון ה"יהי ואמירת - בדבש תפוח
"שנהיה - דג ראש ומתוקה". טובה שנה עלינו

לזנב", ולא לראש
שנהיה כלומר
לראש קשורים
ישראל... בני
- תמר אכילת
שונאינו". "שיתמו
"שיסתלקו סלק
גזר אוייבינו".

עלינו "שיגזרו -
האמיתית הגאולה עדי טובות", גזירות
הפעילות לתיאום ממש. ומיד תיכף והשלימה

הקרוב. חב"ד מוקד עם קשר ליצור יש

שופר במבצע שי׳ עטיה ויקטור הרב

שופר במבצע שי׳ עקיבא בנימין הרב

האכילה וסוגי זמני רופא שישאל

לטפולים, בהנוגע הרופאים הצעת כותבת

ז.א. יותר, ופשוט בהקל מתחילים דא שבכגון ומובן
הטפול שיצליח רצון ויהי גרידא. טבריא אמבטיות
וקיים חי לזרע לבבם משאלות ימלא והשי"ת במילואו,

ממש. בקרוב

כאן שבהיותם זוכרים, שבודאי להעיר, אתי מקום וכאן
להשגיח שעליו שליט"א, הרב לבעלה וכפלתי אמרתי
בבריאות ובכלל ושתי' אכילה בעניני יותר ולדייק

הגוף,

ובלשון זה הוא תוה"ק שציווי - העיקר על שנוסף
הנה הוא, השם מדרכי ושלם בריא הגוף היות הרמב"ם,

לזחו"ק. הפרטי לענינם נוגע זה

דמהיכי באופן להענין הוא שמתיחס ראיתי, אתר על
דברי. כפלתי ולכן תיתי.

שאפילו החשש אצלי מתגדל - ת"ו לאה"ק חזרו ומאז
על משגיח שי' הרב בעלה אין תיתי דמהיכי באופן

הנ"ל.

אצל שישאל פשוטה, כוונתי - בכזה שהשגחה ומובן
בריאים המאכלים ומיני האכילה וזמני סדר רופא
בבריאות הנוגעים הענינים לשאר בהנוגע וכן וטובים,

הגוף,

יהא ולו האמור, יעשה ולהבא מכאן שעכ"פ רצון ויהי
דבר לך ואין בפועל. הענין שיבוא ובלבד עול, בקבלת

יעשה. - ירצה ואם הרצון. בפני העומד

ויהי שי', הרב לבעלה גם מכתבי שתראה שכוונתי מובן
ו׳תקנא) (מאגרת הדברים.... שיפעלו רצון

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


