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המקדש. בית הינו בעולם, ביותר המקודש המקום
החלק הינו ביותר המקודש החלק עצמו, בו

בקודש שם הקדשים". "קודש בשם הנקרא הפנימי,
ביום בשנה, אחת הגדול הכהן נכנס אליו הקדשים,
הקודש. ארון נמצא ישראל, בני על לכפר הכיפורים

חקוקים בהם הברית לוחות נמצאים זה, בארון
הקדושה. תכלית הדברות, עשרת

מתברר, הנה לשיא, הגענו בכך כי היה נדמה ואם
הכפורת. זו ללוחות, מעל מעליהם, משהו גם שיש

המהוה עבה, זהב טבלת
של העילי הכיסוי את

כעת ואולי הקודש. ארון
דווקא, לאו לשיא? הגענו
משהו יש לכפורת לה גם
הכרובים הם אלו מעליה,
ונמשכים מזהב העשויים
ופניהם.. עצמה מהכפורת

וילדה. ילד פני

לכל מעל
לכל מעל ללמדך,

ארון מעל גם הענינים,
הברית, ולוחות הקודש

ישראל, ילדי עומדים
רבן, בית של תינוקות

בהבל אלא מתקיים העולם "אין נאמר זעליהם
העולם בזכותם רבן", בית של תינוקות של פיהם
בלשון הנקראים ה', צבאות חיילי הם אלו קיים.

תינוקות אלו במשיח, תגעו "אל "משיחי": הפסוק
כפי מעלתם, את מיצינו לא ועדיין רבן", בית של

חז"ל: ובלשון סיני, הר מעמד בעת שהתגלתה
לפני ישראל שעמדו בשעה אומר, מאיר "רבי

שאתם ערבים הביאו הקב"ה להם אמר סיני, הר
לו אמרו לכם. נותנה ואני התורה את משמרים

באמרו לזה הסכים ולא לנו. ערבים אבותינו
בליבו שיש את ומונה עליהם" לי יש "אבותיכם

שאמרו: עד וכך עליהם.
אמר לנו, ערבים בנינו

ערבים הם הם להם
מפי שנאמר: טובים,

יסדת ויונקים עוללים

יתן". לעמו עוז ה' שנאמר תורה אלא עוז ואין עוז,
כל על התורה, קבלת כל פשוטות, ובמילים

עם ילדי בזכות רק אלא התאפשרה לא מעלתה,
בעדנו". ערבים "בנינו ישראל,

ז"ל, האר"י וכפירוש ונעשים, נזכרים האלה והימים
הרי מסויים, יעד תאריך בהגיע שנה, מידי אשר

בעניינו, בתורה הקריאה באמצעות הזכרתו שע"י
שהתעוררה אלוקית השפעה אותה מתחדשת

חג השבועות חג דידן, ובנידון הראשונה. בפעם
יחול אשר תורה מתן
שלאחר רביעי ביום

מאזכר בסיון, ו' השבת,
הבלתי חלקם את מחדש

ילדי של בפז יסולא
התורה בנתינת ישראל,
תינוקות כולל לישראל,
לתינוקות ועד בעריסה

אימם. בבטן

נאמנים חיילים
פנייתו מובנת גם מכאן

של הנפשית ובקשתו
מלך שליט"א הרבי

אחד כל אל המשיח,
ישראל, מעם ואחד
השבועות, חג ביום לבוא וטף, נשים אנשים,

בעת וביחד מחדש לשמוע מנת על הכנסת לבתי
אין הדברות". "עשרת קריאת את התורה, קריאת

בתולדות היסטורי תיעוד של בציבור קריאה זו
והשתתפות שמיעה אלא שיהיה, ככל נעלה עמנו,

תורה, מתן של המתחדש האדיר במעמד עכשווית,
ישראל. קהילות כל את והמאחד

אותה את לגלות חובתנו, את מאזכרת זו קריאה
"בנינו התורה, נותן כלפי הצהרנו עליה הערבות
ביחס התחייבנו, עליה עריבות בעדנו". ערבים
ולהדריכם ומצוות תורה ללמדם ישראל, לילדי

מלך שליט"א הרבי בצבא נאמנים חיילים להיות
והשלימה, האמיתית הגאולה להבאת המשיח,
בברכה ממש. ומיד תיכף כל, לעין בהתגלותו

ובפנימיות. בשמחה התורה לקבלת

דוד קבר מסירת על מחאה
ביחס בכתב הבטחות לאחר גם

וקבעה הערימה הממשלה דוד, לקבר
מונעת כשהיא בשטח עובדות

השניה, לקומה הכניסה את מיהודים
לצורך שיפוצים, שם שבוצעו לאחר

ח"ו. הנוצרית, הכנסיה לידי מסירתה
אלה בימים להגיע יכולים שאינם מי

לדף יכנסו ציון, בהר המלך דוד לקבר
יחתמו המלך, דוד קבר של הפייסבוק

של הנלוזים מהלכיה כנגד וימחו
בישראל. הממשלה

תורה במתן הילדים עם
הפיקו 'ממש' של השלוחים במרכז
למסיבות המתאים לילדים מיוחד כובע
בבתי בגנים, שנערכים הילדים וכינוסי
השונים. הקהילתיים והמרכזים הכנסת

כאמצעי הן משמש המרהיב הכובע
כ'כיפה' והן תורה, מתן לחשיבות עזר
לשמוע הכנסת לבתי המגיעים לילדים
נוספים לפרטים הדיברות. עשרת את

.077-5123-770 ממש והזמנות,

מתאחדים
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על
לקראת ההכנה ימי מנוצלים המשיח,

לגברים אחדות, לכינוסי תורה מתן חג
שבת זו, בשבת גם (בנפרד). ונשים

התוועדויות מתקיימות לחג, ההכנה
חב"ד. במוקדי פרטים מיוחדות. אחדות

הכנסת לבתי השבועות, חג ביום לבוא מישראל, אחד לכל המשיח, מלך שליט״א הרבי של הנפשית בקשתו
תורה מתן של האדיר במעמד ואמיתית, עכשווית השתתפות הדברות״, ״עשרת את וביחד מחדש לשמוע

טובות חדשות
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(30.5.14) (5774) ה'תשע"ד סיון א' נשא, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

מחדש להשתתף
! התורה בקבלת
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חב״ד מוקדי מקיימים השבועות חג לקראת המשיח, מלך שליט״א הרבי בקשת ע״פ
התורה אותיות שעל הדבש את מלקקים נר גן בישוב - לילדים תורה מתן כנסי

צופים ונופת מדבש המתוקים



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

  
  

   
  
    

    
    
   

   
     

    
 

  

נדר לנדור יפליא כי אשה או איש
לה׳ הוא קדוש נזרו ימי כל נזיר..

ב-ח) ו (נשא

לחלק ניתן לנזיר התורה יחס את
פרישות מלשון "נזירות" לשניים.
מתבטא שהדבר כפי - והתבדלות
ו"נזירות" עליו, החלים באיסורים
ימי כל ראשו, על אלוקיו "נזר מלשון
הנזר מבטא כאן לה'". הוא קדוש נזרו
זוכה הוא לה קדושה של מיוחדת הילה

ופרישותו. התנזרותו בגלל -
מבניכם "ואקים נאמר: הגאולה זמן על
אז גם לנזירים". ומבחוריכם לנביאים
תצריך לא שהיא אלא נזירות, תהיה
שכן העולם, מענייני והבדלה פרישות
ישראל על שתשרה הנזירות קדושת
תהיה לא העולם שלענייני לכך תגרום
אדרבא, יהודי. על שלילית השפעה

נפלאים רווחה חיי יהיו ישראל לעם
זאת ועם כעפר", מצויים מעדנים "כל
"לדעת אלא העולם כל עסק יהיה לא
גאולה) (פניני בלבד"! ה' את

ה׳.. יברך ישראל.. בני את תברכו כה
אליך פניו ה׳ ישא אליך.., פניו ה׳ יאר
כב-כז) ו (נשא

הכהנים ברכת הייתה הבית, בזמן
בעומדם הכהנים ע"י יום מדי נאמרת
וב"שם המקדש, בבית בעזרה הדוכן על

המפורש".
לברך הכהנים ישובו הגאולה בזמן
דבר המפורש" ב"שם ישראל עם את
הקודם לתוקפה הברכה להחזרת שיביא
שכן תוקף, משנה תקבל היא ואדרבא,
התגלות כולה בבריאה תשרור אז
התשנ״ב) משפטים, (עפ״י אלוקית.

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:21 7:03 ירושלים
8:24 7:18 תל-אביב
8:25 7:11 חיפה
8:22 7:19 באר-שבע
9:09 8:01 ניו-יורק

אשתאול ובין - אחד איש ויהי 
( ב-כה) יג, (שופטים

כיחיד נשיא בפנימיות

במדבר, ספר בתחילת ישראל בני למניין בהמשך
ממשיכה קהת ומשפחת הלווים, מניין ואח"כ

ומררי גרשון בני במניין, היא, גם לעסוק פרשתנו
ד, (במדבר, גו'" הם גם גרשון בני ראש את "נשא

וספירה, מניין לעריכת הקב"ה של זה ציווי כב).

מניין בעריכת יסודית: ותמיהה שאלה מעורר
המיוחדות למעלות ההתייחסות נעלמת וספירה,

לכל מתייחסת הספירה פעולת יחיד, לכל שיש
אינו במדריגה הגדול שלכן כשווים, הנספרים

נחשב אינו במדריגה והקטן מאחד יותר נחשב
של שיחודו ובפרט מדוע? ולכאורה מאחד, פחות

השי"ת. רצון עפ"י הוא יחיד, כל

נשיא כל של יחודו
בסיום לנאמר בהקשר מתעוררת דומה שאלה
ישראל נשיאי י"ב אודות מדובר שם הפרשה.
נשיא כל והמזבח, המשכן לחנוכת שהתנדבו

הוא. וקורבנו
ליום אחד נשיא ליום אחד "נשיא הקב"ה ציווי

אישי באופן מתייחס גו'", קרבנם את יקריבו
בוודאי (שהרי נשיא כל של לקורבנו וברור

ולאופי לאופיו התואמת כוונה היתה נשיא לכל
(במדבר המדרש מציין זאת, כל לאחר הנה שבטו),
קורבנות הקרבת שבסיכום שהעובדה יד) פרשה רבה,

של הכללי הסכום את מציינת התורה הנשיאים,
מזרקי עשרה, שתים כסף "קערות הקורבנות
עשרה", שתים זהב כפות עשרה, שתים כסף
וחביבים שווים הם השבטים "שכל מלמדת

כולם כאילו הכתוב עליהם ו"העלה כאחד" כולם
ביום הקריבו כולם וכאילו ראשון ביום הקריבו

לכל שיש המיוחדות נעלמת כאן גם אחרון".
מדוע? נשיא,

שבמשכן במנורה גם
יהודי בין חילוקים קייימים אכן, והביאור:

חילוקים אך אליהם, להתייחס אכן ויש ליהודי
שבנפש. יותר החיצוניים ברובדים נמצאים אלה

בעצם ולא בלבד הנפש בכוחות קיימים הם
כאלה יש הנפש, כוחות ברמת כאן, הנפש.

המתייחדים ויש הנעלה, בשכלם שמתייחדים
אלא אינו זה כל אך וכו', הנעלות במידותיהם

הנפש. בגילויי
"יחידה" בדרגת הנשמה, בעצם זאת, לעומת

בדרגת שם שווים. ישראל כל שם שבנפש,
העצמית ההתקשרות בנקודת שבנפש, "יחידה

מאוחדים ישראל כל בהקב"ה, יהודי של

בתכלית.
בהעלותך פרשת בהתחלת גם מרומז זה ענין

הנרות את "בהעלותך זה: שבת במנחת שקורין
וזה גו' הנרות שבעת יאירו המנורה פני מול אל

זהב". מקשה המנורה מעשה
ז' סוגים, לשבעה (בכללות) נחלקים ישראל בני

המנורה. קני שבעת כנגד ה', בעבודת מדרגות
לקו היא ונטייתם מאהבה ה' את העובדים יש
ונוטים מיראה העובדים יש חסדים, הגמילות

שעניינו התפארת, לקו הנוטים ויש הגבורה, לקו
כולם מתאחדים הם מקום מכל וכו'. תורה לימוד
"מקשה בהיותם מנורה", פני מול "אל בהארתם
עצם מצד נובעת אשר אמיתית התאחדות זהב".

היחידה. בחי' הנשמה,

שבתורה ה׳יחידה׳ גילוי
אחדותם הדגשת יותר בעומק לבאר יש ועפ"ז
"בחודש שכתוב כמו במתן-תורה, ישראל של
ויחן גו' סיני מדבר באו הזה ביום גו' השלישי

בלב אחד "כאיש יחיד, לשון "ויחן" ישראל", שם
להם שאתן השעה הרי הקב"ה "אמר שלכן אחד"

תורתי". את
יחידה, בחי' הנשמה, עצם מצד הבאה זו אחדות
קשורה יהודי, שבכל משיח לניצוץ גם הנחשבת
התורה, פנימיות משיח, של תורתו עם במיוחד

היחידה בחי' התורה, של לעצמותה הנחשבת
אחדות תורה. במתן (בהעלם) שניתנה שבתורה,

להתגלות הכנה היא, היחידה, בחי' שמצד ישראל
של הגילוי ולאחרי שבהוספה משיח של תורתו

תצא". מאתי חדשה "תורה תורה, מתן
ה׳תנש״א) נשא פרשת שבת (משיחות

מלך דבר

נשא פרשת
ו פרק אבות: פרקי

נשא

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

נשמת לזכות

ז"ל חוה בת מעזה מרת

ז"ל חוה בת היומנות מרת

הרבי בהתגלות עפר", שוכני ורננו "הקיצו
ממש ומיד תיכף המשיח מלך שליט"א

נשמת לזכות
ז"ל עובדיה ב"ר יואב ר'

ירימי
תשע"ד אייר י"ט

הרבי בהתגלות עפר", שוכני ורננו "הקיצו
ממש ומיד תיכף המשיח מלך שליט"א



ארבעים ימלאו זה בקיץ
המצוות ממבצעי לאחד שנה,
הרבי הכריז עליהם הנפלאים

מבצע - המשיח מלך שליט"א
היה קודש. שבת נרות - נש"ק
שליט"א הרבי שנשא בשיחה זה
תשל"ד, אלול בכ"ד המשיח, מלך

מוסדות של העסקניות בפני
רבקה". ו"בית תמימים" "תומכי

אודות הכריז השיחה, במהלך
שגם ביקש במסגרתו המבצע,

שלוש מגיל החל קטנות, ילדות
וחג שבת נר ידליקו כן, לפני ואף

חינוך). (מדין ובברכה
על היריעה את הרחיב בהמשך,

של התורני הבסיס
כי והוסיף המבצע,

התגברות לנוכח
יש בעולם, החושך

באור. להוסיף הכרח
ע"י כי ציין כן כמו
מצווה של קיומה

של מזלה נעשה זו,
המדליקה האשה

של וגם מואר,
שלימודו המחנכות
אותה והכינו אותה

מאירים כך ע"י המצוות.. לקיום
כולו". העולם מזל את גם

חב"דית גננת לביא, זהבה מרת
מעוללת מספרת מרחובות,

שהתרחשו כפי המבצע,
בסביבתה.

השבועות חג ערב זה היה
שערכתי, הורים בערב תש"ע.
מבצע אודות להורים סיפרתי

מתאימות בנותיהן ואשר נש"ק
, והתפתחותן הגיל מבחינתן

ויו"ט, קודש שבת נרות להדליק
לתוספת מביא הדבר כאשר

הגאולה. ולזירוז קדושה
לי, ציפתה מיוחדת הפתעה

חברתי כי לי נודע כאשר
ממגזר שבאה בגן, לעבודה

הדברים למשמע התלהבה חרדי,
רוצה מאוד הייתה כי ואמרה

שבת נר להדליק תתחיל שבתה
אינו הדבר שלצערה אלא וחג,
החדרי ובמגזר בביתם מקובל

הבטיחה לבסוף אך באה, ממנו
בעלה. עם בנושא תתייעץ כי
מי לכל מהודר פמוט חילקתי

להצטרף רצונו את שהביע
שמחו ההורים רוב אכן למבצע.

פמוט/ות וקבלו המבצע על
בנותיהן. עבור

בשמחה דיווחה חברתי למחרת,
את לשכנע הצליחה היא כי
נר שתדליק בתה, וגם בעלה

ויו"ט. שבת
עבור פמוט בשמחה לה "מסרתי

זהבה. מרת מספרת בתה",
בעלה השבועות, חג ערב הגיע
החג נרות את הכין חברתי של
להניח שוב, לו מזכירה כשהיא

החדש. הפמוט את גם
הגיע. ההדלקה זמן

לבתה קראה חברתי
היא נענתה ומשלא
אותה לחפש החלה
לא אך הבית, בכל
היא "בטח מצאה:
בחצר", משחקת
לעצמה. חשבה
דחוק היה הזמן

על ויתרה וכמעט
את "נתחיל הרעיון
בהזדמנות הראשונה, ההדלקה
כבר ורצתה הירהרה, אחרת"

בתוכה משהו אך לבדה, להדליק
הבטחתי..". "הרי לה. נתן לא

קראה ומשם לחצר יצאה חברתי
ושאלה, בחוץ ששחקו לבניה
אך אחותם, את ראו הם האם

בשלילה. השיבו הם
רואה היא לפתע מדברת בעודה
אל מתפרצת הקטנה, בתה את

כאשר ביתם, שמול הכביש
בהילוך לעברה נוסעת מכונית

שכן אותה, ראה לא הנהג אחורי.
קדימה.. מופנות היו פניו

נוראית בבהלה צעקה חברתי
"הזהרי"!

וחזרה נבהלה הילדה ואכן
למקום שהזדמן אדם לאחוריה.

שהאם עד בילדה ואחז סייע
לקחתה. הכביש את חצתה

וחבקה הרימה המבוהלת האם
אותה שקבלה והרגישה בתה את
השבת נרות בזכות והכל במתנה.

לקיומה התעקשותה ובזכות
מלך שליט"א הרבי הוראת של

המשיח.

מובאים הקודש בארץ הנוצרים, כנסיית ראש ביקור עם בקשר
אותם כנגד המשיח, מלך שליט״א הרבי של מחאתו דברי בזה

ה'תשמ"ח). תשרי ו' התוועדות (מתוך לבקרו. שהלכו

המפגש על מחאה
שכמה והוא מבהיל דבר אירע האחרונה בשנה
ישראל, כלל בשם לדבר המתיימרים מאלו
אנשים בתור אינם שמעשיהם זאת ומדגישים
בישראל, מנהיגים בתור דוקא אלא פרטיים
ענינים ממש, מבהילים דברים ועשו הלכו
מהדברים שהיא ר״ל, זרה לעבודה השייכים
עלול שעי״ז אפילו יעבור״ ״אל נאמר עליהם

החיים! היפך להיות

גדול פירסום מזה שעושים אלא עוד, ולא
הצילו עי״ז ש... בהדגשה, ומודיעים, ביותר

עד הימים כל תמיד ישראל לבני טובה יביאו ועי״ז ישראל כבוד
זו - ולדעתם זאת, שפעלו על תהלה״ דומי׳ ו״לו הדורות כל סוף
הידים נשיקת — [כולל המפורסמת! הפגישה שתביא התוצאה
עבודה עניני — כו׳ הידועים התוארים הזכרת עם והאצבעות
דע״ז אביזרייהו ממש, זרה עבודה זו האם לדון שאפשר רק זרה.
במעשיהם ומתפארים הולכים — זה על ונוסף אביזרייהו. כמ״פ או
לא שמעולם כך כדי עד ישראל, כלל עבור להישג זאת ומחשיבים

כמוהו! הי׳ה

לא — זאת) שעוררו היו שכבר (כפי אשר בשעה בה — זאת וכל
ואפילו כך, כל אחריו ירדפו הבודהיסטים או שהמוסלמים ראינו
פוצה ואין כך. כל אחריו ורצים הולכים אינם שבשיטתו הנוצרים

ומצפצף! פה

מעשה לאחר עד להמתין לא
חלושה״, ענות כ״קול שהיתה מכיון אבל מחאה, איזו היתה, אמנם
ידם עוד - ועתה זה, על שישכחו והשתדלו הדבר את השתיקו
לא מאתיים״, רוצה מנה לו שיש ״מי חז״ל מאמר שכן, נטוי׳ה,
לענינים להביא שיכול כזה מסוג כבוד או לממון בנוגע דוקא נאמר
רוצה —״מנה״, משהו כשמשיג אשר האדם טבע זהו אלא טובים,
מסתפק איננו — מאתיים לו וכשיש ״מאתיים״, — כפול להשיג
שיש ממה כפליים רוצה אלא נוסף, אחד מנה היינו מאות, כשלש
זה, בכיון להמשיך נטוי׳ה ידם עוד — בעניננו וכך מזומן, בידו

תעשה. מה להם יאמר ומי

ולא אלו, מעין בפעולות ימשיכו שלא עתה להשתדל בהכרח ולכן.
במחאה... לצאת ואזי המעשה לאחר עד להמתין

שאלו היא ולהבא, מכאן זאת למנוע היחידה שהעצה מובן ולכן,
״אל בעצמם יקיימו התורה. ובתוכן התורה בלשון לדבר היכולים
לראש, ולכל ההפוך: בכיוון כדבעי וירעישו המלעיגים״ מפני יבוש
להתפעל, בלי אמיתית. יהדות מהי ויפרסמו החיובי בצד יתחילו
אבינו זקן״, אב לנו ״יש הרי העמים״, מכל המעט ש״אתם ואע״פ
העמים״. בין ומפורד ״מפוזר הם ישראל שבני ואע״פ שבשמים,
אחד״ ״עם שהם עי״ז דוקא — ואדרבה גוי״, אחד ״עם זה הרי
ישראל, בני של חשיבותם וזוהי רצויים, הבלתי הענינים מכל ניצלו

עם״. מכל שונות ״דתיהם אשר

עכשיו נפלאות ישראל ובטחון הארץ שלימות

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ומתנה זכיה הל'

ג פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

בכורים הלכות
ו-ח. פרק

יא. ט פרקים
ויובל. שמיטה הלכות יב. פרק

א-ב פרקים

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים
הבחירה. בית הלכות יג. יב פרקים

א. פרק

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

שהציל הנש"ק

ולכל יהודי לכל שייכת ישראל ארץ כל
לשנות בעל-הבית אינו אחד ואף היהודים,

מכיון יקום", ו"כן יהודי! (להבדיל) לא ואפילו גוי לא זאת,
וכו' ממש בקרוב ויהי' - לעד" יקום אלקינו ש"דבר

ה'תשל"ו) שבט (י'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

יהודי לכל שייכת ישראל ארץ

ארכיון) (צילום קודש שבת נר

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון 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 - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

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

67 העצמאות שד'



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

כמו .B-12 ה וגם יפה עלה "...הברזל כרונית ועייפות התריס בלוטת
ו. עדנה עייפה". פחות ואני התאזנה התריס בלוטת כן,
רופאיךופאיך יי אחודש אייר: אניני אייר: חודש

לכלמבצעי ענק לכל  ענק מבצעי

בארץענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי

מתקשריםמתקשרים 
ומרוויחים:ומרוויחים:

03-501770203-5017702

ביטוחים שלנו סוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח ענפי כל -

רכב ביטוח .
דירה ביטוח .
עסק ביטוח .
חיים ביטוח .

פנסיה ביטוח .
בריאות ביטוח .

לרכב ביטוח צד ג לרכב  ג צד ביטוח
בארץ הכי זול בארץ  זול הכי

גרמניה פולין גבול מגדים פרי בעל בציון קדמי ר'

הכונו!הכונו!

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי
ב! בקרו פרטים

ומשיח גאול עצרת
תמוז ג' שלישי יום
,(1.7.14) ה'תשע"ד

באמפיתיאטרון
עיר-הגאולה בת-ים

משיח! פני מקבלים
וזמרה! שירה ברוב

ציבור. ואישי משפיעים רבנים, במעמד:

לנשים. מיוחדים מקומות

הארץ רחבי מכל הסעות

אתיופיה חב"ד בבית הגאולה אור

(מניות) סטאקס רכישת
למה הנה מניות) = סטאקס,( עניני אודות שכתב במה

והרי הימורים), = געמבלינג( של בענינים להכנס לו
ענינים מבלי לו המצטרך להמציא למקום דרכים כמה

וכו' כהנ"ל הנפש פזור של
פנים כל על ותניא, תהילים חומש שיעורי שומר בטח

ולהבא. מכאן נדר בלי - עליהם ישמור
ו׳סח) (מאגרת

בתכלית מושלל יאוש של ענין
ומסיים ולהסתדרותו, בריאותו למצב ..בנוגע

למותר ובודאי ר"ל. כו' יאוש של למצב בא שלפעמים
בתכלית. הוא מושלל יאוש של הענין אשר להאריך
יתייאש אל לעולם חיים, תורת הק' תורתנו וכציווי

ומהם חסידות בספרי בארוכה ומבואר עצמו, אדם
לזה. מקום כל שאין איך קדישא תניא בספר

בני כל של הפשוטה אמונה מעניני זה הרי ובאמת
הוא הקב"ה אשר מאמינים, בני מאמינים שהם ישראל

ומשגיח בפועל העולם את המנהיג והוא הטוב עצם
המסקנא מובנת שמזה פרטית, בהשגחה כאו"א על

האדם של לטובתו עביד לטב רחמנא דעביד מה שכל
המושגח.

תהלים חומש שיעורי ששומר במכתבו שכותב כיון
האריכות לדכוותי' בודאי דא"ח, מאמרי וחוזר ותניא

רק אפילו והתבוננות צורך, בזה אין - בהאמור
להטבת שתספיק בודאי בהאמור קלה לשעה

הק' נשיאנו רבותנו פתגם ידוע והרי... רוחו מצב
טוב) יהיה טוב (חשוב גוט זיין וועט גוט טראכט
ו׳ע) (מאגרת .

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הרבה עם יחד במשימה דביקות עקשנות,
הביאו גלויה, פרטית השגחה של עניינים
בית המתעוררת, אפריקה מפלאי לאחד
שזוג משנה למעלה מזה אתיופיה. חב"ד

לאה דבורה ורעייתו אליהו הרב השליחים,
מושקא, חי'ה התינוקת בתם עם חביב

של החשובה בעזרתה אבבה, באדיס נחתו
יתד את ותקעו מארה"ק, סנאי רבקה מרת

במקום. וגאולה משיח שליחות
הפסח, לחג בסמיכות לאתיופיה הגעתם
להתמודדות השליחים זוג את הקליעה

ראשונית התאקלמות של וסבוכה מורכבת
הסדר "ליל את לקיים הצורך עם יחד

מכך. המשתמע כל על הראשון, הציבורי"
באמצעות נעשה הסדר", "ליל דבר פרסום

ובאתרי אדיס בחוצות מאסבי פרסום
הישראלים, המטיילים של האיטנרט

שהגיעו איש, מ-150 למעלה שהניב מה
פסח לחגוג כדי סמוכות, ממדינות גם

כהלכתו.

המשיח מלך בברכת
ליוותה המשיח, מלך שליט"א הרבי ברכת

הוכתרה שב"ה המשימה הצלחת את
את עבורם מסמנת כשהיא בהצלחה,

מטיילים פעילות: בהמשך והמגמה הכיוון
כדבר חב"ד בבית הנוחתים ישראלים
הקהילה בני עם יחד מאיליו, המובן

גויי על השפעה גם כמו במקום העדנית
נח. בני מצוות שבע במסגרת הארץ,

אליהו, הרב מספר מהפעילות, נכבד "חלק
אכן טיולים הישראלים. המטיילים לציבור

אלא שהגענו, לפני שנים כבר התקיימו

דהיינו הולם, יהודי מענה להם ניתן שלא
ומועד. חג לשבת, אירוח כשר, באוכל
באופן מתפתחים השבת ליל סעודות

החסידות, בדרך ביהדות לשיעור טבעי
לשעות עד חסידית להתוועדות הנמשכים
לחשוף ההזדמנות זו הלילה. של הקטנות
נושא את נחשף) לא שעדיין (למי בפניהם

להם הנילווים המופתים קודש, האגרות
ההחלטות אותם הם אלו ביותר והחשוב

עצמם. על מקבלים שהחבר'ה הטובות

העסקים לאנשי גם
סיוע שזכתה וחשובה מוגדרת אוכלוסיה

קהילת זו יהדות, לנושאי הקשור בכל
לאדיס-אבבה המגיעים עסקים אנשי

שהותם לתקופת חם יהודי בית ומחפשים
במקום.

כבר עדנית קהילה קיימת באדיס כאמור,
ומנין כנסת בית עם שנה, ממאה למעלה
רבנית. סמכות ללא כי אם בחגים, פעיל
עליהם. פוסחת אינה חב"ד בית פעילות

בית של השגרתית הפעילות במסגרת
תפילין, מזוזות, בדיקת מתקיימות חב"ד
ספר בית כשרה, שחיטה מנינים, כשרות,

בימי יהדות ללימודי "סאנדי-סקול"
ארוחות קבועים, תורה שיעורי ראשון,

שבת. וסעודת ערב,

תמוז י״ב ביום השתחרר
לסייע כדי הושקע שלנו מהמאמץ חלק

סמוכות, במדינות הנמצאים ליהודים
במהלך אגב, כשרים. מצרכים סיפוק כולל

גילינו המקומית, הקהילה עם הפעילות
ביותר, קשים בתנאים בכלא שיושב יהודי
להיכנס הצלחנו מרובים מאמצים לאחר

שרנו מהשמיים. מלאכים עבורו היינו אליו.
בטחונו גדול כי מציין כשהוא איתו ורקדנו
בפעילות תמיכתו בזכות ישתחרר שבקרוב

לגורמים העברנו ה' בחסדי בעבר. חב"ד
רצינית בצורה שיטפלו באדיס-אבבה כאן

הבשורה הגיעה תמוז י"ב וביום בעניינו
בו עלי-אדמות מהגיהנום שוחרר הוא כי

לארץ ולחזור היה
למשפחתו".

נוסף פעילות פן
השגרירות זו,
האמריקאית,

כדי אותנו שהזמינו
פעילות על להרצות

באתיופיה חב"ד
כמובן לשמוע זכו הם במהלך כולו. ובעולם

שליט"א המשיח מלך הרבי המשלח, על
ממש. בקרוב ויגאלנו שיבוא

מס' 685 סניף 12 הפועלים בנק לתרומות:
חביב. אליהו ע"ש 291997 חשבון

חביב אליהו הרב
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