
הימים אחרית ספר
הוציאו בהם מספר שנים לאחר
"לכשיפוצו פעילות במסגרת לאור
שונים, ועלונים חוברות מעינותיך",
תורת לימוד את להנגיש שנועדו
התורה. לומדי לקבל חב"ד חסידות
"אחרית הדפוס הדפוס מבית יצא כעת
החסידות ביאורי את המביא הימים",
והשלימה. האמיתית הגאולה בנושא
.058-5770-285 להזמנות: ראשי מוקד

תשע״ט ניסן י״א קובץ
גם שנים, עשרות מזה שנהוג כפי
את הדפיס שיחות להפצת הועד השנה
ליקוטי המכיל ספר ניסן, י"א קובץ
על נשיאינו רבותינו של פירושים
התהילים למזמור השייכים הפסוקים
הרבי של שנותיו למספר המתאים
מכיל קי"ח. - המשיח מלך שליט"א
את להוריד ניתן עמודים. ל500 קרוב

הגאולה. באתר הספר

תש״נ שנת משיח דברי
משיח, של תורתו להפצת במכון
כרך הוצאה עם המוגמר על מברכים
- משיח' 'דברי הספרים בסדרת נוסף
שוקדים כעת תש"נ. לשנת החמישי
לאור יצאו ובקרוב הסדרה, המשך על
לציבור פונים במכון תשמ"ט. שנת ספרי
תיעודים בידו שיש מי כי ומבקשים
לה, הסמוכות וכן זו משנה יומנים או
הרבים. את לזכות מנת על קשר ליצור

.058-5358-770 להזמנות:

טובות חדשות

. . ביכולתכם אשר כל "עשו
צדקנו משיח את בפועל להביא

ממש!" ומיד תיכף

רגעי הגאולה, נבואת למציאות. החלום הפך ולפתע
שנים במשך עליה חלמו שכה ממצרים היציאה
בני יצאו ברגליהם ממשית. לעובדה הפכה ודורות
צועדים וטפם נשיהם הם מצרים, מארץ ישראל
הבא היעד אל להגיע כדי כי שמתברר אלא קדימה.

לעבוד... להתחיל צורך יש

הוא ברוך הקדוש ידי על התרחשה ממצרים היציאה
מטרת וגאלם. עליהם נגלה אשר ובעצמו בכבודו
מכבר זה רבינו למשה נאמר והשיחרור היציאה

את עצמו על כשנטל
להוביל הנעלה התפקיד
"בהוציאך התהליך: את
תעבדון ממצרים העם את
ההר על האלוקים את
למתן להגיע הזה"-
לכך שהדרך אלא תורה.
שינוי ישראל מבני דורשת
אישית. עבודה - מסויים
מארץ צאתם עם מיד וכך
במרץ העם החלו מצרים
את לספור ובהתרגשות
מתן יום לקראת הימים
אנו מכך, ויתירה תורה,
במסע, ממשיכים עדיין
נביאינו: שקבעו וכפי

ולימדונו נפלאות", אראנו ממצרים צאתך "כימי
להמשכה הראשונה הגאולה שבין הישיר הקשר על

והשלימה. האמיתית בגאולה וסיומה

ומתעלים עולים
שליוותה ספירה אותה מעין שהינה העומר, ספירת
של העיקרית המאפיינת היא היא אבותינו, את
התעלות של אישית עבודה - הנדרשת העבודה
במדריגה להשאר ניתן לא לדרגה. מדרגה ועליה
אלא וטובה, נעלה היא הייתה שאמש הגם הקודמת,
מוסיף ויום, יום בכל ולהתקדם. להוסיף יש שהיום
שלב ומתעלה היהודי
בכל בעבודתו, נוסף
ספירה הוא מתקן יום
כל בירור עדי נוספת

מידותיו.

קודש, השבת ביום הפסח חג את ציינו בה זו, בשנה
(במוצאי למחרתו מיד העומר ספירת את התחלנו
את המלמדנו המדרש את התואם באופן השבת)
"וספרתם מהקב"ה שנצטוינו כפי הספירה מעלת
משלימים אנו שבוע בכל השבת". ממחרת לכם
מתגלית בכך וכו'), גבורה (חסד, המידות של בירור

נמצאים. אנו בו זה נעלה בזמן נוספת מעלה

ניסן, לכ"ח אור חמישי, ביום תנש"א, בשנת
קודש, שיחת המשיח מלך שליט"א הרבי נשא
במעלת ברובה שעסקה
אנו בו והזמן היום
שלקראת אלא נמצאים,
החל לפתע השיחה, סיום
ברורות: במילים לתבוע
על הבט שמבלי "היתכן
פעלו לא עדין הענינים כל
בפועל צדקנו משיח ביאת
מובן בלתי דבר ממש?!...
אנו גם וכך וכלל!", כלל
ספור אין לאחר כיום,
בעקבות שנעשו פעולות
העצומה ההתעוררות
יום אחד כל המלווה
לפעול שעה, ושעה יום
"עשו כתביעתו: ולעשות
משיח את בפועל להביא . . ביכולתכם אשר כל
בנחרצות: ותובעים התוקף בכל אנו באים צדקנו",

צדקנו?! משיח ביאת נפעלה לא שעדיין הייתכן

האחת התשובה
באופן שנאמרת זו לתביעה דבר, של לאמיתו
מוכרחים שהם "ש"יתעקשו" בשיחה המוזכר
זו, לתביעה יפעלו", ובוודאי הקב"ה את לפעול
המיידית התגלותו - אחת תשובה רק להיות יכולה
האמיתית בגאולה המשיח מלך שליט"א הרבי של
הוראותיו כל בקיום מתחזקים שאנו תוך והשלימה.
ממש, בפועל צדקנו משיח פני קבלת ובראשם הק'
לימוד ואחת, אחד כל אצל והבטחון האמונה חיזוק
וגאולה, משיח עניני ולימוד בעיון אבות פרקי
באופן שלנו, החיים אורח על המשפיע באופן

כפשוטו. המשיח ימות לתקופת המתאים

האישית התביעה
ואחת אחד כל של
מלך שליט״א הרבי של ההתגלות את בפועל להביא שביכלתו כל לעשות מעצמו אחד כל של תביעה
ממש! ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה בבקשת הקב״ה כלפי עקשנות זאת עם ויחד המשיח

לבוא צריך שמשיח לפסוק

דין לפסק ״...הצורך הראשיים: לרבנים המשיח מלך שליט״א הרבי
תשמ״ט) אייר (י״א ומיד״. תיכף לבוא צריך צדקנו שמשיח
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

יחזקאל ב"ר בריינדל חיה מרת
גוביץ ז"ל שרגא
ה'תשע"ט ניסן י"ב נלב"ע

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

ז"ל מרדכי ב"ר ויקטוריה מרת
רווה

ה'תשע"ט פסח של שביעי ניסן, כ"א נלב"ע

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

נשמת נשמתלעילוי לעילוי

 
הפצת ע"י – עיקר זה וגם ועוד
והפצת והיהדות, התורה
ובמיוחד כולל חוצה. המעינות
כולו, העולם בכל יהודים לעורר
התורה בלימוד יותר עוד שיוסיפו
לפרסם גם וכן המצוות, וקיום
"אלופו כולו העולם בכל ולגלות
השפעה ע"י – כולל עולם", של
שבע לקיום בנוגע אוה"ע על
ל"והיתה והכנתם נח, בני מצוות

המלוכה". לה'
   

כי קדושים והייתם והתקדשתם
ז) כ, (קדושים אלוקיכם ה׳ אני קדוש

במותר עצמך "קדש ואמרו: חז"ל למדו מכאן
שימוש הוא עיקרה זו, התקדשות לך".
- הגשמיים לעניינים הקשור בכל תכליתי
חיי העלאת וכן שמיים. לשם מעשיך כל
דעהו. דרכיך בכל - קודש לדרגת החולין

הגאולה, לזמן מיוחדת שייכות זו לעבודה
הבריאה את האלוקית ההתגלות תקיף אז

בכולה. ותחדור

הימנעות ואף המצוות קיום התורה, לימוד
את להכשיר ביכולתם אין אסורים מדברים
עלול עדיין והאדם היות לגאולה, העולם
מאלוקות. נפרדת כמציאות עצמו את לחוש

הוא לו, במותר עצמו מקדש יהודי כאשר
מקור ה"אגו" על אנוכיותו, על מוותר
את ומשאיר שלו, ה"אני" על ואף תאוותיו

גאולה בלבד. השכינה להשראת המציאות כל
ושלמה. אמיתית

קדושים) פרשת א׳, שיחות ליקוטי (עפ״י

לכם להוסיף החמישית.. ובשנה
כה) יט, (קדושים תבואתו

בשלוש העץ פירות את אוכל שלא יהודי
הרביעית ובשנה לנטיעה, הראשונות השנים
ה' לברכת זוכה בירושלים, בקדושה אוכלם
החמישית "ובשנה שנאמר: - בנטיעותיו

תבואתו". לכם להוסיף פריו את תאכלו

מקום בכל נאכלים החמישית, השנה פירות
הכוונה תכלית את ללמדנו מצב. ובכל
דירה ית' לו להיות - העולם בבריאת

בתחתונים.
ז) חלק לקוטי-שיחות (עפ״י

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:00 18:45 ירושלים

20:03 19:00 תל-אביב

20:04 18:52 חיפה

20:02 19:02 באר-שבע

20:40 19:36 ניו-יורק
גו' חודש מחר יהונתן לו ויאמר 

-מב) יח כ, א' (שמואל

  
דק' 10 ,2 שעה שבת, יום :

שני. וביום ראשון ביום  

בעולם בפועל דווקא - התכל'ס

מלך דבר

קדושים
א' אבות פרקי

קדושים

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

לאכול האיסור על התורה מדברת השבוע בפרשת
העץ, מנטיעת שנים שלוש במשך העץ מפירות
הבאת מכן, ולאחר "ערלה", הפירות נקראים שאז
ואכילתם – הרביעית בשנה – לירושלים הפירות
לאחר לה'". הילולים "קודש ובטהרה בקדושה
מצווה שמירת על השכר את התורה מבטיחה מכן
תבואתו", לכם להוסיף . . החמישית "ובשנה זו
וברכה שפע תוספת יתן ה' החמישית שבשנה

זה. שלפני השנים כנגד בתבואה

הראשונות השנים כל של שהתכלית יוצא מכך
החמישית השנה היא הרביעית) השנה של (כולל
יש זה ולפי השפע. את הקב"ה מוסיף שאז –
החמישית השנה של שהפירות ייתכן כיצד להבין
בטומאה, ואפילו מקום בכל אותם לאכול שמותר
שאותם הרביעית השנה של מהפירות יותר נעלות

בירושלים? ורק וטהרה, בקדושה אוכלים

הנסתר הצדיק
שסיפר סיפור להקדים יש השאלה את להבין בכדי
תהילות יושב קדוש "ואתה במאמר הריי"צ הרבי

ישראל":

היה נסתר, היה הקדוש טוב שם שהבעל בתקופה
ההנהגות אחת והכפרים. הערים בין להסתובב נוהג

בבריאות ולמצבו לשלומו יהודי כל לשאול היו שלו
של תשובותיהם את לשמוע נהנה והיה ובפרנסה,
ביטויים עם באמונה ומלאות שחדורות היהודים,
לה' "השבח השם", "ברוך בה' ביטחון של שונים

וכדומה. יתברך"

הקב״ה? פרנסת עם מה
מסויים ליישוב הבעש״ט הגיע אחת בהזדמנות
ולהודות להלל של בזכות יהודים זיכה וכהרגלו
שהיה זקן, יהודי התגורר יישוב באותו לקב"ה.
העולם, הוויות מכל פרוש והיה גדול, חכם תלמיד
עטור בתענית, יושב היה שנים מיובל ולמעלה
ועוסק המדרש בית שבפינת בחדר ותפילין בטלית
מעט טועם היה ערבית תפילת לאחר ורק בתורה,

ומים. לחם

פשוט, כפרי בבגדי לבוש שהיה טוב, שם הבעל
למצבו אותו ושאל בחדרו שישב גאון לאותו ניגש
לא כלל הגאון צרכו. כל את לו יש והאם בבריאות
שהבעש״ט פעמים מספר ולאחר לבעש"ט, התייחס
הדלת. לכיוון לו וסימן הגאון כעס למצבו, שאלו
מספק אינך מדוע "רבי, גאון לאותו הבעש״ט אמר

פרנסתו?". את (כביכול) הוא ברוך לקדוש

יהודים הסביר: והבעש"ט שתק, נבוך שנותר הגאון

מספק שהקב"ה מהפרנסה ומתפרנסים "יושבים"
זה על הקב"ה? (כביכול) מתפרנס ממה אך להם.
ישראל", תהילות יושב קדוש "ואתה הפסוק אומר
בני של מתהילותיהם ומתפרנס 'יושב' שהקב"ה

הקב"ה. את ומהללים שמשבחים ישראל

ישראל" "תהלות לכאורה לשאול: יש זה סיפור על
מה כן ואם התורה, לימוד ידי על גם להיות יכול
ולמד שישב הגאון של התורה בלימוד חסר היה
יכל שהבעש״ט ובפרט שנה? מחמישים יותר
בתורה החלקים את במיוחד ללמוד אותו לעורר

הקב"ה. של שבחו על המדברים

השלימות את לגלות
בריאת של התכלית הוא: לכך שההסבר אלא
ושדווקא בתחתונים, דירה לה' לעשות היא העולם
בעולם דירה לקב"ה יעשו נחותים הכי בדברים

התחתון. הזה

דווקא אלא התורה, לימוד ע"י כך כל לא נעשה וזה
שקשורים ופרנסה בריאות על לה' שבח ידי על
שהוא לגאון הבעש"ט אמר ולכן היהודי. של לגוף
נתאווה הקב"ה כי הקב"ה של פרנסתו את 'גוזל'

בתחתונים. לדירה

החמישית השנה פירות של המעלה מובן זה ולפי
יהודי כאשר בטומאה: ואפילו מקום בכל שנאכלות
תלויים 'קודש' לא שהם הפירות שאפילו יודע
את משבח הוא הרי הקב"ה, של בברכתו הם אף
בתחתונים" ל"דירה גורם ובכך זה על הקב"ה
יתגלה שאז והשלימה האמיתית הגאולה את ומזרז

בשלימות. הזה בעולם הקב"ה

קדושים) לפ׳ א׳ שיחה ח״ז שיחות (לקוטי



ה׳תנש״א ניסן לכ״ח אור המשיח, מלך שליט״א הרבי משיחת

ביכלתכם אשר כל עשו
עניין הדגשת דבר על לעיל האמור פי על
מתעוררת - זה בזמן (במיוחד) הגאולה
על הבט שמבלי היתכן גדולה: הכי תמיהה
משיח ביאת פעלו לא עדיין - הענינים כל
כלל מובן שאינו דבר ממש?!... בפועל צדקנו

וכלל!

(וכמה עשרה שמתאספים - נוספת ותמיהה
זכאי ובזמן ביחד, מישראל עשיריות) וכמה
המשיח ביאת לפעול מרעישים אינם כן, פי על ואף להגאולה, בנוגע
יבוא לא שמשיח ליצלן, רחמנא אצלם, מופרך ולא ומיד, תיכף
יבוא לא מחרתיים וגם צדקנו, משיח יבוא לא מחר וגם זה, בלילה

ליצלן!!! רחמנא צדקנו, משיח

היו ואילו כו', הציווי מפני זה הרי - מתי" "עד כשצועקים גם
כבר שמשיח ובודאי בודאי באמת, וצועקים ומבקשים מתכוונים

בא!!! היה

באמת ויצעקו ירעישו ישראל בני שכל כדי לעשות יכולני עוד מה
עתה, עד שנעשה מה שכל לאחרי בפועל, המשיח את להביא ויפעלו
בגלות - ועיקר ועוד בגלות, עדיין שנמצאים והראייה, הועיל, לא

השם. עבודת בעניני פנימי

צדקנו משיח את בפועל להביא
אשר כל עשו אליכם: הענין למסור - לעשות שיכולני היחידי הדבר
דתיקון בכלים אבל, דתוהו, דאורות באופן שהם ענינים - ביכלתכם

ממש! ומיד תיכף צדקנו משיח את בפועל להביא -

שהם ש"יתעקשו" מישראל עשרה ימצאו סוף כל שסוף רצון ויהי
כמו - הקב"ה אצל יפעלו ובודאי הקב"ה, אצל לפעול מוכרחים
ולכן) כמעלה), =) (למעליותא הוא עורף קשה עם "כי שכתוב
הגאולה את בפועל להביא - ונחלתנו" ולחטאתנו לעווננו וסלחת

ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית

לכל ואתן אוסיף - שלי הפעולה ע"י יותר עוד ולזרז למהר וכדי
צדקה ו"גדולה לצדקה, ליתן שליחות-מצוה מכם ואחת אחד

הגאולה". את שמקרבת

אשר כל אתם תעשו ולהבא ומכאן עשיתי, שלי את ואני
ביכלתכם.

לעשות מה עצה שיטכסו שלשה, שנים, אחד, מכם שימצא רצון יהי
הגאולה שתהיה שיפעלו - העיקר והוא ועוד לעשות, וכיצד
שמחה ומתוך ממש, ומיד תיכף ממש, בפועל והשלימה האמיתית

לבב. וטוב

ה׳תנש״א) ניסן לכ״ח אור (משיחת

__________

ט. לד, תשא (52

ד. סז, בלק לקו"ת סע"ב. קכג, מג"א בתו"א הובא ספמ"ב. שמו"ר ראה (53

תשובת הוא נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי שהפסוק להעיר, (54
עה"פ). ומצו"ד (רד"ק הגאולה על הנביא לתפלת הקב"ה

פל"ז. תניא וראה א. יו"ד, ב"ב (55

לוי דניאל חיים למר כשפונים
לספר ממנו ומבקשים סבא מכפר
הוא לאחרונה, שחווה הסיפור את

מרוגש: נשמע

עם שנים שמונה לפני "התחתנתי
בת והיא 51 בגיל אני מזל, מרת
הללו השנים במשך הצלחנו לא ,46
וקיימא. חיה זרעא ללידת לזכות
שהנה חשבנו אפילו פעמים מספר
גם לצערינו אך נזכה, בקרוב

זכינו. לא אלו בפעמים

כבר ואנחנו השנים חלפו כך
ישמור. ה' לגמרי התייאשנו

בטבת, כ"ד הוא שלי ההולדת יום
הזקן. אדמו"ר של ההילולא יום
שעברה), (בשנה 50 לגיל בהגיעי
שנערכה בהתוועדות השתתפתי
חגיגת בשילוב המיוחד, היום לרגל

אליה הולדתי יום
מיוחד באופן הגיעו

וקרובי. ידידי

עם יחד ההתוועדות
ניסלביץ׳ יוסף הרב
3 בשעה הסתיימה
אחד וכל בוקר לפנות

לביתו. פנה

ואשתי אני למחרת,
לבית לצאת מתכוננים
מבעוד הזמנו שם מלון,

שנינו בעבור קצרה חופשה מועד
ההולדת. יום את לצין

ביום שמדובר שמכיון החלטנו
קבוע באופן מתקיים בו שישי,
הרב של מלכות' ב'דבר שיעור
אביב, ברמת בישיבה גינזבורג יוסף
להצטרף משתדל שאני שיעור
לנופש בדרכנו שנעצור הרי אליו,
שצריך, כמו השיחה את נלמד שם,
ראויה צידה בוודאי לנו שיתן מה

לדרך.

אלינו ניגש השיעור, לאחר מיד
לנו והציע הנוכחים, אחד אליעזר,
הרבי ברכת את ולבקש לכתוב שוב
לזרע לזכות המשיח מלך שליט"א
ליום בהמשך במיוחד וקיימא, חיה
גובר". אדם של "מזלו בו ההולדת

דקות, מספר במשך ישבה אשתי
בקשת את הכתב על והעלתה
אגרות לתוך הכנסנו אותה הברכה,
קמא, בעמ' שנפתח יד, כרך קודש
"בנועם העמוד: בתחילת נרשם שם

מערב מכתבו קבלתי ובשמחה
אשר במכתבו וכסיומו קודש, שבת
מלאכת זוהי בחינוך לעבודתו חוזר
שימלא מהוי׳ רצון יהי הנה הוי׳,
תחי׳ זוגתו ולבב לבבו משאלות
בקרוב וקיימא חיה לזרעא לטובה

ממש...".

לא אפילו לקרוא צריכים היינו לא
נוספת! אחת מילה

לעיסוקי המדהימה ההתייחסות
בחינוך", "עבודתו ספר בבית כמורה
מערב מכתבו "קבלתי המילים לצד
לזמן ממש שהתייחסו קודש" שבת
והברכה המכתב את כתבנו בו
עצום רגש אותנו מילאה המדהימה

שמחה. של

בה הראשונה הפעם היתה לא זו
של המדהימה בתופעה נתקלתי
באמצעות המענות
בעצמי קודש, האגרות
ניסים על שמעתי כבר
מעט ללא שקרו
שהפעם אלא אנשים.
באופן לנו קרה כשזה
חשנו ממש מדוייק, כה
מלך שליט"א שהרבי
ממש נמצא המשיח
ועונה במקום בו איתנו

אישי. באופן לנו

לנו המליץ במקום, בו
דבר שוב נפרסם שלא אליעזר
על וחזר החמישי, לחודש עד
שאכן קיבלנו עתה שזה ההבטחה

בן. לחבוק נזכה

וההגיון הסיכויים כל כנגד ואכן,
שיכול שחשבנו מה כל וכנגד
מהטבע שלמעלה באופן לקרוא,
בניסן, י"א לפני יומיים כפשוטו,
שליט"א הרבי של ההולדת יום
זכינו בניסן ט' ביום המשיח, מלך

בננו. שנולד

שהתקיימה שלו המילה בברית
שמו נקרא האחרון, הפסח בחג
ויזכו שיחי', יוסף אסף בישראל
ולמעשים לחופה לתורה לגדלו
לרבי ונחת בריאות מתוך טובים

המשיח. מלך שליט"א

הברית משתתפי שכל כמובן
המופת לסיפור נחשפו המרגשת,
הגדולה, השמחה לקיום שהוביל
הגאולה עדי איתנו שתמשיך שמחה

והשלימה. האמיתית

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

ג. פרק מת טומאת הלכות

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

ט-יא. פרק ממון נזקי הלכות

יב-יד. פרק

פרק אלו. בפרקים גניבה.. הלכות נזיקין, ספר
א-ג.

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים ואבידה.. גזילה הלכות

ד-ו. פרק

כח

כט

ל

א

ב

ג

ד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הסיכויים כל כנגד

המערבית מהגדה שטחים שהחזרת יודעים כולם
גדול הכי למומחה זקוקים לא נפשות. סכנת היא

שלהם המרחק את ורואים אלו, שטחים על כשמסתכלים - זאת שיאמר
שזה רואים - האניות על נמצא ומי המזרחי בצד עומד מי ורואים מהים,

ליצלן. רחמנא ממש, נפשות סכנת של ענין
תשל"ח) ניסן מבה"ח שמיני ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

נפשות סכנת יודעים: כולם

ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-960-0770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר

תפילין זוגות ד' הנחת

לוי דניאל חיים



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

לגאולה באמונה ממשיכים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מקום בכל צויין הפסח, חג של האחרון יומו
'סעודת האיתנה. האמונה בחיזוק בעולם,
החג ובמוצאי המסורת, כפי הנערכת משיח'
המימונה-חגיגות בחגיגות רבות בקהילות כנהוג
שולבו שבקניה בניירובי חב"ד בבית האמונה.
המונית, הודיה בסעודת אלו חגיגות השנה
ורעייתו נוטיק שמואל הרב השלוחים שקיימו
חב"ד בבית אלים שוד חוו שעבר, שבשבוע חיה,
וגניבה במכות חייהם על ואיומים פריצה שכלל
דולרים. אלפי עשרות בשווי וכסף מצרכים של

הערים ואחת קניה, של בירתה היא ניירובי
וחצי משלש למעלה עם באפריקה הגדולות
הגיעו הם שנים כחמש לפני תושבים. מיליון
הקימו ילדיהם עם ויחד לבדם, הזרה למדינה
השוהים היהודים כל את המקיף חב"ד בית את
אנשי דרך המקומית, הקהילה מאנשי החל בעיר,
עסקים ואנשי בקניה הישראלית השגרירות
הרבים במטיילים וכלה בעיר, המתגוררים

האזור. את הפוקדים

בשר בלי פסח
לא דבר אך קל. לא המקומי החיים אורח
בפועל לקבל במשימתם השלוחים בפני עומד
הגיעם עם מיד לדוגמא, כך צדקנו, משיח פני
בעופות חמור מחסור ישנו כי גילו למדינה,
סיפרו היהודיים המקום תושבי כשרים. ובשר
בשר, ללא ארוכים חודשים עליהם עוברים כי
כשר בשר לייבא הרבים שהמאמצים לאחר
שעות חמש במרחק הממוקמת אפריקה מדרום
האחרון הפסח בחג שאפילו עד צלחו, לא טיסה

בלבד. בדגים הקהילה אנשי הסתפקו

היהודים, העיר לתושבי כשר בשר לספק מנת על
חב"ד, בבית המרכזיות החג סעודות עבור וכן

שליח חביב, אליהו הרב השוחט במיוחד הגיע
השכנה, באתיופיה המשיח מלך שליט"א הרבי
בשונה באפריקה מהודרת, שחיטה לערוך ע"מ
הנוצות את מורטים בעולם, אחרים ממקומות
עבודה מכונות, ללא ידנית בצורה מהעופות
שעות ואורכת אדם כח מאד הרבה הדורשת
הקהילה אנשי התגייסו כך לצורך ארוכות,
שיבוא מקומי לפועל דואג מהם אחד כשכל

נוצות. למרוט

משנית זהירות
כך תושבים, מיליון וחצי שלוש מונה ניירובי
שעות לוקח לצד מצד רגלית אותה שלחצות
להגיע מהשלוחים מונע לא זה כל אך רבות,
שופר למבצע בעיר פינה לכל החגים במהלך

לולב. ומבצע

"השליחות השליח: מספר הפעילות אופי על
מדובר המחיה, יוקר מבחינת הן פשוטה לא פה
אחוזים בעשרות יקר הכל כמעט שבו במקום
הבטחונית, מהבחינה והן לדוגמה. ישראל מארץ

מקומית ופשיעה טרור ארגוני פה שישנם מכיוון
להסתובב מאפשר ולא שכמעט מה רבה
תהפוכות של בתקופות במיוחד ברחובות.
שהיו הקודמת בפעם מחמיר, המצב פוליטיות
הסתיימו המהומות בחירות זיוף על טענות

הרוגים. מאלף בלמעלה

מאירות נשמות
להגיע אפשר שכזה, רחוק במקום דווקא לאידך
בחורי לזוג אירע כך יהודי. כל של לנשמתו
ויצאו בשליחות לסייע אצלינו שהיו ישיבה
בעלה עם שישבה 70 כבת אישה לפתע לקניות,

אליהם. להתקרב להם סימנה

את ”האם אמרה. דתי", יהודי נראה "כך
היא ”לא"! התמימים. אותה שאלו – יהודיה?"
האישה אותנו?" הצגת מדוע כך, ”אם ענתה.

וענתה התחמקה,
בשלילה ושוב שוב
אימה האם לשאלה
לבסוף יהודיה.
שסבתה התברר,
יהודיה היתה
את 'המירה ואימה
גילתה כך דתה'.
לתדהמתה, האישה

הוזמנה היא כשרה! יהודיה היא גם שלמעשה
בדמעות להזמנה ונענתה הסדר את לחגוג כמובן

מוסתרת". בלתי והתרגשות

עליהם שעברה נעימה הלא החוויה לאחר גם
תגדל השליחות כי להודיע השלוחים מיהרו
את ולהביא באור ולהרבות להוסיף במטרה
להמשך תרומות והשלימה. האמיתית הגאולה
www.chabadkenya.org באתר: הפעילות

תורה לימוד - לחיים ההכנה
אחד כל על אשר ובהחלט, מאז, דעתי חוות וידועה
לעניני ליציאתו (קודם) עצמו להכין ישראל מבני ואחד
הק' תורתנו ללימוד ורק אך זמנו שיקדיש ע"י עולם,
ענינים זה עם לערב מבלי קדש לימודי חיים תורת
אמורים שהדברים מובן עסק. עניני גם ולא אחרים,
שרצונם לאלו משא"כ וכיו"ב, עסק לבעלי בהנוגע
להנ"ל, הם מוקדשים חייהם כל הרי אהל, יושבי להיות
ויובל שמיטה הלכות בסוף הרמב"ם שהביא וכמו
חייהם לכל יסוד בדוגמת היא האמורה והכנה בזה.
ולראשונה לראש תלוי שע"ג הבנין כל שקיום בעתיד,
בשיפור תועלת כל שאין בנין, וכדוגמת היסוד בחוזק
חזק שהיסוד מובטחים כשאין הרהיטים, הכתלים
ורק אך שמקדישים שהשנים מובן שמזה הצורך, כדי

הבא העולם חיי בשביל זה אין בהווה, התורה ללימוד
הזה, בעולם להחיים הנכונה הכנה זוהי אלא בלבד,
ז׳ז) (מאגרת וק"ל.

חול לימודי בלי תורה לימוד
לימודו לסדר בהנוגע דעתי שואל בו למכתבו במענה
מאז, ומיוסדת מפורטה דעתי וידועה הקרוב. בעתיד
במדינה ואברכים מבחורים כל-אחד-ואחד שעל
תורתנו ללמוד לכל-הפחות שנים איזה להקדיש זו,
שכנראה וכיון להבדיל, חול לימודי מבלי הקדושה
דעתי הרי בערבוביא, תמיד למד עתה עד ממכתבו
באופן בעתיד לימודו יסדר שכנ"ל הנ"ל, על-פי ברורה
ללימוד מוקדש זמנו יהי'ה שנים וג' ב' שלכל-הפחות
ואין אחרים, לימודים מבלי ושקידה בהתמדה התורה
ז׳ו) (מאגרת הרצון. בפני העומד דבר לך

בכותל בביקורם קניה למנהיג במתנה מנורה מעניק

הארצי המרכז

משאיות לביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים

03-5017702

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

ועידת את חב״ד בבית מארח
היהודית המנהיגות

ב770 מתוועדים

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תש"פ 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

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח


