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נא לשמור על קדושת הגליון

מה נשתנה? יהודי ,זה כל השוני
סדר ארבעת הקושיות בליל הסדר ,לפי מנהג
חב"ד הוא :מטבילין ,מצה ,מרור ,מסובין.
לכאורה סדר זה בלתי מובן :הרי סדר זה אינו
מתאים לא לחשיבות הענינים ולא לסדר הופעת
הדברים לפני הילד.
לפי חשיבות הענינים היה צריך להיות הסדר :א(
מצה  -חיוב מהתורה .ב( מרור  -מ'רבנן' )בזמן
הזה( .ג( מסובין  -דבר המבטא את ענין החרות.
 ורק לבסוף  -מטבילין ,דבר שאינו אלא מנהגבלבד.
לפי סדרי ראיית התופעות ע"י הילד היה
"מטבילין" צריך להיות לגמרי בסוף )שהרי העיקר
הוא הטיבול השני( ,או ,לפחות ,אחרי "מסובין",
משום שישנה הסבה בקידוש ,עוד לפני הטיבול
הראשון.

לא לוותר על קוצו של י׳
ישנם כאלה האומרים שמצוות מהתורה יש
לקיים בתוקף ,עד כדי מסירת נפש ,וגם מצוות
שמ'רבנן' צריכות להיות בתוקף ,כיון שהן נכללות
במצוה "לא תסור" ,ואילו מנהגים  -הרי כשהם
ניתנים לביצוע בקלות הן יקויימו בדרך כלל ללא
שאלות מיוחדות ,אבל אין חובה להגיע למצב של
מסירות נפש עליהם.

יתירה מזו הם טוענים :בשעה שקיים הצורך
לחנך ילדים בדרך התורה  -והרי הצלחה מלאה
מושגת בקושי רב בנושא זה  -כדאי להתעלם
לפעמים ממנהגים ולהתמסר להחדיר בהם תוקף
לגבי דברים עיקריים.
כלפי אלו  -באה הוראה מסדר הקושיות :הדבר
הראשון שתינוק שואל עליו ,הדבר הראשון
שתינוק חש בו ושמשאיר עליו רושם  -אינו ענין
שמתורה או מ'רבנן' ,אלא מנהג ישראל הוא הדבר
שעין התינוק צדה אותו ,ושמשפיע עליו במדה
גדולה ביותר.

וקדושת המצוות  -עלול להיות שבמשך זמן
ייפגם בו ,ח"ו ,גם קיום המצוות בפועל.
נוסף על כך שמנהגי ישראל מהוים הם עצמם
תורה ,כמאמר :מנהג ישראל תורה )ואפילו מנהג
נשים ,כמופע בתלמוד ירושלמי במסכת פסחים(
ולפיכך אין לשקול מה עדיף ,ככתוב" :אורח חיים
פן תפלס" ,ואין ,לכן ,לוותר על דבר  -הרי ,נוסף
לכך ,יש כאן היסוד הראשון בחינוך! על הילד
לדעת שהוא שונה מן הכל ,עליו לדעת שהוא
יהודי .דבר זה מושג ע"י מנהגי ישראל .המנהגים
בולטים לעין ,והם ,בעיקר ,משרישים את
התחושה של "אתה בחרתנו מכל העמים" ,דבר
שממנו נבע " -וקרבתנו מלכנו לעבודתך" ,היסוד
והבסיס לכל התורה.
כמאמר רבותינו ז"ל" :גדולה שימושה יותר
מלימודה".

אראנו נפלאות
לטעת יסודות איתנים
אם תהיה ההתנהגות הכללית של הילד דומה לשל
הסביבה הלא-יהודית  -הרי אף אם יקבע עתים
לתורה ,יתפלל ,יקיים מצוות וכו' ,אבל מאחר
שהוא דומה בהתנהגותו לסביבתו ולא ניכר עליו
שהוא יהודי ,ולא מורגש בו ההבדל בין ישראל
לעמים" ,אתה בחרתנו מכל העמים" - ,יביא
הדבר לידי כך שגם במצוות שהוא מקיים ובתורה
שהוא לומד לא תהא מורגשת הקדושה הדרושה.
וכאשר פגום באדם היסוד  -קדושת התורה

כשמחנכים ילדים כפי הראוי ומלמדים אותם
שגם מנהג ישראל תורה היא ויש למסור הנפש
עבורם  -אומרים אז" :עבדים היינו לפרעה
במצרים ,ויוציאנו ה' אלקינו משם ביד חזקה
ובזרוע נטויה" ,וגם עתה "כימי צאתך מארץ
מצרים" ,יוציאנו מאפלה לאור גדול ,ו"נודה לך
שיר חדש"  -לא "שירה חדשה" ,בלשון נקבה,
כי אם "שיר חדש" בלשון זכר  -שתהא זו גאולה
שלמה ואמתית ,שאין אחריה גלות ,על ידי משיח
צדקנו במהרה בימינו.
)לקוטי שיחות א ,חג הפסח(

לוח השבת

פרשת אחרי
שבת הגדול
הדלק"נ

מוצש"ק

לפי שעון קיץ

ירושלים 6:32
תל-אביב 6:47
6:39
חיפה
באר-שבע 6:49
ניו-יורק 7:16

7:46
7:49
7:49
7:48
8:18

 הלא כבני כשיים  -אמר ה'
אלוקיך.

)עמוס ט ,ז-טו(

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

עורך :הרב זמרוני ציק
מנהל אדמיניסטרטיבי :יצחק רחימי
רכז המערכת :בנצי פרישמן
משלוחים :מנחם רווה
ברדיצ'ב  ,10בת-ים עיר הגאולה ,ת.ד3084 .
טל'  03-658-4633פקס03-657-3816 :

תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית :צילום ש .רומני

אימיילhageulacom@gmail.com :
אינטרנטwww.hageula.com :
www.moshiach.net

ח-ן בנק הדואר 4-16896-5

אחרי
בזאת יבוא ..אל הקודש

)ויקרא טז ,ג(

פרשתנו ,פרשת אחרי ,פותחת בפרטי
עבודתו של כהן הגדול הנכנס ביום
הכיפורים לקודש הקודשים.
הדבר מפליא ביותר ,מכיון שלכאורה
הייתה פרשתנו צריכה להתייחס תחילה
להוראות היום-יומיות של הכהנים ורק
אח"כ לעסוק בהוראות המיוחדות של
יוה"כ שהוא יום אחד ויחיד בשנה?
ומהביאורים בזה :עבודת הכהונה -
העיסוק בקדושה  -יסודה בקודש
הקודשים .כדי שהכהנים יצליחו לעבוד
את עבודת הקודש היום-יומית שלהם ,הם
מקבלים כוחות ממדרגת הקדושה הנעלית
ביותר .המקום המקודש ביותר הוא קודש
הקודשים .הזמן המקודש ביותר הוא יום

היום יותר מתמיד ,רואים

ניסים גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה ,עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות050-8080-770 :
או באתר האינטרנטwww.igrot.com :

הכיפורים .עבודה זו מתבצעת ע"י האדם
הקדוש ביותר  -כהן הגדול.
כך גם ביחס לחינוכו של כל ילד יהודי,
עליו לקבל את יסוד חינוכו בחינוך על
טהרת הקודש בדרגת הקדושה הנעלית
ביותר ,כדי שיוכל למלא את תפקידו
ויעודו כבן השייך ל"ממלכת כהנים".

)מעיין חי -עפ״י ליקוטי שיחות יז(

כמעשה ארץ מצרים

רבי חייא פתח "לאחוז בכנפות הארץ
וגו'" ,תנא ,עתיד הקב"ה לטהר את ארץ
ישראל מכל טומאות העמים עובדי
עבודה זרה שטימאו אותה ,כאדם האוחז
בטליתו ומנער טינוף ממנה .ואף כל מי
מהם שנקבר בארץ הקודש יושלכו מחוצה
לה.

ברכת מזל טוב

למשפחת ר' אילן ואילנית שיחיו

חיון

שליח הרבי שליט"א מלך המשיח ,קניון הזהב ,ראשון לציון

לרגל הולדת בנם החייל בצבאות ה'
שניאור זלמן שיחי'

יזכו לגדלו לתורה ,לחופה ולמעשים טובים ,מתוך
הרחבה של זמן הגאולה האמיתית והשלימה

)ויקרא יח ,ג(

דבר מלך
  

    
     
    
    
     
     
   
    
   


  

)זהר ,אחרי(

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

ח

ומש

ת

הלים

ת

ניא

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

ברכת מזל טוב

למשפחת ר' נועם וחניתה שיחיו

אליאס

שליח הרבי שליט"א מלך המשיח ,קרית אונו

לרגל הולדת בנם החייל בצבאות ה'
דוד חי שיחי'

יזכו לגדלו לתורה ,לחופה ולמעשים טובים ,מתוך
הרחבה של זמן הגאולה האמיתית והשלימה

שיח חסידים
מאת :הרב אבישי אפרגון ,ראש ישיבת חב"ד כפר סבא )הכותב שירת בעבר בצה"ל בתפקיד פיקודי מסווג(

המהפיכות בעולם הערבי

ניסי ונפלאות הגאולה

אחד מיעודי הגאולה הבולטים הינו שלום עולמי בו תשגשג
האנושות כולה – "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם
למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה"
)ישעיה ב ,ד( .ההכנה ההכרחית לכך היא ביטול משטרי רשע
ודיכוי בהם מנוצלים התושבים והמשאבים בידי רודנים.
התפוררות הקומוניזם שהביאה לשחרור מאות מליוני
בני אדם ,הייתה אחת מאבני הדרך הבולטות בתהליך .אמנם ,גם לאחר
נפילת ברה"מ ו"ברית וורשה" נותרו עשרות מדינות ערביות ומוסלמיות
שבהן משטרים רודניים .אולם ,בחודשים האחרונים כולנו עדים להמשכו
המדהים של התהליך הגאולתי כאשר את המדינות הנ"ל שוטף גל עצום
)"צונאמי" רוחני( של שאיפה לחרות ,חלוקת משאבים צודקת ודרישה
לזכויות אדם בסיסיות.
אירועים מדהימים אלו הפתיעו גם את גדולי המומחים .במצרים ,למשל,
עמדו לרשות המשטר כ 1,100,000 -אנשי בטחון וחיילים ,המצוידים באלפי
תותחים וטנקים אמריקאים חדישים ,מאות מטוסי  F-16ומסוקי אפאצ'י,
ושירותי בטחון יעילים ביותר .אולם ,המהפיכה שם התרחשה במהירות
מדהימה וללא אבידות בנפש .כך גם בטוניס שם כוחות הז'נדרמריה ,המשמר
הלאומי והצבא סירבו לפתוח באש על המפגינים ,והמשטר הישן קרס .גם בלוב
ערקו הרמטכ"ל ורוב יחידות הצבא והמשטר נסמך בעיקר על שכירי חרב.
במדינות נוספות נמשכות המחאות ההמוניות ,ומשטרים רודנים נוספים
נמצאים בתהליכי קריסה .במדינות אחרות נעשים צעדים מרחיקי לכת על
מנת לשנות את אופי המשטר ולהיטיב עם האזרחים.
הנפילה המדהימה ,המהירה ומעוטת הקורבנות ,של משטרי מדינות
ערב )והשינויים המפליגים באופי השלטון במדינות נוספות( ,מתאימים
במדויק לנבואת חז"ל )בראשית רבה – הובא ברש"י( על הפסוק" :ולישמעאל
שמעתיך...שנים עשר נשיאים יוליד) "...בראשית יז( .חז"ל דרשו את המילה
"נשיאים" במשמעות של עננים )כמו בפסוק "נשיאים ורוח וגשם אין" -משלי כ"ה( –
ואמרו עליהם ש"כעננים יכלו" – דהיינו כמו שהעננים חולפים ועוברים,
ומתכלים בקלות ,כך גם לגבי נשיאי ישמעאל )מנהיגיהם ומשטריהם(,
שיחלפו מהעולם ויתכלו בקלות ,ממש כמו העננים.
התממשות נבואה זו מחזקת בנו את הציפייה והתשוקה לגאולה האמיתית
והשלימה בקרוב ממש ,וכדברי בעל הטורים על הפסוקים "ואלה שני חיי
ישמעאל  ..על פני כל אחיו נפל" )בראשית כה(" :וסמיך ליה "ואלה תולדות
יצחק" לומר כשיפול ישמעאל באחרית הימים אזי יצמח בן דוד שהוא
מתולדות יצחק".
בתורת החסידות מוסבר כי בגאולת מצרים יצא עם ישראל בחפזון על
מנת לברוח מהרע שהיה עדיין בתוקפו ,אולם על הגאולה העתידה נאמר
"כי לא בחפזון תצאו" )ישעיה נב( משום שהיא תבוא לאחר "בירור הניצוצות"
שנעשה בגלות ,שעל ידו מתהפך הרע לטוב .ואכן ,ביציאת מצרים היו
צריכים את עשר המכות ואף לטבע את צבא מצרים בים סוף על מנת
להגיע לגאולה ,אולם היום ,החיילים המצרים בעצמם יוצאים ממצרים! –
וזאת על ידי התנגדותם לשימוש בכוח והצטרפותם לרפורמות ולביטול
המשטר הישן.
גם רעידות האדמה שהיו בחו"ל לאחרונה הינן מסימני הגאולה )כמובא
בזוהר הקדוש( וכך גם הצונאמי )"ה' מלך גאות לבש  ..נכון כסאך מאז  ..נשאו נהרות
ה'  ..מקולות מים רבים אדירים משברי ים  ..לביתך נאוה קודש ה' לאורך ימים-תהלים צג(.

הבטחת ונבואת הרבי מלך המשיח שליט"א היא שדורנו הוא דור הגאולה
העתידה לבוא בקרוב ממש ,וכי ארץ ישראל היא המקום הבטוח ביותר
בעולם ,ועלינו להודות לה' על כל נסיו הגדולים בהפלת משטרי הרשע,
להוסיף בתורה ובמצוות ,לחזק את בטחוננו בה' בהמשכו הטוב של תהליך
הגאולה ,ולהתפלל לזירוזה בחסד וברחמים!
)כל המידע בטור זה מבוסס על מקורות גלויים(

המטה להצלת העם והארץ | ת.ד 6132 .צפת

אין להתחשב בגויים

למרות שנדמה שישנם אומות העולם
המערערים על חלקים מסויימים מארץ ישראל
עד לטענתם "לסטים אתם" אין מה להתחשב איתם ,שכן,
מכיון שהקב"ה בעצמו אומר "לזרעך נתתי את הארץ הזאת",
הרי כהמס דונג מפני אש גו' מפני אלוקים".
)מוצאי ש"פ לך לך תשל"ח(

נפלאות עכשיו
שבת היא מלזעוק

שנותר לבדו ללא עזרה חלילה
מספר הת' אהרון בוטבול ,מנהל
מלמעלה.
הפעילות בבית חב"ד קרית גת:
סיימנו את השיחה ,כשאני נכנס
"לפני מספר שבועות ,בעוד
לסעודת השבת בבית הורי,
אני עושה את דרכי ,בבוקר יום
כשלאחר שעה וחצי הוא ניצב שוב
השבת ,לאחר סיום התפילה בבית
בפתח הבית ומבקש לשוחח איתי.
הכנסת של בית חב"ד לכיוון ביתי,
אני פוגש את אחד התושבים
יצאתי אליו והוא ביקש לשמוע
המתגוררים בסמיכות לביתנו.
מפי ,מה עליו לעשות מבחינה
רוחנית .מתברר שהשיחה החטופה
מאחר שאני מכיר את אותו מכר,
אותה ניהלנו קודם" ,הזיזה לו
מהתפילות אותן הוא עושה מידי
משהו בלב" וכעת הוא ביקש
שבת בשבתו בבית חב"ד ,ואף
לשמוע מפי דברים שיחזקו אותו.
כאחר המשתתפים הקבועים
בשיעורי החסידות המתקיימים
בכמה מילים הסברתי לו מהי
במקום ,הופתעתי לראותו במצב
"תשובה"  -תשוב ה' ,שיש לשוב
רוח ירוד ומדוכדך כמו גם ללא
חזרה אל ה' ולא להתרחק חלילה.
הכיפה שתדיר מופיעה על ראשו.
"אתה יכול גם לבקש ברכה מהרבי
הדבר הפתיע אותי במיוחד,
שליט"א מלך המשיח!" הזכרתי לו.
והחלטתי להתקרב אליו ולשאלו
"מה לבקש ברכה? אתה מתכוון
לפשר מצב רוחו והופעתו השונה.
שאבוא במוצאי שבת לכתוב?" הוא
כמו שאמרו חז"ל "דאגה בלב איש
שאל אותי.
ישיחנה".
עניתי לו" :אם אתה רוצה אפשר
מיד הוא פתח ואמר לי" :תשמע,
כבר עכשיו לבקש את ברכתו .קח
אני החלטתי שאני מפסיק להגיע
מהבית שלנו כרך של
לבית הכנסת!".
אגרות קודש ,תבקש
בעל פה את הבקשה
"למה? מה קרה?"
וביחד נראה את הברכה
"עברתי אירוע לא נעים
שתקבל".
במיוחד שהשפיע עלי
לפי עצתי ,הוא מסתכל
בצורה קשה .לך אולי
בתמונה של הרבי
זה לא ישמע כ"סוף
שליט"א מלך המשיח,
העולם" אך בשבילי זהו
ומבקש במחשבתו את
משבר קשה בכל האמונה
הת׳ אהרוני בוטבול
הברכה.
האישית .החלטתי לנתק
הקב"ה.
את הקשר שלי עם
כרך טו מ"אגרות הקודש" שהובא
מהבית ,נפתח על ידו בעמ' רסו.
"הכל התחיל כשלפני חודשיים,
בעת שעברתי דירה ,נפל כנראה
המכתב הראשון שראינו מסתיים
בטעות אחד מפנקסי השיקיים
בברכה מיוחדת" :בברכת שבת
האישיים שלי.
טוב ושמח"" .הנה ,אמרתי לו,
אתה מקבל כאן ברכה מאוד לא
אין לי כרגע מושג מי מצא את
שגרתית ,עליך להתחזק בשמחה
זה ,לפי כתב היד ,זה נראה כאשה,
ותראה איך שהכל מסתדר".
שככל הנראה מצאה את הפנקס,
והחליטה לחגוג על חשבוני.
לאחר מכן הופיעו המילים באגרות
קודש ,בקשר לאחד הספרים:
שתבין שהצ'קים שהיא פיזרה ,על
"ידוע שכמה שינויים )וגם זיופים(
סך אלפי שקלים ,מציבים אותי
הוכנסו לתוכו .ועניניו דורשים
בבעיה קשה מאוד בהתנהלות מול
בקורת מומחה במקצוע".
הבנק".
בו במקום הוא החליט להחזיר את
מאחר ומדובר בבחור במצב כלכלי
הכיפה באופן קבוע בעז"ה תוך
לא קל גם כך ,יתום החי מהקצבה
שלנוכח התשובה המדוייקת הוא
של ביטוח לאומי ,הייתה פרשיה
הבין שהכל הולך להסתדר.
כלכלית זו קשה במיוחד.
ואכן זמן קצר לאחר מכן ,הוא
בשיחה עימו התברר לי גודל
כעסו ,עד כדי כך שאפילו בשמירת
הצליח לעלות על זהות לוקחת
השבת ,עליה שמר עד אז ,הוא
הפנקס ,שהודתה ואף שילמה לו
התחיל מבעט ,תוך שהוא חש
את כל הנזק.
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הנס הגדול של שבת הגדול
הנשמה הכללית הכוללת את כל נשמות ישראל,
ומיום י"א בניסן נוהגים לומר את פרק ק"י
) (110בתהילים.
פרק זה עוסק בנצחונו העל-טבעי של אברהם
במלחמתו כנגד אמרפל והמלכים שהיו עימו,
כנרמז בתחילתו "לדוד מזמור נאום ה' לאדוני
שב לימיני עד אשית אויביך הדום ."..וביארו
חז"ל" :שאלו העובדי גלולים את אליעזר
עבדו היאך במתי מספר נצח אברהם עם רב
כזה והשיב להם ,ה' אמר לאדוני אברהם שב
בבטחון לתשועת ימיני ולא אשקוט עד אשר
אשים אויביך מרמס לרגלך כהדום הזה".

הפסקות אש ללא הכרעה צבאית מוחלטת,
שירתו מאז תחילתו של המאבק כאן בארץ
ישראל ,את הצד הערבי ,שניצל את הפסקת
האש להתארגנות למתקפה הבאה .כתזכורת
צורבת ניתן לציין ,את הסכם הפסקת האש
באוגוסט  .'70בשנים תשל"ט-תש"ל )1969-
 (1970התנהלה בתעלת סואץ ,מלחמה עקובה
מדם בין ישראל למצרים" ,מלחמת ההתשה".
באוגוסט  '70נחתם הסכם הפסקת אש .גם כאן
ללא הכרעה צבאית מצדנו.
בשיחותיו הקדושות באותם ימים ,זעק הרבי
שליט"א מלך המשיח מקירות ליבו כנגד
ההסכם ,ואמר כי הצד המצרי יפר אותו והוא
ינוצל לקידום הטילים לאיזור התעלה ,כך
ששום מטוס ישראלי לא יוכל לטוס בשמי
התעלה .בשעה שתים בצהרים בעיצומו של יום
הכיפורים שלוש שנים לאחר מכן ) ,('73כאשר
הצבא המצרי פתח במתקפה וצלח את התעלה,
הבינו הכל למה התכוון.

צבאית ומדינית כאחד ,כשהם רק מגבירים
את המוטיבציה להמשך הטרור .נכון להיום
ממשיכה הממשלה באותה התנהלות חלמאית-
אסונית שרק מביאה להגברת הטרור ,ה"י.
הפתרון היחיד שיביא לרגיעה ולשלום ובסופו
של דבר זה מה שהממשלה בישראל תאלץ
לבצע ,זהו כיבושה מחדש של רצועת עזה וכל
ערי הגדה ,פירוקה של הרש"פ מנשקה וביטול
כל אוטונומיה שהיא ,ויפה שעה אחת קודם.

רק פירוקה של הרש״פ

הקמתה של הרשות הפלסטינית ויציאת צה"ל
מרצועת עזה ומערי הגדה ,היוו את האור
הירוק להקמתו של צבא מחבלים מאורגן,
מאומן ומחומש ,שמרגע הקמתו שוקד על
שיכלול אמצעי הטרור שלו כנגד ישראל.
תגובות צה"ל במהלך שנים אלו ,הוגבלו באופן
חלמאי ע"י ממשלות ישראל להתכתשות ולא
להכרעה צבאית ,רק משום שלא רצו להודות
כי "הסכמי השלום" היו טעות ביסודם .משום
כך ,העדיפו להגיב בפירוטכניקה ובהפצצת
מבנים ושטחים ריקים וכדו' .מבחינת
הפלסטינים ,תגובות ישראל התפרשו כחולשה

יום הבהיר

ביום שישי זה ,ערב שבת קודש ,חל יום הבהיר
י"א בניסן יום הולדתו של הרבי שליט"א
מלך המשיח ,וכניסתו לשנת המאה ועשר
לאריכות ימים ושנים טובות ,חיים נצחיים.
אחד ממנהגי יום ההולדת הידועים הוא ,קריאת
פרק התהלים עפ"י גיל האדם .מכאן גם המנהג
ההולך ומתפשט בקרב עם ישראל ,לומר את
פרקו של הרבי שליט"א מלך המשיח ,בהיותו

הנס הגדול

כך ועוד נצחון גדול יותר מבטיח הקב"ה
בפרק זה ,לרבי שליט"א מלך המשיח ,וכפירוש
הספורנו "זה המזמור חברו המשורר על
המשיח ואמר נאום ה' לאדוני שב לימיני  ..עד
אשית אויביך גוג ומגוג ,הדום רגלך ."..כן תהיה
לנו עוד בשבת זו" ,שבת הגדול" על שם הנס
הגדול שנעשה בו "שפסח מצרים היה מקחו
מבעשור לחודש ..וכשלקחו ישראל פסחיהם
באותו שבת נתקבצו בכורי מצרים אצל ישראל
ושאלום למה זה הם עושין כך אמרו להם
זבח פסח הוא לה' שיהרוג בכורי מצרים הלכו
בכוריהם אצל אבותיהם ואל פרעה לבקש מהם
שישלחו את ישראל ולא רצו ועשו הבכורות
עמהם מלחמה והרגו הרבה מהם" .ומי שעשה
ניסים לאבותינו בימים ההם ,יעשה גם לנו
את הנס הגדול ,בהתגלות הרבי שליט"א מלך
המשיח שיגאלנו בגאולה האמיתית והשלימה,
עוד בשבת זו ומתוך שמחה וטוב לבב .בניסן
נגאלו ובניסן עתידים להגאל.

דר‘ משה נברו

NÆD

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו
מתוך נוסח המברק שהואיל כ״ק אדמו״ר שליט״א
מלך המשיח  -לשלוח לקראת חג הפסח ,ה׳תנש״א
...אביע איחולי וברכותי לחג הפסח כשר ושמח וכו'.
וש"ק ושלום ,עונג וחירות בשלמותם לכל בנ"י בכל
מושבותיהם.
ותקויים בקשת כל אחד ואחת האנשים והנשים והטף
בתוך כלל ישראל תפלת משה איש האלקים בספר נעים
זמירות ישראל:
שבענו בבקר חסדך ונרננה ונשמחה בכל ימינו ,יראה
אל עבדיך פעליך והדרך על בניהם ,ויהי נועם ה' אלקינו
עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו.
בכהנ"ל כפליים לתושי' וכעיסקא דשבתא ודהגאולה,
בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.
בכבוד ובברכת שבת והחג
מקום החתימה

קדמי ביטוחים

סוכנות הביטוח שלנו  -כל ענפי הביטוח

מומחה לרפואה אלטרנטיבית

זמנים לחג הפסח

הדלקת נרות :ירושלים  ,6:34 -תל-אביב ,6:50 -
חיפה  ,6:41 -באר שבע  ,6:51 -ניו יורק 6:20 -
מכירת חמץ  -יש לבצע עד ליל בדיקת החמץ ,יום
ראשון ,י"ג ניסן בערב )(17.4.11
בדיקת חמץ  -יום ראשון ,י"ג ניסן בערב ),(17.4.11
מצאת הכוכבים בשעה  7:39בערב.
סוף זמן אכילת חמץ  -יום שני ,י"ד ניסן )(18.4.11
עד שעה  10:28בבוקר.
סוף זמן שריפת חמץ  -יום שני ,י"ד ניסן )(18.4.11
עד שעה  11:34בבוקר.
סוף זמן אכילת אפיקומן  -ליל הסדר ,אור לט"ו
ניסן ,עד חצות  12:39 -בלילה.

ביטוח רכב
ביטוח דירה
ביטוח עסק
ביטוח חיים
ביטוח משכנתא
ביטוח בריאות

מאבחן בגלגל העין ™ נטורופתיה ™ הומאופתיה ™ דיקור
רופא אלטרנטיבי רב≠תחומי המטפל בשיטות ייחודיות
לפתרון בעיות שונות עם הצלחות מוכחות כגון∫
כאבי פרקים וברכיים∫ ”ÆÆÆאחרי שישה טיפולים לא היו צריכים לנתח
את הברך“ שלמה הÆ
בעיות פוריות∫ ”ÆÆÆד“ר משה נברו מודים לך¨ בזכותך אנחנו חובקים
ילד“ ליאת ובעלה
בעיות קשב וריכוז∫ ”ÆÆÆהמורים שרצו לזרוק את הבן שלי מביה“ס
רגיל לביה“ס לחינוך מיוחד¨ עכשיו אינם מפסיקים לשבחו “°יצחק סÆ

 .B-12כמו
יפהאיןוגם
"...הברזל עלה
התריס ועייפות
וירדתי
לי הסכרת
ועכשיו
כרוניתשאמרת לי
”ÆÆÆשמעתי למה
בלוטתסכרת∫
בעיות
במשקל“שלמה מÆ
התריס התאזנה ואני פחות עייפה" .עדנה ו.
כן ,בלוטת

בהמלצת רבנים

לקביעת תור ופרטים נוספים∫
דר‘ משה נברו
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קליניקהובת“א דר‘ משה נברו
בצפת
מומחה לרפואה אלטרנטיבית

חברת אחים אביוני )  (1982בע"מ
תקרות אקוסטיקה וגימורי בניה

מבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ
ר׳ קדמי בהכסת ספר תורה
בעזרת נדבת הסוכנות

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

מתקשרים ומרוויחים:

03-5017702
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