
לתמימים משיח שבת
ניסן ח' הגדול שבת צו, פרשת השבת
שכולה ל'שבת תמימים מאות יתאספו
פינס. בכפר הארחה בבבית משיח'
תלמידי איגוד ע"י מאורגנת השבת
– ניסן לי"א כהכנה העולמי, הישיבות
מלך שליט"א אדמו"ר כ"ק הולדת יום
אחים 'שבת מתוך ולהתחזקות המשיח,
פני 'קבלת היחידה בשליחות יחד' גם
תתקיים שבת בערב צדקנו'. משיח
– השנתית' 'הועידה המסורת כמיטב
יתקיימו השבת במהלך התמימים ועידת
וכן המשפיעים, גדולי עם התוועדויות
הרבנים טובי עם מאלפות סנדאות

חב"ד. בישיבות

770 גאולה שערי
בקרית נחנך ניסן, ב' ראשון ביום
שערי 770 המפואר הכנסת בית בנין גת
הרבי של ועידודו בברכתו שנבנה גאולה,
ביוזמת הפרוייקט המשיח. מלך שליט"א
במשך הפועל עזאגווי מענדל מנחם הרב
סיום המדרש. הבית בניהול השנה כל
של לתרומתם אודות התאפשר הבניה
ניסן, ג' בליל ונחנך אברהמי משפחת
מנחם התמים יקירם, של היארצייט יום
הסתלקות ויום ז"ל אברהמי דוד מענדל
תומכי ישיבת מייסד נ"ע, הרש"ב הרבי
העיר רב השתתפו במעמד תמימים.
של רחבה קשת ועוד הבלין, משה הרב
הקהל ציבור. ואישי רבנים אדמורי"ם,
שנמשכה מיוחדת, להתוועדות ישב הרב
– הלילה של הקטנות השעות עד
לציון בראשון חב"ד ישיבת ראש עם

ויצהנדלר שמעון הרב המשפיע

טובות חדשות

להגאל עתידין
בניסן - עכשיו

הקרוב שלישי ביום הברכות. כל עם טוב! מזל
של הולדתו יום הבהיר יום יחול בניסן, י"א
לכלל טובה בשורה המשיח. מלך שליט"א הרבי
דור דורנו, של הכללי הולדת יום זהו מחד ולפרט.
כל של הפרטי הולדתו יום גם זהו ולאידך הגאולה
כלשון כל", הוא "הנשיא שהרי הדור, מאנשי אחד

לתורה. בפירושו רש"י
ומעלה מגביהה הדור, נשיא אצל הוספה כל
אדם, כל אצל אם הדור. מאנשי אחד כל את
הולדתו שביום הרי מזלו, גובר הולדתו ביום

מזלם גובר הדור נשיא של
שבו, יחיד וכל ישראל כל של
בכל עילוי פועל זה שיום ועד
כאמור שהרי כולה, הבריאה

הכל". הוא "הנשיא

החדש הפרק
הולדת יום ממנהגי אחד
פרק אמירת זהו הידועים,
למספר התואם החדש התהילים
יומית אמירה האדם. של שנותיו
שנה במשך התהילים, פרק של
הבא, ההולדת יום עד תמימה,

טובות. ושנים ימים לאריכות
בקהילות יחלו לכך, בהתאם
ביום ובעולם בארץ ישראל
התהילים פרק את לומר שלישי,
הרבי של לגילו התואם החדש
פרק הוא המשיח, מלך שליט"א
בהשגחה מבטא זה פרק קי"ז.
של עניינו את גלויה פרטית
שליט"א הרבי ההולדת, יום בעל

הבעל"ט השנה של יחודה את ומגלה המשיח מלך
הבא. ניסן י"א עד

אלא פסוקים, שני! רק אומנם מכיל הפרק
ומשיח גאולה שתוכנם
כדלהלן: ביותר, בולט
גויים כל ה' את "הללו
האומים. כל שבחוהו
חסדו עלינו גבר כי

המובא וכהפירוש הללוי'ה". לעולם הוי' ואמת
על רמז פסוקים משני "מזמור לפרק: בהקדמה
הללוי'ה ולכן בתפארתם וישראל המשיח ימות

ה'". בשם כולם יקראו אז כי כולם
מצבים נרמזו עדיין הקודם, התהילים בפרק אם
באור, רק עוסק החדש שהפרק הרי רצויים, בלתי
הרגעים כל לאחר ממש! בפועל בגאולה בטוב,
הוא בו שנותר שכל השלב זה נעימים. כך כל הלא
מדוע? גופא וזאת הגויים", כל ה' את "הללו רק
החסדים ריבוי בגלל חסדו". עלינו ש"גבר משום
ישראל לעם משפיע שהקב"ה

ובפרט. בכלל

יומית קריאה
האמת תתגלה בו השלב זה
הוי' "ואמת בעולם האלוקית
ההשגחה תתגלה לעולם".
עם על והמיוחדת הפרטית
יהודי כל ועל ככלל ישראל
הרוגע את מבטא הפרק יחיד.
כל נפילת שלאחר והשלווה
יותר מדובר אין ישראל. שונאי
יהיו ישראל אלא במלחמות,
העולם אומות בתפארתם.
עלינו גבר "כי שיווכחו כולם!
חסדו", - ישראל עם על -
האלוקית באמת להכרה יגיעו

ה'". בשם יקראו "וכולם
של יומית שקריאה ספק אין
עמך רבבות ע"י זה תהילים פרק
מוחלט באופן תזרז ישראל,
גאולה יעודי התגשמות את
הרבי של בתורתו עניינם, לימוד גם כמו אלו,
בקיום הוספה עם יחד המשיח, מלך שליט"א
מצות באכילת בפסח הידור כולל בהידור המצות
עדי טובים, במעשים והוספה יד, עבודת שמורות
וממש, תיכף המשיח מלך שליט"א הרבי התגלות
עתידין אנו ובניסן אבותינו נגאלו "בניסן שהרי

לבב. וטוב שמחה ומתוך להגאל"

הגאולה יעודי
ממש! בפועל
מוחלט באופן תזרז ישראל, עמך רבבות ע״י זה תהילים פרק של יומית קריאה כי ספק אין
המשיח מלך שליט״א הרבי בתורת עניינם, לימוד גם כמו אלו, גאולה יעודי התגשמות את

שלנו", "מים שאיבת מעמד התקיים שעבר שבוע
מלך שליט"א הרבי שיחלק המצות אפיית עבור

העולם. ברחבי לשלוחים המשיח

ב-770 שלנו מים שאיבת

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

שיחיו חנה ומרת לייב יהודה ר' למשפחת

נוימן
שי' אריאל דוד ה' בצבאות החייל הבן להולדת

הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח

ע"ה שמואל אברהם ב"ר יונה ר' הרב הרה"ח

לבנהרץ
ה'תשע"ח אדר כ"ח נלב"ע

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

טוב נשמתמזל לזכר

  
    
   
    
    
    
    
    
    
      
    
      
    
     

יג) ו, (שמות אותו המשח ביום
הגליות לכשיתעוררו - צפון עורי
שנאמר בדרום ויחנו יבאו בצפון הנתונות
לא) (ירמיה צפון" מארץ אותם מביא "הנני
ויבנה יבא בצפון שנתון המשיח מלך . .
שכתוב הוא בדרום הנתון המקדש בית
שמש" ממזרח ויאת מצפון "העירותי

מא). (ישעיה
לוי בר בנימין רבי בשם יוסי רבי אמר
דרומית שרוח בזמן הזה שבעולם לפי
ובזמן מנשבת צפונית רוח אין מנשבת
דרומית רוח אין מנשבת צפונית שרוח
הקב"ה אמר לבא לעתיד אבל מנשבת,
שמשמשות בעולם ארגסטס מביא אני
לצפון "אומר שכתוב הוא רוחות שתי בו
מרחוק בני הביאי תכלאי אל ולתימן תני

מג). (שם הארץ" מקצה ובנותי
רבה) (מדרש

יג) ח, (שמות הקהל העדה כל ואת
(משה לו אמר הקהל. העדה כל ואת
אהל פתח אל לו, אמר להיכן. להקב"ה)
עולם, של רבונו משה, לו אמר מועד.
בחורים רבוא וששים אנשים רבוא ששים
אהל פתח אל להעמידן יכול אני היאך
לו אמר סאתים. בית אלא ואינו מועד,
אתה זה דבר ועל הוא, ברוך הקדוש
הם, עין של כדוק לא האלו השמים תמיה,
ועד העולם מראש שעשיתים הוא ואני
וימתחם שמים כדוק הנוטה שנאמר, סופו,
לבוא לעתיד כב),ואף מ (ישעיה לשבת כאהל
מן האוכלסין אותן כל בציון, עושה אני כך
הם היכן המתים שיחיו עד הראשון אדם
המקום לי צר לומר, עתידים והם עומדין,
עושה אני מה כ). מט (שם ואשבה לי גשה
מקום הרחיבי שנאמר, מרחיבה, אני להם.

ב). נד (שם תנחומא)אהלך (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:30 18:17 ירושלים
19:32 18:32 תל-אביב
19:31 18:23 חיפה
19:32 18:34 באר-שבע
19:53 18:53 ניו-יורק
גו'- ספו עולותיכם גו' ה' אמר כה 
ז,כא (ירמיהו: מפיהם. ונכרתה האמונה אבדה
ה' אמר כה    כח)

כג) ט,כב (ירמיהו: ה'. נאום גו' יתהלל אל
      
       

במצרים שהיה הגדול הנס

מלך דבר

צו פרשת
הגדול) (שבת

צו

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

- זו בשבת מציינים אותו גדול" ה"נס אודות
ערוך: בשולחן הזקן רבינו כותב - הגדול" "שבת
נתקבצו שבת, באותו פסחיהם ישראל "כשלקחו
הם זה למה ושאלום ישראל אצל מצרים בכורי
שיהרוג לה' הוא פסח זבח להם אמרו כך, עושין
ואל אבותיהם אצל בכוריהם הלכו מצרים, בכורי
רצו, ולא ישראל את שישלחו מהם לבקש פרעה
מהם, הרבה והרגו מלחמה עמהם הבכורות ועשו
זה נס וקבעו בבכוריהם. מצרים למכה וז"ש

הגדול". שבת וקראוהו בשבת, לדורות לזכרון

ניסים שתי
ישראל שכאשר נכתב "הטור" בספר להבין: וצריך
כו') שה לוקחים מדוע שאלתם (על למצרים השיבו
שיניהם היו עלינו, במצות-ה' פסח לשם "לשחטו
אלהיהן, את ששוחטין על קהות המצרים) (של
הנס אותו שם ועל דבר, להם לומר רשאין היו ולא
לרבינו לו היה ולכאורה, הגדול". שבת אותו קורין
נכיר (שבזה בשתים הוא גדול" שה"נס לומר הזקן
לומר רשאין היו ש"לא הנס - הנס) בגדלות יותר
בבכוריהם", מצרים "מכה של והנס דבר", להם
לומר רשאין היו ש"לא הנס את השמיט ולמה
מצרים "למכה של הנס את רק והזכיר דבר", להם

בבכוריהם"?!

שיכול אף אחד נס שהזכיר רק לא - השאלה ועיקר
הנס את רק שמזכיר אלא, נסים, שני להזכיר היה
יותר: עיקרי שהוא השני הנס לגבי טפל שלכאורה
הוא - דבר" להם לומר רשאין היו ש"לא הנס
שהמצרים עצמם, לישראל קשור יותר לכאורה
המסבירים חז"ל דברי לפי ובפרט להם, הזיקו לא
יציאה - פסח לקרבן השה לקיחת של הענין את
המצוות; לקיום שייכותם והתחלת זרה מהעבודה

הוא - בבכוריהם" מצרים "למכה של הנס ואילו
(מצרים עצמם לבין בינם למצרים שנוגע בענין
שאצלם לישראל, (לכאורה) שייך ואינו ובכוריהם),
הועיל שלא זה, מנס כתוצאה שינוי נעשה לא
הנס הרי, שכן, וכיון ממצרים. ישלחם שפרעה
הנס לגבי טפל הוא בבכוריהם" מצרים ד"למכה

דבר". להם לומר רשאין היו ש"לא

החושך מן האור יתרון
הגדול" ש"שבת הזקן רבינו כותב זה כל ולמרות
מצרים ד"למכה הנס לזכרון גם רק [לא נקבע
לישראל, שנעשה הנס על בהוספה בבכוריהם",
ורק אך אלא] דבר", להם לומר רשאין היו ש"לא
השייך ענין בבכוריהם", מצרים ד"למכה הנס לזכרון

לישראל?! שנעשה הנס לזכרון ולא בלבד, למצרים
ממצרים ישראל יציאת על נוסף הענין: וביאור
של והביטול השבירה גם וישנה להיות צריכה -
החושך התהפכות של לאופן ועד עצמה, מצרים
מצרים "למכה של הנס תוכן וזהו לאור. - עצמו
התוקף על שמורה מצרים, שבכורי - בבכוריהם"
את להכות כדי שלהם התוקף ניצלו דמצרים,

מצרים.
שלמעלה סתם נס רק לא - גדול" "נס הוא זה ונס
דבר", להם לומר רשאין היו ש"לא הנס כמו מהטבע,
ומתהפך משתנה עצמו שהטבע גדול", "נס אלא
שהנס כך, כדי ועד בבכוריהם"), מצרים ("למכה
"נס נחשב אינו דבר" להם לומר רשאין היו "שלא
מצרים ד"למכה גדול" ה"נס לגבי לאמיתתו, גדול"

בבכוריהם".

הגויים על משפיעים
זה גדול" "נס של שייכותו גם מובנת זה ולפי
מעמדם מצד ישראל, ע"י שנעשה כיון - לישראל
למצרים, שייכות להם שיש כזו בדרגא ומצבם
כך ידי על מהם התעלו זה, כל ועם גוי", "בקרב
להם ולקחו זרה מהעבודה ידיהם משכו שהם
ראו שהמצריים אלא, עוד, ולא מצוה, של צאן
(כפי לה' פסח זבח לעשות מתכוננים שישראל
זה "למה לשאלתם במענה ישראל להם שסיפרו
הביטול פעלו מזה וכתוצאה כך"), עושים הם
- אתהפכא של לאופן ועד דמצרים. והשבירה
גילוי לידי שיבוא וכפי בבכוריהם" מצרים "למכה

והשלימה. האמיתית בגאולה
ה׳תשמ״ט) ניסן י״א ערב הגדול, שבת שיחות (עפ״י



בדחיפות כשצריכים עושים מה
מלך שליט"א מהרבי תשובה
הרב מספר השבת. ביום המשיח,
בארוגם- חב"ד בית מנהל ארד רוני

לנקה. סרי שבאי ביי
אני היינו שעברה, שנה תשרי
חודש בקושי ילדינו, ושני ואשתי
השוכן ביי בארוגם בשליחות ימים
האי. של מזרחי הדרום בצידו
כ-200 הגיעו כבר השנה לראש
היו חב"ד בית בצוות מטיילים.
חב"ד מישיבת בחורים שני עוד

יורק. בניו ב"770" המרכזית
הסוכות וחג כיפור יום לקראת
באופן פחת המטיילים מספר

התחלנו משמעותי.
לעשות מה להתלבט

תורה. שמחת לגבי
חול בשבת זה היה
סוכות, המועד
חל שבת כשבמוצאי

רבה. הושענא ליל
החלו הבחורים
לנסוע אותי לשכנע
השוכנת לקולומבו,
הדרומי-מערבי בחוף
שם לחגוג האי, של

התורה. שמחת את יחד
מכרכי אחד את לקח הבחורים אחד
לפתוח והתכווין קודש האגרות
האם לראות כדי העניינים, במפתח

תורה. שמחת בנושא מכתב יש
במקום נפתח הספר מה משום אך
העמודים שני מבין כשלפתע שונה,
המילים מקופל. מכתב צנח
"שמחת היו במכתב הבולטות
יותר עוד הופתע הבחור תורה".
הושענא "ליל התאריך למראה

ממש. עכשווי תזמון רבה",
הוא שבדבר פרטית ההשגחה לנוכח
המכתב: המשך את לקרוא החליט
המשיח. מלך שליט"א הרבי "לכבוד
וללא החוף בעיירת נמצאים אנחנו
רשות לבקש רוצים אנחנו מניין.
עם לשמוח לקולומבו לנסוע
ולפחות תורה בשמחת חסידים
זה היה (כנראה מניין. לנו שיהיה
שהיו קודמים שליחים של מכתב
היינו כולנו דומה). בסיטואציה
נכתב כאילו מהמכתב, מופתעים

ידנו. על ממש

יותר, עוד שהפתיעה בתשובה
המשיח מלך שליט"א הרבי מעיר
את להעתיק שרוצה למישהו
ומציין הקודש, מארץ שליחותו
פגישתו לאחר במיוחד לשלילה שם
רואה שאינו ומוסיף שז"ר, מר עם
רואה הוא ואדרבא לכך מקום

גדולות. להתפתחויות מקום
הבחור את המם שבתשובה הדיוק
להרגע. החוצה יצא והוא לחלוטין,
(ריקשה טוק" "טוק עוצר לפתע
יורד ממנו חב"ד בית מול ממנועת)
ופוגש חב"ד לבית שנכנס מישהו
היה שעדיין הבחור את בדיוק

מהתשובה. המום
כי לספר החל האורח
קבוצה עם הגיע הוא
לסרי גולשים של
בארוגם "ירדנו לנקה
טוק" "טוק ומצאנו ביי
הבא "ברוך סטיקר עם
נגשתי המשיח" מלך
ושאלתי המקומי לנהג
פה?". הם ? פה "הם
צריך היה לא הנהג
ענה הוא מזה, ליותר
אותי ולקח בחיוב, לי

לכאן.
לאיזור הלכנו דבר, של לאמיתו
עונת החלה כבר ששם אחר
הצעירים הבחורים אבל הגלישה,
לקחת הזמן כל דרשו בקבוצה
הסכמנו. לבסוף לארוגם-ביי, אותם

לכאן". והגענו המלון את עזבנו
התגשמות את לראות שהחל הבחור
התעשת: דקותיים, מלפני התשובה
מתי ועד אתם? חבר'ה כמה אוקיי.

כאן? להיות מתכוונים אתם
המטייל, השיב גברים, 12 "אנחנו
אנחנו מצוה. בר מגיל למעלה כולם

יומיים". לעוד כאן נשארים
שמחת ימי שני בדיוק זה "מצויין!
ויחד ובזכותם איתנו תהיו תורה,
במניין להתפלל גם נזכה אתכם,

תורה". בשמחת יחד לשמוח וגם
שהייתה העצומה התעוררות את
לא תורה שמחת ימי באותם
התעוררות לעולם. הגולשים ישכחו
ומצות בתורה להתחזקות שהביאה
מורנו אדוננו יחי ממש. בפועל

ועד! לעולם המשיח מלך ורבינו

יום ניסן, י"א הבהיר יום יחול השבת שלאחר שלישי ביום
נצחיים לחיים המשיח מלך שליט"א הרבי הולדת

ניסן י״א הבהיר יום
ישראל של מזלם גובר ועל-ידו הנשיא-המלך של מזלו גובר זה ביום
הוא החדש1, התהילים פרק את לקרוא מתחילים זה מיום בכלל.

בקשת זה ביום לכתוב נוהגים קי"ז. פרק
הבקשה את שולחים עתה ולעת ברכה,

קודש2. ה"אגרות באמצעות

הולדת יום מבצע
לי ועשו הציווי את לקיים הדרכים אחד
היהודי של הרשות חפצי שגם מקדש",
דובר שכבר ההצעה, באה – "מקדש" יהיו
נשים אנשים יהודי, שכל כדאי כי אודותה3,
יום את לחגוג הטוב במנהג יחזיקו וטף,

: ומצוות לתורה הקשורה בדרך ההולדת
גם - אדם כל חול. של ענין לכאורה הוא עצמו מצד ההולדת יום
ומצינו גובר"4. "מזלו שבו הולדת יום לו יש - העולם מאומות
אשר ועד הולדתם. יום את חוגגים מאוה"ע) (גם וכמה שכמה
בנוגע הוא - שבכתב בתורה הולדת יום נזכר שבו היחיד המקום

משתה"5. ויעש פרעה את הולדת "יום לפרעה,
שיחלוף במקום - הולדתו יום את לנצל הכח ניתן ליהודי אבל
תורה6 אלא טוב אין טוב", ל"יום אותו שיעשה חול, כיום כך, סתם
בהם ולהתבונן זכרונותיו "להעלות היום את שינצל ע"י ומצוותי'ה,
בלימוד יוסיף8 זה וביום ויתקנם"7, ישוב ותשובה תיקון והצריכים
ונוסף בהידור. המצוות וקיום הצדקה נתינת התפלה, עבודת התורה,
או ביתו בני עם חסידית, שמחה של התוועדות לערוך - לאלו
מתוך יהיו ההולדת ביום הטובות שההחלטות כדי וכו', חבריו גם

ההחלטות. קיום בהצלחת הדבר יוסיף - וממילא שמחה,

שמחה של בהתוועדות לחגוג
לכל כי ומצוות, בתורה להוסיף יהודים לעורר פז9 הזדמנות וזאת
וכו', אצלו מיוחד יום והוא גובר מזלו שבו הולדת יום יש אחד
וקדושה, טוב בעניני להוסיף יותר בנקל עליו להשפיע זה ביום וניתן

ומצוות. תורה
טף, וגם ונשים אנשים ישראל, לכל מופנית שההצעה נאמר, וכבר
להוסיף יש ההולדת שביום הוריהם להם שיסבירו קטנים, לקטני עד
יחגגו שהילדים ידאגו גם וההורים וקדושה, טוב עניני בכל חידוש
החברים עם יחד חסידית שמחה של בהתוועדות ההולדת יום את
בתומ"צ להוסיף הטובות שההחלטות כדי חברותי'), עם - (וילדה

שמחה. מתוך יבואו
עוד ניתן ניסן, חודש בראש בעמדנו אשר זה, בכל להוסיף ויש
זה ביום שהיתה המשכן שהקמת לכך נוסף כי - לדבר10 הכח יותר
גם זהו הרי החול, עניני כל את לקדושה להפוך כח נתינת מהווה
הנביא12 מדמה שאותה מצרים גאולת גאולה"11, של חודש "ראש

הילד. הולדת ליום
.(480-481 ע' ה'תשמ"ח ניסן ר"ח החודש, פ' ויקרא, (ש"פ ___________

.2 תרנ. אגרת ג, כרך קודש אגרות ,17 עמ' שחרית תפילת סיום המנהגים ספר .1

.5 וכקה"ע. ה"ח פ"ג ר"ה ירושלמי ראה .4 אדר. כ"ה שיחת .3 המשיח. ימות מנהגי
המנהגים ספר .8 ניסן. י"א יום" "היום .7 ג. פ"ו, אבות .6 ובפרש"י. כ מ, מקץ
(ב"ר ומקדש המשכן בשביל רק הוא הזהב שבריאת מרז"ל ע"ד .9 .81 ע' חב"ד
הוא עטרות" עשר נטל יום ד"אותו הענין שגם ולהעיר .10 רפל"ה). שמו"ר ב. פט"ז,
יא. פט"ו, שמו"ר .11 עטרות. העשר של (ראשון) הולדת" ה"יום - הולדת יום ע"ד
סהמ"צ ואילך. ב צו, וארא תו"ח וארא. ר"פ תו"א וראה טז. קאפיטל יחזקאל .12
זו. דשנה ניסן ר"ח דערב מכתב וראה ובכ"מ. ואילך. פ"כ פסח קרבן מצות להצ"צ

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק ניסן - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ד. פרק שקלים הלכות

א. פרק החודש קדוש הלכות

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ה-ז פרקים מעילה הלכות
.

א-ב. פרקים פסח קרבן הלכות ח. פרק

ג-ה פרקים
.

ו-ח. פרקים

א. פרק חגיגה הלכות ט-י. פרקים

א. פרק בכורות הלכות ב-ג. פרקים

ב-ד. פרקים

ז

ח

ט

י

יא

יב

יג

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ביי" ב"ארוגם תורה שמחת

ידי על שלא שידע, ליהודי: אומרים וזאת
בעיניו, חן ישא הוא הגוי אחרי ירדוף שהוא

מתפעל שהיהודי רואה הגוי כאשר להיפך: בדיוק אלא
ח"ו. היהודים על שליטה לו שיש מרגיש הגוי ממנו..

תשל"ו) תורה (שמחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מבין שהגוי מה
וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א יצחקוב שניאור הרב ע"י (*

14:00 עד 11:00 משעה יום כל
חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י

מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'

שי׳ ארד רוני ר׳



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

ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

להשיג ניתן
המשיחמדליה הרבי שליט"א מלך המשיח מלך שליט"א הרבי מדליה

1996- משנת הממשלתית החברה בהנפקת
(זהב-750) זהב גרם 41.46

! יחידות 999 מתוך מדליה

04-8622-442 בע"מ המצליח

מחיר
מיוחד!

קאנל בואטה נשמות מדליקים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

זהו המשיח המלך של המובהקים מתפקידיו
ששכח מי את גם לעורר ישראל, נדחי קיבוץ
את להדליק להשכיחה, ניסה או יהדותו את
דולקת נשמתו שלהבת שתהא עד הניצוץ
מלך שליט"א הרבי שולח כך לשם מאליה.
להעיר תבל, קצווי לכל שלוחיו את המשיח

נשמות. ולהאיר
השליחים זוג הקודש לארץ חזרו אלה בימים
שיצאו פסיה, מרת וזוגתו מרום יעקב הרב
(Vattakanal) קאנל לואטה שנה כחצי לפני
השליחים את להחליף כדי הודו, מזרח שבדרום
הזוג לבני לידה. לקראת שהיו שם, הקבועים
כשליחים המשמשים ילדים ישנם מרום,
מנע לא הדבר אך בעולם, שונים במקומות
במדינת קטן כפר לאותו לשליחות לצאת מהם
מיוער, הררי האיזור שבהודו. נאדו טאמיל
ישראלים מטיילים המושך בעננות מכוסה

ביותר. נדרשה חב"ד בית והקמת

בסערה הגענו
כשסערה יעקב, הרב מספר למקום, "הגענו
חשמל הפסקת בליווי פנינו את מקדמת
להכניס כדי כנראה ימים. שלושה שנמשכה

לעניינים. מיד אותנו
הארחה בתי - בגסט-האוז לבקר התחלתי
להניח ישראלים מטיילים לחפש הסמוכים,
החמצן הטופוגרפי המבנה בגלל תפילין. להם
כשהם מתנשפים צעירים וגם דליל באויר
וכשראו לרעהו אחד ממפלס לעבור צריכים
הארחה בתי בין במרץ מטפס כמבוגר, אותי
ועניתי ולעלות? לרוץ המצליח את איך שאלו
שליט"א הרבי בשליחות "כשנמצאים להם
והקשיים נוספים כוחות מקבלים המשיח, מלך

יותר". קלים נעשים

במוחש לראות נוכחתי פעילותנו במהלך
ריקם". חוזרת שאינה לתעמולה ש"מובטח
שם הייתה הארחה מבתי באחד בביקור
הצלחתי לא לצערי אך צעירים, של חבורה
הרגשתי לא תפילין. מהם למישהו להניח
הבוקר על ממש למחרת אך זה, עם טוב
"ראיתי הבחורים: אחד חב"ד בבית הופיע
תפילין להניח לחבר'ה כשהצעת אתמול אותך
להניח נוהג ראיתי אותו שלי בסבא ונזכרתי
תפילין..". להניח רוצה שאני החלטתי תפילין,

לכולם פנים להאיר
לשם מגיעים משמעותית. מאוד הגישה צורת
לכולם. פנים להאיר צריך הקשת. גוני מכל
שלך. האמיתי ביחס חשה השני של הנשמה
יום שפגשנו. מי כל על טוב לחשוב השתדלנו
קבלה פסיה אשתי מבוגרים. זוג מגיע אחד
להם והציעה רחב ובחיוך בשמחה פניהם את
אצלנו שלהם הכבדים התרמילים את להניח
הארחה בבית מקום יש אם לראות ולעלות
אז בדיוק יותר. גבוה במפלס הנמצא סמוך

הוא אך תפילין, להניח לגבר והצעתי הגעתי
מאמינים". "אינם שהם ואמר סירב

שחסרים התברר שבת, באותה בדיוק והנה
הציעה אשתי לשחרית. מניין להשלים שניים
מישהו להביא הסמוך לגסט-האוז שאגש
ובקשתי המבוגרים הזוג אל נגשתי משם.
מניין, לנו להשלים מוכן הוא אם מהגבר
.. הם כי אתמול מהם שמעתי שכבר למרות
להפתעתי בהם. תלוי המניין שכל להם אמרתי
והשמחה החיוך כי והוסיף לבוא נענה הבעל
כל אותם הרשימה פניהם את קבלה שאשתי
מניין. לנו ולהשלים לבוא מוכן שהוא עד כך,

קודש יהודי כל
אך תפילין להניח למישהו הצעתי פעמים כמה
זאת שעם לך "דע בחיוך לו אמרתי סירב. הוא
המשיח מלך שליט"א הרבי אותך. אוהב אני
על הבט מבלי יהודי כל לאהוב שצריך אומר
מתנגד ולכן קודש הוא יהודי כל חיצוניותו.
חלפו אחי". אתה מקרה ובכל "חילוני", לבטוי

ימים כמה
הוא כשלפתע
לי קורא
שרוצה ואומר
הוא להניח.
שנולד סיפר
ה ח פ ש מ ב
אלא חרדית,

הכפיה שגישת
המצות. שמירת את לעזוב לו גרמה בבית
לבי את שבית אחד, לכל החיובית "בגישתך
תלקטו "ואתם תפילין". להניח רוצה ואני
האמיתית בגאולה ישראל", בני אחד אחד

ממש. עכשיו והשלימה

ושידוך בריאות
בריאותה, מצב אודות כותבת בו למכתבה, במענה

הצואר. מצד לנפוח בנוגע וגם הראש כאבי
מומחה רופא דעת הפעם עוד לשאול שצריכה ומובן

כהוראתו. ולעשות במקצוע
מפני זה שבא לומר יש הראש, כאבי אודות ובמ"ש
טפולים ידי על וכשיקבע בקביעות, שלה הוסת שאין

יותר. קלים עכ"פ יהיו הכאבים גם מתאימים,
שכאשר בתוקף, ...להחליט מתאים. לשידוך בהנוגע ...
בשמירת כשרה, ישראל לבת כראוי ביתה תנהג תנשא
וכו'. כשר ואכילת שבת שמירת המשפחה, טהרת
בתוקף החליטה אשר ללבב, הרואה יתברך והשם

טוב. שידוך לה יזמין כן, תעשה וגם ובאמת
ו׳תתי״ב) (מאגרת

לבנות קיץ מחנה
קיץ המחנה ע"ד במכתבו בקראי במאד נהניתי ...
לדכוותי' בודאי הענין וגודל תחיינה, ישראל לבנות
שונות, בהזדמנויות כ"פ נדבר וכבר ביאור, צריך אין
החופש בימי ובכלל קיץ שבמחנות במוחש רואים אשר
יותר הרבה הנערים-ות על לפעול יכולים מלימודים,

הלימודים, בזמן מאשר
היום כל נמצאים חול, דלימודי הבלבול אין אז והרי
והאוירה והסביבה ההורים ואין המחנה, ברשות
בהאמור, שיצליחו רצון ויהי וכו' מתערבים בבית
בהשבועות ניכר במחנה הנערות שהות רושם ויהי'
ברוחניות בריאותן בהטבת זה שלאחרי והחדשים

בגשמיות. הטבה על נוסף
ו׳תתי״ד) (מאגרת

הפלא משחת

מנחם ומנוסה בדוק ומנוסה 054-782-6770 בבבדוק

לחץלטיפול בפצעי לחץ בפצעי לטיפול

חסידות שיעור

פסיה הרבנית וזוגתו יעקב הרב

לאנ״ש וילונות

מפתיעים* *במחירים


