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

סינמשיח
ליובאוויטש, למודעות מדרש בית
לילדים מיוחדת שבועית פעילות יוזם

פופקורן חינוכיים. סרטים הקרנת -
השבועי העידכון את לכולם. ושתיה

שנדרש כל ,SMS באמצעות לקבל ניתן
ושם סינמשיח המלה את לשלוח הוא,

והעידכונים 052-707-3314 לטל': הפונה
למכשירי יגיעו והשעה היום הסרט, על

הפעילות הפונים. של הטלפונים
חיבת רח' המדרש בית באולם מתקיימת

גן. רמת 106 הרואה רח' פינת 44 ציון
.052-707-3314 ,03-501-1167 טל':

הארמון לבניית מתגייסים
קודש", "קריאת מופצת אלה בימים

והחשיבות הזכות על המעוררת
המשיח. למלך הארמון שבבניית
התשובות את מציינים היוזמים,

מהרבי בנושא שהתקבלו החיוביות
זושא הרב אל המשיח מלך שליט"א
אדר י"ד ביום בזמנו שהחל ריבקין,

ה'תשנ"ב, בשנת קטן) (פורים א'
שבכפר ל-770 סמוך הארמון בניית
לא ומשונות שונות מסיבות חב"ד.
מבקשים והיוזמים הבנייה, נמשכה

ולסייע לפעול הציבור עזרת את כעת
למפעל להירתם הרבים, את ולעורר
על בוודאי תהא ה' וברכת זה. קדוש
למעוניינים טל' בקודש. הפועלים כל
.052-483-2770 ולסייע: להשתתף

טובות חדשות
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טובהכתיבה וחתימה טובה וחתימה כתיבה
ומתוקהלשנה טובה ומתוקה טובה לשנה

ב"ה

913 (31.8.12) ה'תשע"ב אלול, י"ג תצא, כי פרשת קודש שבת ערב

המשיח. מלך שליט״א לרבי הדור אנשי כל את לחבר כולנו: של השליחות נקודת ביטוי לידי באה כעת

הגאולה. זמן הגיע כבר כי הנבואית, הודעתו את הרף ללא לפרסם הק׳. הוראותיו וקיום תורתו בלימוד

אנשי כל את לחבר
המשיח למלך הדור

ביותר, הרגישים קרינה וגלאי המדידה אמצעי
לזהות מצליחים אינם הגלובוס ברחבי הפזורים

עשר משנים למעלה מזה אך החדשה. הקרינה את
קרינה השפעת תחת שאנו החודש, מתחילת יום,

לשנה. אחת זה, בחודש ומתגלית החוזרת מיוחדת
ואף ידועה התופעה והחסידות הקבלה בתורת

הארות הרחמים, מדות י"ג התגלות - לשם זכתה
הוא ברוך מאין-סוף המגיעות מאוד, עליונות

אלול. חודש ימי בכל בעולמנו, כאן ומאירות עצמו
כה הארה לאחר השאלה, נשאלת שכאן אלא

חול ימות הינם אלול חודש שימי זה כיצד נעלית,
יום-טוב ואינם רגילים

ויום יו"ט כשבתות,
הכיפורים?

לארמון בדרך
אדמו"ר כך על עונה

התניא בעל הזקן
"משל ערוך: והשולחן

בואו שקודם למלך
העיר אנשי יוצאין לעיר

פניו ומקבלין לקראתו
מי כל רשאין ואז בשדה.

להקביל לצאת שרוצה
את מקבל והוא פניו

יפות פנים בסבר כולם
שוחקות פנים ומראה

לכולם".
שני מזהים אנו ודם בשר שבמלך כשם וכוונתו,

בארמונו בהיותו האחד שונים, התגלות מצבי
מלכי מלך הקב"ה אצל גם כך בשדה. בהיותו והשני

בזמן "בארמונו", התגלותו אופי את יש המלכים.
אל להגיע כדי מיוחדים איכות תנאי נדרשים בו
כאן בשדה. נמצא המלך בו זמן גם יש אך המלך.

אנשי ובין העיר אנשי בין מוקדמים. תנאים כל אין
עדיין כשהם אפילו המלך, אל לגשת יכולים השדה
לא והמלך שדה". ב"בגדי

כולם, את שמקבל רק
השדה", "אנשי כולל

ומראה יפות פנים בסבר
שוחקות פנים להם

בעניינים כשהם גם בקשתם, ממלא גם הוא הנה
של יחודו "שדה".וזהו ענייני וחומריים, גשמיים
ית', ומהותו עצמותו הקב"ה המלך, אלול. חודש
אחד, לכל ומאפשר קרובו, עם ישראל אל יוצא

אליו. להתחבר מצבו על הבט מבלי
המשל: המשך את הזקן אדמו"ר מוסיף זה בשלב

ואח״כ אחריו. הולכים הם הרי העירה "ובלכתו
ברשות אם כי נכנסים אין מלכותו להיכל בבואו
סגולה". ויחידי שבעם המובחרים זאת גם ואף

הטבעי מקומו אינה "בשדה", מלך של הימצאותו
בשלב ולכן התכליתי. האידיאלי, המצב ואינה
"נעלם" מסויים,

הכרכרה לתוך המלך
קדימה ו.. המלכותית

המלך. לארמון העירה,

סגולה יחידי
החדשה המצב תמונת
מסויים. קושי יוצרת
לראותו כבר הורגלנו
בשר, בעיני יום מידי
של מוחשית בקרבה
על להתרפק כמעט

אפשר אי אבל כתפיו.
זה אין להתעלם,

צריך התכליתי, המצב
המרץ ובמלוא לנוע

הגאולה - היעד לעבר
והשלימה. האמיתית

כולנו: של השליחות נקודת ביטוי לידי באה כעת
מלך שליט"א לרבי הדור אנשי כל את לחבר

הק'. הוראותיו וקיום תורתו בלימוד המשיח.
כבר כי הנבואית, הודעתו את הרף ללא לפרסם

ימות את לחיות להתחיל הגאולה. זמן הגיע
הסובב כל עם אחד כל יחד, להתקדם המשיח.

המלך, לארמון ישראל עם כל את לסחוף אותו,
בהיכל שם הקדשים. לקודש השלישי המקדש לבית

בחינת יהודי, כל של נשמתו עצם תתגלה מלכותו
בשם ישראל כל נקראים שמה על שבנפש, "יחידה"

האמיתית הגאולה שמחת מתוך סגולה", "יחידי
ממש. עכשיו והשלימה

תומכי ישיבת להתייסדות שנה 115 יצויינו אלול ט״ו ביום השבוע
העולם ברחבי סניפים עשרות מונה כיום אשר חב״ד, תמימים

תמימים לתומכי שנה 115



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

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש
לאה דבורה ורעייתו יעקב ר' למשפחת

הרצוג שיחיו
הבת להולדת
שתחי' רעיה

טובים ומעשים חופה לתורה, ויגדלוה
הגאולה זמן של הרחבה מתוך

שיחיו יפעת ורעייתו מיכאל ר' למשפחת
שתחי' צבי הבן להולדת שדה

הדסה ורעייתו יהושוע ר' והסבתא ולסב
שפיגל שיחיו

טובים ומעשים חופה לתורה, ויגדלוהו
הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל טובברכת מזל ברכת

  
    

    
    
    
      
    
    

    
    

     
     

    
      

האם את תשלח שלח
ז) כב, תצא (כי

מלך אביא הזאת, המצוה קיימת אם
רגל משלחי כ) לב, (ישעיהו שנאמר המשיח
ז"ל אליהו את וממהר והחמור, השור
שולח אנכי הנה ג) (מלאכי שנאמר שיבא
על אבות לב והשיב וגו' אליה את לכם

בנים".
כב) תצא, שמעוני (ילקוט

לך ייטב למען
ז) כב, תצא (כי

מצוה כל לך אין אומר: יעקב רבי תניא
שמתן בתורה כתובה שהיא ומצוה
המתים תחיית שאין בצדה, שכרה
לך" ייטב "למען שנאמר בה, תלויה
ימים" "והארכת טוב שכולו לעולם
כב) תצא, (יל"ש ארוך. שכולו לעולם

ימים והארכת
ז) כב, תצא (כי

שאין הצפור אם ומה חייא: רבי אמר
ובריתות שבועות ולא אבות זכות לה
יצחק אברהם בני עליה, מכפרין בניה
ובריתות אבות זכות להם שיש ויעקב
שאם וכמה כמה אחת על ושבועות,
לעתיד עליהן מכפר מהם אחד סרח

לבוא.
כב) תצא, שמעוני (ילקוט

עמלק לך עשה אשר את זכור
יז) כה, תצא (כי

(תהילים מצרים מיני חשמנים יאתיו
עמלק את כשתחריב ואז לב) סח,
דורונות לך יביאו המשיח מלך ויקום

ומכוש. ממצרים
לב) סח, לתהילים (רש"י

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:40 6:28 ירושלים
7:42 6:44 תל-אביב
7:42 6:35 חיפה
7:42 6:46 באר-שבע
8:10 7:11 ניו-יורק

- א-י) נד, (ישעיה גו' עקרה רני 
י) נה, - יא נד, (ישעיה גו' סוערה עניה

שמשלימות זכירות

לך עשה אשר את "זכור בפרשתנו, הציווי על
תשכח", לא ממצרים.. בצאתכם בדרך עמלק

משה אמר שכאשר אליעזר, דרבי בפרקי נאמר
עמלק, מעשה זכירת על הציווי את לישראל
זכור אומר אחד כתוב רבינו, "משה לו: אמרו
אומר אחד וכתוב עמלק, לך עשה אשר את
יתקיימו האיך לקדשו, השבת יום את זכור

זכור?...". וזה זכור זה שניהם
קונדיטון של כוס דומה "לא משה: להם אמר
כוס, וזה כוס זה חומץ של לכוס מובחר) (יין

שנאמר השבת יום את ולקדש לשמור זכור
לעונש". זכור וזה לקדשו השבת יום את זכור

התוכן היא הכוונה
ששלימות להקדים צריך משה, תשובת להבנת

לא מתבצעת היא כאשר הוא, מצוה, של קיומה
במחשבה, כוונה מתוך אלא המעשי, ברובד רק

לדוגמא, מכרעת. חשיבות הרוחני לרובד
לקיום לגרום שאמורה זו היא שבלב, האמונה
והעמידן חבקוק "בא חז"ל כדברי המצוות, כל

יחיה". באמונתו וצדיק שנאמר אחת, על
חשיבות קיימת הנה שבמחשבה, המצוות מתוך
משום וזאת "זכרון". שתוכנן למצוות מיוחדת

או בפה העניין ציון רק אינו אמיתי שזכרון
כל את ש"יקיף" באופן אלא חולפת, במחשבה

את מחדש שיחיה עד המצוה, מקיים של ישותו
עמלק זכירת על הרמב"ם וכלשון הנזכר. העניין

בו". להלחם במאמרים הנפשות ש"נעורר
כיצד ישראל, בני תמיהת מובנת זאת לאור

ענינים שני של הנפש) (התעוררות זכרון יתכן

כדי הוא השבת זכרון ועמלק? כשבת הפוכים
בכל ונודה עת בכל בראשית מעשה ש"נזכור
זכרון הרמב"ן. כדברי לעולם", בורא שיש עת
כולו. העולם בכל הקב"ה שליטת את המבטא
את "יודע הוא עמלק של ענינו זאת, לעומת

של בריבונותו מכיר בו". למרוד ומתכוין ריבונו
"מתכוין זאת ולמרות העולם, ועל עליו הקב"ה

הקב"ה. של שליטתו שלילת בו". למרוד

הפכים שני
לקיים יתכן כיצד ישראל, טענת נבעה מכאן

להיות יתכן כיצד באמיתיות? הזכירות שתי את
כולו, העולם על הקב"ה שליטת בהרגשת חדור
מציאות שיש באמיתיות, לזכור זאת עם ויחד

הקב"ה. בשליטת המורד עמלק, של
לכוס חומץ כוס שבין בהבחנה משה, להם ענה

הפכים: שני חומץ של בכוס קונדיטון. של
חז"ל אומרים ולאידך לשתיה, ראוי אינו מחד

גם הדברים, ומשמעות הנפש. את שמשיב
איפשר לא בקדושה. שורש יש (חומץ) לעמלק

את לעורר כדי אלא בו, למרוד הקב"ה לו
שורשו את מגלים במחייתו למחותו. ישראל
וזה כוס "זה משה להם אומר ולכן האלוקי.
אפשריות השבת ויום עמלק זכירת כוס..".
כלי - "כוס" של עניין ששתיהן מפני ביחד

ואלוקות. קדושה לגילוי קיבול

החושך מן האור יתרון
האלוקות בגילוי הבחנה קיימת גיסא לאידך

לשמור "זכור עניינו בשבת שנאמר זכור שבהם.
מביא עצמו ה"זכור" השבת". יום את ולקדש

זאת לעומת ה'. אחדות גילוי הקדושה, את
מתהווה עמלק מעשה בזכירת האלוקות גילוי

המעשים וביטול ביטוש לעונש, זכור ע"י דווקא
חומץ שגם מתגלה אז בו". למרוד "מתכוין של
של שענינו מתגלה הנפש. את המשיב דבר הוא

מוגבל. הבלתי האלוקות מכח נובע עמלק
יום בדרגת שנמצא מי גם יהודי: לכל ההוראה

לזהירות, זקוק שאינו לחשוב ועלול השבת,
לעמלק שיש כיון לו מורים קודש, בהיותו
קליפת מפני להזהר צריך בקדושה, שורש

בדקות. מרידה אפילו עמלק
בשפל שהוא לו שנדמה מי גם גיסא, לאידך

להתייאש, לו אסור עמלק, בבחינת המדרגה,
בקדושה, שורש יש לעמלק שגם לדעת עליו

המשיב חומץ" של "כוס ממנו לעשות ואפשר
שיתגלה החושך מתוך האור וכיתרון הנפש את

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה
תשל"ב) זכור, פ' תצוה, ש"פ (משיחת

מלך דבר

כי-תצא פרשת
א-ב אבות: פרקי

תצא כי

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח



גם כך המיוחד. וסיפורו שידוך כל
שושנה מרת של שידוכה סיפור

(לשעבר שיראל מושקא חי׳ה
מאופקים, מלאכי) מקרית מעטוף,
והתעכב. התעכב מה משום אשר

שהיא למרות חלפו, השנים
בדרכי לפעול השתדלו ומשפחתה

מצידה הצלחה. ללא אך הטבע
מעומק בתפילות להוסיף השתדלה
ניסתה, שונות סגולות ואפילו הלב

תקוע. נראה היה הכל אך

מרת מספרת מסויים, "בשלב
כשנוכחתי מושקא, חי'ה שושנה

כל אין המאמצים כל שלמרות
מבטחי לשים החלטתי תזוזה,

לעצמי, מציינת כשאני בהשי"ת,
ובוודאי לעזור ביכולתו הוא רק

אותי". יעזוב לא

לאחר קצר זמן
היה החלטה, אותה

בוקר לפנות זה
אלול ח"י יום של

מרת כאשר תש"ע,
ראתה שיראל

הרבי את בחלומה
מלך שליט"א
"הוא המשיח:

הסטנדר ליד עמד
מסתכל ב"770", מדרשו בבית שלו
תברך רבי! לצעוק, התחלתי עלי.
בריאות.." מתוך הגון לזיווג אותי

והתעוררתי.

בזה ראיתי כולי. נרגשת הייתי
לאחר מיד טובה. לבשורה הבטחה

החלום את סיפרתי קמו, שהורי
שוב, ינסו שכעת מהם וביקשתי

הזיווג. למציאת משהו לעשות

לבנות התוועדות התקיימה אחה"צ
בקרית חב"ד, הר נחלת בשכונתנו

הסיפור. את סיפרתי מלאכי,
בעוד יהא מה יודעת איני כשעדיין

.".. שבוע

אילנה מרת האם כתבה בהמשך
המשיח מלך שליט"א לרבי יפה

הקדושה, ברכתו את ובקשה
באגרות התשובה הכילה כשהפעם
תוך לשידוכים התייחסות הקודש

ירושלים. העיר הדגשת

של רשומות פנקס בידנו "היה
להתקשר והחלטנו שדכניות

שם הרשומות השדכניות לכל

שרוב התברר שאז אלא מירושלים,
בשלב מעודכים. אינם המספרים
שדכנית של שמה עלה מסויים

טען שאביה אלא הכירו, שההורים
אינה כבר היא לו, הידוע שעפ"י
ויתרה לא האם אך בזה. עוסקת

אליה. והתקשרה

דווקא כי התברר פלא, זה וראה
חב"די בחור של הצעה לה יש כעת

שיראל. יצחק בשם

החלום! לאחר שבוע ראשון, ביום
הראשונה. הפגישה התקיימה כבר
והתקדם הלך העניין ואילך מכאן
מאלף מופת חשיפת תוך לחתונה,

החתונה. לתאריך בנוגע

כתבה החלום לפני חודשים מספר
לרבי שיראל מרת

מלך שליט"א
שבתשובתו המשיח

שיהיה צויין
לגבי בשעטו"צ

ח"י בתאריך חתונה
את "קבלתי טבת.
בפשטות. הדברים
ליבי בכל האמנתי
לאחי ספרתי ואף
ובקשתי ואחיותי

התאריך. את שיזכרו

חודשים. כבר עברו המכתב מאז
השתדכתי ב"ה כבר בנתיים כאמור

שבט. לא' נקבע החתונה ותאריך
התקשרו שבועות כמה לאחר והנה

האם ושאלו, האולם מהנהלת
לי"ט החתונה את להקדים מסכים

מסויימת שמשפחה היות טבת!
גדול, אירוע באולם לקיים רוצה

המשמשים המשפחה וילדי
יוכלו העולם, ברחבי כשלוחים

שבט. א' בתאריך רק להגיע

מקיים דודי גם כי התברר במקביל
אז) ידענו שלא (דבר מצוה בר

שנשנה מאוד וביקש שבט. א' ביום
התאריך. את

לי נכתב שכבר נזכרתי ואז
טבת. בח"י יהיה החתונה שתאריך
חל זו שבשנה העלה, מהיר בירור
הקרוב והתאריך בשבת טבת ח"י
טבת י"ט ראשון יום הוא ביותר

זה, ביום התקיימה החתונה ואכן
n ומוצלחת". טובה בשעה

אלול ח״י ליום - המשיח מלך שליט״א הרבי קודש משיחות הוראות לקט
מעבר השבוע, שיצויין אלול ח"י יום - באלול" חיות ומביא שהביא היום הוא באלול "ח"י
והשולחן התניא בעל הזקן ואדמו"ר הבעש"ט - הגדולים המאורות שני הולדת יום להיותות

אלול. חודש בעבודת חיות המוסיף יום הינו ערוך,

אלולהוראות לח"י אלול לח"י הוראות
החסידות בתורת ובפרט העמודים בג׳ להוסיף

נשיאינו רבותינו של במיוחד
בעבודתו יוסיף ואחד אחד שכל ביותר ומתאים נכון א.
חסדים, וגמילות עבודה תורה העמודים בשלושת
בתורת ובפרט בכלל, התורה בלימוד להוסיף ובפרטיות:

במיוחד. אלו לימים מיוחדת שייכות לה שיש החסידות
בכלל, נשיאינו רבותינו של החסידות בלימוד להוסיף ב.
הזקן, ואדמו"ר הבעש"ט של החסידות בתורת ובפרט
וחמי מורי קדושת כבוד של החסידות בדרושי ובמיוחד נ"ע, אדמו"ר ושל

דורנו. נשיא אדמו"ר

החסידות בלימוד חדשים שיעורים לקבוע
בכל שיקבעו החסידות, בלימוד האישית להוספה שנוסף טוב מה ג.
חיזוק על (נוסף החסידות בלימוד ברבים חדשים שיעורים האפשרי מקום

מכבר). הקבועים בשיעורים והוספה

חוצה המעיינות ובהפצת וצדקה התפלה בעבודת להוסיף
זמן הוא אלול שבחודש באחרונים כמבואר התפלה, בעבודת להוסיף ד.
החסידות לתורת בקשר ובפרט ותחנונים, בתפלות להרבות המתאים

התפלה. עבודת עם במיוחד הקשורה - ישיבה והתייסדות
ובפרט אלול, בחדש בצדקה להרבות ישראל כמנהג בצדקה, להרבות ה.
את ולהאיר להאיר" "נרות להיות ברוחניות הצדקה - כולל אלו, בימים

חוצה. המעיינות הפצת - ובפרט והיהדות התורה הפצת ע"י העולם,
תשמ״ט) תבוא ש״פ (משיחת

דאלול החיות המשכת ע״י אלול דחודש העבודה עניני בכל להוסיף
העבודה עניני בכל חדשה עבודה של באופן עד אלול מח"י להוסיף א.
דחודש העבודה עניני שבכל דאלול, החיות המשכת ע"י - אלול דחודש
דישראל וחיבור ההתקשרות עצם החיות, נקודת ובהדגשה בגלוי ניכר אלול

הקב"ה. עם

עיקרית הדגשה - התפלה בעבודת מיוחדת הוספה
הקב״ה עם ההתקשרות על

שנוסף התפלה, בעבודת מיוחדת הוספה להיות צריכה ואילך אלול מח"י ב.
עיקרית הדגשה ניתוסף אלול, חודש בכל התפלה בעבודת ההוספה על
עם דישראל והחיבור התקשרות על כו') סליחה דבקשת הענין על (נוסף

הקב"ה.

ובנסתר בנגלה גרמא שהזמן בענינים בפרט התורה בלימוד להוסיף
עניני גרמא, שהזמן בענינים הלימוד ובפרט התורה, בלימוד ולהוסיף ג.
התורה בפנימיות והן בנגלה הן הסוכות, וחג כיפור, ויום השנה ראש אלול,
נותן עם ההתקשרות - שבתורה התפלה ענין על מיוחדת [ובהדגשה

התורה].

הרחבה של באופן החג צרכי נתינת בפרט בגמ״ח להוסיף
החג צרכי בנתינת ההשתדלות ובפרט חסדים, בגמילות ולהוסיף ד.
מוצאי הכיפורים, יום ערב מר"ה, החל הזקוקים, לכל הרחבה של באופן
הסוכות חג וכמה כמה אחת ועל לחמך" בשמחה אכול "לך הכיפורים, יום

שמחתנו". "זמן עצרת, ושמיני
תש״נ) תבוא ש״פ (משיחת

עכשיו נפלאות העיקר הוא המעשה

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

גאולה פועלים

להרוג לא להורגו" השכם להורגך "הבא
כי מבחין כשהשונא אלא בפועל אותו

נערך אילו לכתחילה מסתבך הוא אין להורגו" "השכם
מסתבכים. היו לא כיפור) יום (במלחמת גיוס

תשמ"ג) פסח דחוה"מ א' יום זצ"ל יאלעס הרב עם (ר"ד

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

המוקדם... הגיוס נערך הארץאילו במרכז חב"ד בית לפעילות
טוב במצב רכב בדחיפות דרוש

בתרומה
הגאולה בשורת להפצת ה"מבצעים" פעילות להמשך

054-435-7706 טל':

 
 

 



כנסת בתי לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .

בריאות ביטוח . משכנתא ביטוח .

קדמי קדמי 
ביטוחיםביטוחים

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים
03-501770203-5017702

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

המשיח מלך בצבא חייל

לנפשותיכם מאוד ונשמרתם
ומובן חייו. סדר ואופן כבודו אודות ידיעות לי נמסר

כוונתי, מתאימות, הידיעות באם אנכי שמצטער
שבני שאף וכן בתעניות הוא מרבה אשר לי שסיפרו
דעת לשאול ומפצירים, אותו מבקשים שיחיו ביתו

ואינו לדבריהם לב שם אינו לבריאותו, בהנוגע רופא
עצת לשאול רוצה אינו ואפילו רופא הוראת ממלא

רופא.
שנצטווינו, הציווי על להאריך למותר בודאי והנה
המורה דברי ולבאר לנפשותיכם, מאד ונשמרתם

דיעות, הלכות החזקה יד בספרו הרמב"ם הוא הגדול
וחולה רעב והוא בחכמות וישתכל שיבין אפשר שאי
(יעוין ה' את לעבוד שלם גופו שיהיה צריך) (כי וכו'
הרי בריאות ובעניני ד'). פרק וריש ג' פרק סוף שם

שנפסקו וכמו לרפאות, לרופא רשות נתנה התורה
שבת הלכות ערוך בשולחן זה פי על דינים כמה

לתעניות בהנוגע וביחוד וכו' הכפורים יום והלכות
- התניא בעל הזקן רבנו של הדין פסק ידוע הרי

פוסק - ערוך והשולחן - דתורה בנסתר פוסק
ריבוי ע"י אלה, בדורותנו אשר - דתורה בנגלה

ולכן ח"ו, מיחוש או חולי לידי לבוא יכול צומות
מבהילים דברים יעוין בתעניות, להרבות אסור

ג'. פרק לו אשר התשובה באגרת
תספיקנה בכמות המעטות אלה שורותי אשר תקותי

אצל יבקר הדרוש, ככל הנהגתו ישנה כבודו אשר
ית' והשם לפרטיהם. הרופא של הוראתו וימלא רופא
אתו הנעשה בכל טוב לבשר ויוכל בריאותו את יחזק
צו) עמ׳ יז, כרך קודש (אגרות עמו.

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

מלך שליט"א הרבי בשליחות שליח להיות
להגיע זה צל"שניק. להיות בעצם זה המשיח,

לפעול היוזמה, את ליטול עליך בו למקום
בנתונים ולעיתים התמסרות מתוך הזולת למען

גם להם שיש כאלה יש אבל נתפסים. בלתי
יש מלוד, מנדה אבי לר' כך. על צה"לית תעודה
האלוף צפון, פיקוד אלוף בחתימת כזו תעודה

בגלוי שהתוודע לפני עוד זה היה מרדכי. יצחק
זורם שזה כנראה השליחות, ולמושג לחב"ד

בדם. אצלו
הכיפות ברוח דתי בבית ברמלה, נולד אבי ר'

ביחידה עשה הצבאי שירותו את הסרוגות.
הבטחון ברצועת בעיקר שפעלה מסווגת,

הגבירו החיזבאללה, בהנהגת המחבלים בלבנון.
נוכחות כנגד פעילותם את תקופה באותה

שבתקופה לאחר ,'90 אוגוסט בחודש צה"ל.
להגיב, הוחלט צה"ל, חיילי 14 נהרגו קצרה

העיקריות. המחבלים ממפקדות אחת בהשמדת

תופת אש תחת
כאשר לפעולה, צורפה אבי ר' שירת בה היחידה

שארע מה על התגלתה. היא מסויים בשלב
לציין "הנני הצל"ש: בתעודת מצויין בהמשך

גילוי על מנדה. אברהם יהודה סמל את לשבח
במשימה. ודביקות אישית דוגמא לב, אומץ
מבצעית בפעילות - המעשה: תיאור להלן

אש כוחותנו לעבר נפתח לבנון, שטח בעומק
שסמל התברר המבצע תחקיר לאחר תופת,
פצועים פינו לוגסי רונן וסמל אברהם יהודה

יהודה שסמל התברר מהתחקיר אש. תחת
חיילים ארבעה אש תחת פינה מנדה אברהם

אייר ד' מיוחד. צל"ש לו מוענק כך ועל
הושמדה. אכן המפקדה אגב, ה'תנש"א".

להצלתם הפצועים של הרבה הערכתם על

מיל.) (רס"ן גרינברג אוריאל מספר אבי, ע"י
כשהוא שנפגעה, החוליה של מפקדה שהיה

בשגרירות תפקיד בעל כיום קשה. נפצע עצמו
וחמשת שאני שב"ה לציין, "עלי בהאג. ישראל
שליו עודד מיל'), (רס"ן רוזן עמיחי הפצועים:
לוטטי חיים מיל'), (סגן טביב ערן מיל'), (סרן

מיל.), (סגן ארג'ון ויצחק(צחי) מיל) (סגן
חבים אנחנו כי חשים כשאנו בחיים נותרנו

בשם קראתי הבכורה לבתי אגב, חיינו: את לו
אבי. ע"י להצלתי כהוקרה אביה

תפילין במבצע החל הכל
עצמו אבי '91 באוגוסט השירות, בהמשך

תופח עמק באיזור מבצעית בפעילות נפצע,
ארבה חיזבאללה של אר.פי.ג' חוליית בלבנון.

קצין נהרגו בג'יפ הישירה בפגיעה להם.
נפצע אבי והנהג. אליהם שהצטרף קישור
כ-40 לזחול הצליח בקושי וברגליו. בידיו

התפוצץ. הג'יפ ואז ההר צלע מאחורי עד מ'

לא הרופאים בתחילה ברמב"ם. התעורר אבי
שוחרר הוא רגליו. על ללכת שיוכל האמינו

מסע מתחיל כשהוא גלגלים, כסא על מצה"ל
לשיקומו. עד שנים שלוש של ארוך

מפעי ישראל הרב את פגשתי בו השלב היה "זה
לוד, ברמלה הפתוח הקניון במתחם מלוד,

לשיעור הגעתי כך תפילין. במבצע פועל כשהוא
הדרך הייתה מכאן ברמלה. שלי ראשון תניא

אביב. ברמת חב"ד לישיבת סלולה

ההתגלות לזירוז חזק כלי
לרבי כתבתי בישיבה, לימודי תחילת עם

קודש. האגרות באמצעות המשיח מלך שליט"א
בצבא שנפצע למשהו התייחסה התשובה

ברכת שזו הרגשתי למצבי. תאם ממש ותוכנה
גם למדתי בהמשך עבורי. הבאים" "ברוכים

ברחובות. "דעת", בישיבת
עוסק אני בו למחשבים, עסק הקמתי לפרנסתי
עבודת את בזה לשלב משתדל כשאני כיום, גם
לכתיבה ומעודד במצות הרבים זיכוי השליחות,

באמצעות המשיח מלך שליט"א הרבי אל
אופייני: כמעט וסיפור קודש. האגרות

לברכה היה שזקוק יהודי, אלי פנה מה זמן לפני
ברכה. וביקש כתב הוא בהדרכתי בטן. לפרי

מסויים לרופא שיפנה הנחיה הכילה התשובה
הנ"ל הרופא כי העלה, קצר בירור שמו. וצויין

מיודענו אך מעבודתו. שנים לפני כבר פרש
הארץ בצפון הרופא את שאיתר עד התעקש,

הזוג מצוקת את שמע הרופא עימו. נפגש ואף
"שערי הרפואה בבית נוסף לרופא אותם והפנה
השם". ברוך בת, נולדה וחצי שנה ולפני צדק",

החזקים, הכלים אחד זהו אבי, אומר לדעתי,
ממש. בקרוב ההתגלות לזירוז

הצל״ש תעודת בקטן ב-770. מנדה אבי ר׳


