
מופת סיפורי 116
"כוס בשם מיוחד סיפורים קובץ
ניסן, י"א לרגל הופק אשא", ישועות
המשיח. מלך שליט"א הרבי הולדת יום
התמימים אחות ארגון ע"י שהופק הקובץ
סיפורים (קט"ז) 116 כולל הקודש, בארץ
משיח, בית מגליונות שנקבצו מיוחדים
הקובץ בסיום ועוד, ומתשורות מספרים
נדירה התוועדות מתוך חלק הוספה:
הקובץ להורדת תשמ"ה. ניסן מי"א

הגאולה. באתר

לך מחכה הגאולה
מחכה "הגאולה הכותרת תחת
לרגל ענק, נשים כנס יתקיים לך",
לשיחת שנים 26 במלאות ניסן, כ"ח
המשיח מלך שליט"א הרבי של הקודש
ביכולתכם" אשר כל "עשו תבע בה
והשלימה. האמיתית הגאולה להבאת
והתעוררות האמונה חיזוק שכולו הכנס
ביום אי"ה יתקיים הגאולה, להבאת
בשעה ,(24.4.17) תשע"ז ניסן כ"ח שני,
שלמה" "קבוצת בהיכל בערב, שש
לפרטים בת"א. רמבה אייזיק רחוב
לרכישת אתר .058-465-7703 נוספים:

.www.28nisan.co.il הכרטיסים:

ביכולתכם אשר כל עשו
נערכים הארץ ברחבי חב"ד במוקדי
לציון ב', ביום בניסן, כ"ח להתוועדויות
מלך שליט"א הרבי של הנפשית זעקתו
ביכולתכם.. אשר כל "עשו המשיח:
האמיתית הגאולה את בפועל להביא

ממש". ומיד תיכף והשלימה

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

דונלד מר ארה"ב נשיא חותם מדהים, בתזמון
שנקבע ארה"ב, רחבי בכל החינוך יום על טראפ
- המשיח מלך שליט"א הרבי של הולדתו ליום
שעיקרו יום חינוך". "יום חוק יוזם ניסן, י"א
כפי ויושר צדק עפ"י בהתנהגות הצורך הפנת
שהם כפי נח, בני מצות בשבע ביטוי לידי באים

שבתורה. הדברות עשרת על מבוססים

ארה"ב נשיא מורה מכן, לאחר ספורות שעות
שדה תקיפת על
ממנו בסוריה, התעופה
הסורים המטוסים יצאו
נשק באמצעות שטבחו
אזרחים בעשרות כימי,

וילדים. נשים כולל

ימים אלא חלפו לא
וארה"ב ספורים
כל "אם בפצצת תקפה
מתחם את הפצצות"
דאע"ש של המערות
חמורה לפגיעה וגרמה
הפיקוד ממרכזי באחד
באפגנסטן. דאע"ש של

הגרעין, בנושא הסוררת המדינה קוריאה, צפון
ונראה מארה"ב אולטימטיבי איום היא גם ספגה
התואמת אירועים שרשרת המסר. את הבינה כי

נח. בני מצות שבע - של המוסרי לתוכן

שכם? אנשי נתחייבו מדוע
"דינים". מצוות זו נח, בני מצות משבע אחת
שהחברה הוא, הבינלאומי במישור תוכנה,
שהיו כך חייה, את להסדיר חייבת האנושית
מזוהה וכאשר ויושר צדק על מושתתים
שחובתה הרי ויושר לצדק המנוגדת התנהלות

זה. כנגד לפעול

צדק לאי התגובה לחובת היסטורית המחשה
זהו קבוצתי ויושר
של ענישתה סיפור
המסופר שכם, העיר
החל האירוע בתנ"ך.
חמור בן ששכם בכך

אותה חטף מכן ולאחר יעקב בת בדינה פגע
כל את הרגו יעקב בני בתגובה בביתו. והחזיקה
אחותם. דינה את ושיחררו שכם העיר אנשי
אחד אדם שרק כיוון השאלה, נשאלת לכאורה,

שכם? העיר אנשי כל נהרגו מדוע חטא,

הוא חמור בן שכם אמנם הרמב"ם, קובע
לרצונה, בניגוד בה והחזיק דינה, את שגזל
ולא ידעו שכם העיר אנשי שכל העובדה אך
הגזילה, להשבת פעלו
עברו הם שבכך הרי
"דינים", מצוות על
כנגד לפעול המחייבת
צדק, ואי גזל מעשי

מיתה. נתחייבו ולכן

ביניהם ישלים
ביד ושרים מלכים "לב
במדיניותה ארה"ב, ה'".
מסר העבירה החדשה
מנגד נעמוד לא לעולם:
אי של פגיעה כשיש
האומות. בקרב צדק
מסר קודמו. ממדיניות בולט באופן בשונה
סוררים למשטרים ובראשונה בראש המכוון
אסד בשאר ובהם לאנושיות בניגוד שפועלים

ועוד. איראן קוריאה, צפון בסוריה,

שלב עוד הינו זה עולמי שינוי ספק, אין
מלך שליט"א הרבי של והשפעתו מפעולתו
כעת בפרט מאתנו המצפה האומות, על המשיח
בהפצת ובפרט בכלל ומצוות בתורה להוסיף
התגלותו שלימות עדי נח, בני מצות שבע
בין "ושפט לפסוק: הרד"ק כלשון ממש, בקרוב
הוא "השופט לאיתים": חרבותם וכיתתו עמים..
והוא העמים כל על אדון שיהיה המשיח.. מלך
ישר העול אתו שימצא למי ויאמר להם יוכיח
עם בין מלחמה תהיה לא זה ומפני המעוות..
ממש ומיד תיכף ביניהם", ישלים הוא כי לעם

לבב. וטוב שמחה ומתוך

של מפעולתו
המשיח מלך

בהשתתפות יפן, בטוקיו, חב״ד של הציבורי הסדר לליל מרשימה הצלחה
אדרעי. יחזקאל בנימין הרב הראשי הרב בניהול יהודים, מאות

טוקיו - הסדר ליל

האומות, על המשיח מלך שליט״א הרבי של והשפעתו מפעולתו שלב עוד הינו זה עולמי שינוי
ממש בקרוב התגלותו עדי נח, בני מצות שבע הפצת כולל ומצוות בתורה להוסיף מאתנו המצפה
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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

ז"ל מאיר ב"ר נירה מרת

והבה
ה'תשע"ז ניסן י"ט נלב"ע

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

נשמת לעילוי
הקדוש

הי"ד מענדל מנחם מרדכי ברוך ר' הרב הרה"ח

דייטש ע"ה אליהו יוסף ב"ר
תשע"ז ניסן י"ט נלב"ע

והוא עפר שוכני ורננו והקיצו היעוד לקיום ויזכה
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

נשמת לעילוי

  
   

    
    
   

    
   

     
     
    

     
    
    

   

א) ט, (ויקרא השמיני ביום ויהי

שהאירה השכינה, גילוי היה זה ביום
ביום שהיה והיתרון למטה. בהתגלות
וכמו ישראל לכל הגילוי שהי' הוא זה
ישראל". כל אל ה' כבוד ”וירא שכתוב
בבית בעיקר הגילוי היה זה, אחרי שהרי
היה לא העולם בכללות ואילו המקדש,
אבל המקדש. בבית שהיה הגילוי אותו
הגילוי היה למילואים) (שמיני היום בזה

ישראל. לכללות
תש״ב) המאמרים ספר הריי״צ, (אדמו״ר

א) ט, (ויקרא השמיני ביום ויהי

במיוחד קשורה היא . . שמיני פרשת שבת
ימות של ה"כינור - צדקנו משיח עם
עד . . נימין" ”שמונה של הוא המשיח"
ושל תשיעי של הענין את מיד מביא שזה
עשרה של השלימות - קדש יהיה עשירי

עשור), (עלי והשלימה האמיתית בגאולה
מכינור (שלמעלה נימין" עשרה של ”כינור

נימין). שמונה של
ה׳תנש״א) - השיחות (ספר

ב) ט, (ויקרא ה׳ לפני והקרב

מסופר, (פי"ג) שמיני פרשת רבה במדרש
שור את ישחוט הלויתן לבוא, שלעתיד
כזו שחיטה שכיום ואף בסנפיריו. הבר
הוא הסנפיר שהרי לגמרי, פגומה היא
לבוא לעתיד זאת, בכל הפסק, ויש פגום
של ענינה כי זה. באופן דוקא להיות צריך
המכונים שהצדיקים מה הוא זו, שחיטה
ידי על מעלה, למעלה יתעלו הבר', ’שור
צריך ולכן ’לויתן'. המכונים הצדיקים
אפשר אי שהרי בינתיים, הפסק להיות
לעתיד ולכן אחת. בבת העליה כל להיות

זו. פגימה הקב"ה יתיר לבוא
הזקן) לאדמו״ר תורה (לקוטי

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:51 18:37 ירושלים
19:54 18:52 תל-אביב
19:54 18:44 חיפה
19:53 18:54 באר-שבע
20:26 19:24 ניו-יורק

      
( ו,א-יט שמואל-ב )  

אייר חודש  
חלקים. 11 ו דק', 84 ,7 שעה רביעי יום 

וחמישי רביעי בימים  

תורה העם כל את ללמד

מלך דבר

שמיני פרשת
א פרק אבות פרקי

שמיני

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

תפילת לאחר השבת, מתחילים המנהג, פי על
במהלך שבת כמידי אבות, פרקי את ללמוד מנחה,

א). פרק את לומדים זה (בשבוע הקיץ,

הפירושים, עם אחת משנה לפחות ללמוד נוהגים
דברים. של לעומקם ולמדנית עיונית בצורה

תורה קבל "משה במשנה: נפתח הראשון הפרק
וזקנים לזקנים, ויהושע ליהושע, ומסרה מסיני
הגדולה. כנסת לאנשי מסרוה ונביאים לנביאים,
בדין, מתונים הוו דברים: שלשה אמרו הם

לתורה". סיג ועשו הרבה, תלמידים והעמידו

הגדולה כנסת (אנשי "הם למדים: אנו זו במשנה
שלשה אמרו משה) עד כו' מהנביאים שקיבלו
תלמידים והעמידו בדין מתונים הוו דברים
צריכים היו ולכאורה לתורה". סייג ועשו הרבה
מופיעים ומדוע נפרדת, במשנה להכתב הדברים
תורה קבל ל"משה רציף כהמשך משנה באותה
כנסת לאנשי מסרוה ונביאים . . ומסרה מסיני

הגדולה"?

תורה למתן ישיר המשך
בזה: והביאור

של הענין כללות עם מתחילה שהמשנה לאחרי
מסיני תורה קיבל ("משה התורה מסירת הליך
כנסת אנשי (ע"י המשנה אומרת כו'") ומסרה

"שהתורה יסודיות הוראות שלש – הגדולה)
(ובנוסף שמהענין אומרת זאת עליהם". מתקיימת
(שנכתב כו'" מסיני תורה קבל "משה של אליו)
בנוגע הוראות יוצאים דברים), סיפור בלשון
– וביניהם לדור, מדור התורה ומסירת לקבלת
להסתפק אפשר שאי הרבה", תלמידים "והעמידו
צריך התורה שמקבל אלא מרבו, התורה בקבלת

הרבה. תלמידים להעמיד

הרביעית בפעם
ל"והעמידו בהקשר מזה, יתירה לומר ויש
"משה – המשנה התחלת עם הרבה" תלמידים

כו'": ומסרה מסיני תורה קבל

של הענין את שפעל הראשון היה רבנו משה
רחבה הכי בצורה הרבה" תלמידים "והעמידו
מסיני, התורה בקבלת הסתפק לא משה ומקיפה:
עם תורה למד עצמו שהוא אלא ליהושע, ומסרה
משנה, סדר "כיצד חז"ל: כמאמר ישראל בני כל
ושנה העם כל נכנסו כו' הגבורה מפי למד משה
במיוחד ומודגש גדול והענין פירקן". משה להן
בזה, רבינו משה של מצויה, הבלתי בהשתדלותו
"נכנס היה אז העם כל עם שלמד שלפני שלמרות

ושנה בניו נכנסו כו' פירקו משה לו ושנה אהרן
משה להם ושנה זקנים נכנסו כו' פירקן משה להן
לימד כבר רבינו שמשה אומרת זאת – פירקן"
הסתפק לא הוא אך פעמים, שלש הענין אותו את
כל את ילמדו כבר שהם עליהם סמך ולא בכך
פעם העם כל עם למד בעצמו משה אלא העם,

רביעית! - נוספת

ומהווה הראשון הוא רבינו שמשה מכאן, רואים
"והעמידו של להנהגה עוצמתית הכי הדוגמא את
מישראל ריבוא ששים כל – הרבה" תלמידים
ישראל בני שכל ועד תלמידיו, היו ההוא, שבדור
כמו – רבינו משה תלמידי הם הדורות שבכל
קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה שכתוב

יעקב".

התורה לקבלת מפסח
הראשונה בשבת דווקא מדוע גם נבין זה לפי

זה: פרק נלמד הפסח, חג סיום לאחר שמגיעה

"משה של העניין מתחיל הפסח שבחג לכך מעבר
הגילוי החל אז כי . . כו'" ומסרה מסיני תורה קבל
שבו העליון הגילוי (מצד תורה מתן של מלמעלה
וגאלם), הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם נגלה
בני של עבודתם את מעורר כבר עצמו וזה
– . . חדש באופן תורה ללמוד להתחיל ישראל,
מלמטה ישראל בני של בעבודתם גם אז ניתוסף
תקנת ע"י – הספירה) בימי (העבודה למעלה
בפועל ההוראה וקיום פה), שבעל (בתורה חכמים
– התורה) וקבלת נתינת (תכלית ישראל בני ע"י
ללימודו שבנוסף – הרבה" תלמידים "והעמידו
ו"יעמידם" אחרים עם גם תורה ילמד בעצמו,

תלמידיה. להיות
תשמ״ט) אחרי פרשת שבת שיחת פי (על



הניסים את עת בכל לספר מצוה
בחודש ובפרט לנו עושה שהקב"ה
של חודש הוא, כן שכשמו ניסן

ניסים. וניסי ניסים

מקרית פרידמן פרץ הרב מספר
"אורו הארצי הקעמפ מייסד גת,
נולד וחודש שנה לפני משיח". של
שניאור בננו ומוצלחת טובה בשעה
הלידה לאחר יממה ב"ה. זלמן,
של מבעיה סובל בננו כי התברר
לעבור ונאלץ והוושט הקנה חיבור

הצליח. שב"ה ניתוח,

גילו והרופאים חודשים כמה חלפו
פרטית בהשגחה שבה. שהבעיה

אותה בדיוק גלויה,
רופא הגיע תקופה
מארה"ב מפורסם
מנהל עם וביחד
כירורגיה מחלקת
"מאיר" הרפואה בבית
טיפלו והם סבא בכפר
אלא בזה. בהצלחה
ימים כמה שלאחר
שלא חום קיבל הילד

ירד.

לטיפול נלקח בננו
ושם סבא בכפר נמרץ

חור ישמור ה' גילו, בדיקה לאחר
יותר. מסובך ובמקום בוושט, נוסף

סבא בכפר המנתח הרופא זה בשלב
הרפואה בבית פרופסור על המליץ
אם בירושלים, כרם עין "הדסה"
"בערבון הייתה זו המלצה גם כי

הבעיה. מורכבות לנוכח מוגבל"

דיי הרופא היה ב"הדסה" שם גם
לאחות יצליח הניתוח האם מסופק,
ויצטרכו שיתכן והבהיר החור את
עם יחד מחו"ל. פתרון איזה לחפש
ההורים עם השיחה את סיים זאת
ננעלו.... לא תפילה שערי במילים:

נרתמו אשתי של חברותיה אכן
מהן כמה הרוחני. בתחום לסייע
כל תהילים לומר עצמן על קיבלו
נוספות חברות לרפואתו. שבת
כל יום 40 במשך ללמוד החליטו
לרפואתו בעיון, תניא פרק אחת

והמהירה. השלמה

מצה למבצע התארגנתי במקביל,
לחלק שנים כמה מזה כמנהגי
למקורבים. מצות של "שלישיות"
קל לא שהיה הכלכלי מצבנו

המבצע, על העיב ימים, באותם
פתרון. שנמצא קיוותי אבל

שתעשה מאשתי בקשתי בנתיים
המצב, למרות למאפיה, העברה
המצה הפצת שדווקא בטחון מתוך
והרפואה האמונה כמאכל הידועה

בננו. רפואת את שתזרז היא

שליט"א לרבי כתבתי בקשתה עפ"י
מצות נחלק שאנחנו המשיח מלך
בן זלמן שניאור שלבננו ידאג והוא
שלימה, רפואה תהיה אודליה רבקה
ניסים ניסי של חודש ניסן, בחודש
האות את פעמיים בשמו שיש לילד
המשיח מלך שליט"א שהרבי - נ'
רבות, פעמים הדגיש
שני שבשמו מי אשר
ניסים ניסי נו"נים,

... לו. נעשים

הודגש בתשובה
עבודת של הענין
שמחה. מתוך ה'
מקבל שאני החלטתי
את לפרסם עצמי על
הגאולה (בשיחת הנס
ולפעול ( ועוד...
וביטחון שמחה מתוך

מלא.

ח' שלישי ביום המצות, את רכשנו
ניסן.

בבוקר בשמונה בניסן ט' למחרת,
בבדיקה הרפואה. לבית הגענו
מופתע, די היה הרופא הראשונית
החליט הרופא חור. כל גילה לא הוא
עם והפעם נוספת בדיקה לעשות
מנת על כחול בצבע חומר העברת
הבדיקה זורם. הוא להיכן לראות
הראתה בוידאו שצולמה הקודמת
בין החומר של מעבר בבירור,
מצא לא ב"ה, ושוב אך הצינורות.

כלום.

בדיקה, לעוד הפנה הוא זה בשלב
מצלמים במהלכה יותר, יסודית
חומר הזרקת כדי תוך האיזור, את
אין נס! ב"ה ו.. ברנטגן שמצטלם

השם. ברוך תקין הכל חור שום

הניסים להמשך נזכה זה פרטי ומנס
הגאולה הגדול, הנס עדי והנפלאות
הרבי ע"י והשלימה האמיתית
ומיד תיכף המשיח מלך שליט"א

ממש.

מבצע חשיבות על המשיח מלך שליט״א הרבי מכתב מתוך
תשכ"ז. בשנת הכריז עליו תפילין,

ממך ויראו עליך נקרא ה׳ שם כי
— מצות התרי״ג מכל נבחרה מדוע

דוקא? תפילין מצות

מענה:

הדגשתי עד״ז, ההתעוררות בתחילת א)
במיוחד לההתעוררות שהטעם בפירוש
על הוא מיוסד תפילין הנחת מצות ע״ד
כל ״וראו וש״נ) א. ו, (ברכות רז״ל דברי
ויראו עליך נקרא ה׳ שם כי הארץ עמי
ומכיון, שבראש״. תפילין אלו כו׳ ממך
הזמן (בתחילת אז השעה דרישת אשר
שתפול במיוחד היתה תפילין) דמבצע

ירעו שלא ישראל, בני מפני הארץ עמי יראת כו', ופחד אימתה עליהם
זו... מצוה אודות עוררתי לכן לישראל, ח״ו

ביאור: וליותר

(וצריך הקב״ה ציווי שהיא ענינה עיקר על נוסף ומצוה, מצוה כל
כו׳ ברוך המצות ברכת וכנוסח שמים, מלכות עול קבלת מצד לקיימה
אדם וכאשר מיוחדת. סגולה גם בה יש כו'), וציוונו כו׳ העולם מלך
באותה ביותר הוא ומשתדל הוא מחפש במיוחד, ענין לאיזה זקוק

לו. הזקוקה זו סגולה בה שיש המצוה

סע״א. ח, (פסחים בחז״ל הוא מפורש הרי לומר), תרצה (=ואם ואת״ל

גמור. צדיק זה הרי כו׳ בני שיחי׳ בשביל לצדקה זו סלע האומר וש״נ):
האומר לומר) לו (=והיה והול״ל המצוה — זה במחז״ל פרט למה ולכאורה
לומר [אין — דוקא? צדקה מצות נקט ולמה כו', בשביל זו מצוה אקיים
שלהעני (כיון גמור צדיק זה הרי כו׳ בשביל האומר צדקה במצות שרק
המצות]. לכל זה שמשווה ותוס׳ ברש״י כדמוכח — מינא) נפקא אין

שיש המצוה באותה הוא משתדל בני״, ״שיחי׳ הוא שרוצה מכיון אלא
אמר טו): משפטים (תנחומא רז״ל אמרו צדקה שבמצות זו, סגולה בה
פרנסה לו ונתת הרעב מן לצאת מפרכסת היתה עני של נפשו הקב״ה,
כו׳ מיתה ולידי חולי לידי באין בתך או בנך למחר כו׳ אותו והחיית
בקיום בוחר בנו, שיחי׳ כשרוצה ולכן כו', המיתה מן אותם אני ומציל

הצדקה. מצות

בזה זה ערבים ישראל כל
הארץ עמי על לפעול במיוחד שהוזקקו מכיון דידן, בנידון הוא וכן
על הפעם ועוד הפעם עוד ועוררתי בקשתי לכן מישראל, שייראו
קיום שע״י הובטחנו כי תפילין, במצות ישראל את לזכות ההשתדלות

ממך״. ״ויראו יהי׳ זו מצוה

— שכן ומכל לעונש, (בנוגע בזה זה ערבים ישראל שכל ומכיון
על הכרזתי לכן פורעניות..., ממדת טובה מדה מרובה כי לשכר, בנוגע
בארץ הנמצאים ישראל בני בין רק לא זו, מצוה לקיום ההשתדלות
בני בין גם אלא ממך״, ל״ויראו במיוחד הזקוקים תובב״א הקודש
מישראל, אחד כל של תפילין מצות קיום כי בחו״ל, הנמצאים ישראל
ובפרט ישראל. לכל בנוגע ממך״ ״ויראו לפעול בכחה שהוא, מקום בכל
— הקודש לארץ שהתנכלו העולם אומות שיראת — דידן בנדון
שבמדינות העולם אומות של ישראל בני מפני בהיראה היתה תלוי׳ה

להבין. וקל אחרות.
במכתב). הר"ת פתיחת נערכה .271 ע' ו' חלק שיחות (מלקוטי

עכשיו נפלאות ישראל כל ויכוף

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

ז. פרק עבדים הל'

ח. פרק

ט. פרק

שכירות הל' משפטים. ספר
א. פרק
ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ו-ח. פרקים פסח. קרבן הלכות

א. פרק חגיגה. הלכות ט-י. פרקים

א. פרק בכורות. הלכות ב-ג. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

א-ב. פרקים שגגות הלכות ח. פרק

ג-ה. פרקים

כה

כו

כז

כח

כט

ל

א

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ובטחון שמחה מתוך כשעובדים

על-כל-פנים הטבע, בדרך פעולות גם שיעשו רוצה הקב"ה
"תורת הקדושה, בתורתנו הראה שהוא כפי קטנה, באצבע

אז - וקש" תבן עסקי "על לבוא רוצים שעכו"ם שומעים שכאשר אמת":
בפניהם" ליכבש נוחה הארץ ש"תהא יתכן שעל-ידו מקום על מדובר כאשר

השבת". את עליהם ומחללין בכלי-זיין עליהם "יוצאים -
תשל"ח) שני פסח אייר לי"ד (אור

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

פעולות לעשות

בהפעלת כישרון, ידע, לכם יש אם

(Premiere, After Effects) וידאו עריכת תוכנות
חלקית, מלאה, במשרה לכם זקוקים הננו

shageulacom@gmail.com אלינו: פנו אנא

מיוחדת לפעילות
הגאולה בשורת בהפצת

לוי) א (צ. פרידמן פרץ הרב
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תיווךתיווך

טובסימן טוב סימן
השכרהמכירה / השכרה / מכירה

054-720-1765. .

ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

להשיג ניתן

הבן לפדיון כסף מטבעות
השקל" למחצית "זכר - כסף מטבעות וכן

04-8622-442 בע"מ המצליח

ת"א את שכבשה האופניים שיירת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

המוערכת אישיות כל של הולדת יום לקראת
טבעי אך מתנה. לתת נוהגים אנו ידנו, על
לרבם מתנה להגיש ירצו חסידים שגם היה
ניסן י"א בהתוועדות הולדתו. יום לרגל
המשיח מלך שליט"א הרבי התייחס תשל"ב,
עם אך המתנה, הענקת של זה חסידי לרצון
נחת לו לגרום רוצים אכן אם כי הדגיש זאת,
מוסדות יקימו שכ"מתנה" בקשתו אזי רוח,
"ממתנות" יהנו שרבים כדי וחינוך, תורה
שהציב עסקנים של ועד הוקם ואכן אלו.
מוסדות (71) ע"א של הקמתם את כאתגר
גם שזכו הקדוש, כרצונו וחסידות תורה

בזה. העוסקים לכל הק' לברכתו

כאשר התופעה, התחזקה השנים במהלך
גם כמו חסידים מציבים בניסן, י"א לקראת
התואמים חסידיים אתגרים הישיבות, בחורי
המשיח מלך שליט"א הרבי של להדגשים
יצירתיים להיות (משתדלים תקופה באותה
לקראת להתממש האמורים יעדים בנושא).
שליט"א לרבי כך על ומדווחים ההולדת, יום

מעודדות. לתשובות וזוכים המשיח מלך

הרוכבים גיוס
יחודה לנוכח ובפרט השנה, ניסן י"א לקראת
בגימטריא) (חיי"ם ה-68 כשנת השנה של
הנה המשיח, מלך שליט"א הרבי לנשיאות
בנוסף חב"ד, מישיבות תלמידים מספר
במסגרת בצעו אותם הלימודיים לאתגרים
משיח פרסום בתחום אתגר הציבו הישיבה,
68 של בשיירה ניסן י"א ביום לצאת -
תל העיר ברחבי שתנוע אופניים, רוכבי

הגאולה. בשורת מפרסום כחלק אביב,

הת' המארגנים נדרשו הרעיון ישום לצורך
חב"ד מישיבת אסולין ושלום ויצהנדלר יוסי

שעות מספר שיקדישו בחורים לגייס בצפת,
גיוס ואכן הסדר, לליל ההכנות של בעיצומם
כבר חב"ד ישיבות מכמה נעשה הפעילים

ניסן. חודש מתחילת

בחנות המארגנים שכרו האופניים את
שם יהודה. בן פינת בארלוזורוב "סייקל"
משתתפי של ההתכנסות נקודת גם הייתה
דגל הוצמד מהאופניים אחד לכל השיירה.
הודבקה האופניים כשלחזית גדול, משיח
מלך שליט"א הרבי של יפה צבעונית תמונה
משיח בכרטיסי הצטיידו החבר'ה המשיח.
היציאה לאות והתכוננו הסברה, ועלוני

בצהריים. 12 בשעה שניתן

דיזנגוף את לעורר
חב"ד בית מנהל מחפוץ, שמואל הרב מספר
י"א לפני ימים "כמה בת"א: עופר בנווה
כי השיירה, ממארגני הודעה קבלתי ניסן,
מבחורי אופניים רוכבי שיירת מתקיימת
אוכל והאם בניסן, י"א לרגל חב"ד, ישיבות
מישהו כנראה, חפשו המארגנים להצטרף.

הסכמתי העיר. את מהם יותר שמכיר
שלי, החשמליות האופניים עם להצטרף
מצוייד במקום הייתי הידועה בשעה ואכן

מסודר". לניווט ב"וייז"

ג'ורג'. קינג - אלנבי לכיוון יצאה השיירה
"מבצעים" לעריכת עצרו הכרמל, בשוק
במקום. המופעל התפילין לדוכן והצטרפו
השוק במתחם התפזרו מהבחורים חלק
המשיכו משם הפסח. חג על עלונים וחילקו
יושבי את לעורר ודיזנגוף לשינקין בנסיעה
שזכתה העיריה, לכיכר משם הקפה, בתי

משיח". "כיכר לשם כבר

חמות תגובות
העיר, של לדרומה השיירה נסעה משם
קיבל המשתתפים פני את התקוה. לשכונת
מנהל דגן (אפי) אפרים הרב בשמחה

המקומי חב"ד בית
ומזונות. בשתיה
של הכניסה באולם
נערכה חב"ד בית
המסורתית התמונה
משתתפי של
משם המבצע,
לנקודת המשיכו
להחזר היציאה

האופניים.

המארגנים, לדברי
לאורך ביותר. חיוביות היו האנשים תגובות
"משיח עידוד קריאות נשמעו המסלול כל
וצפרו פנינו על שחלפו ומרכבים משיח"
כבר"... "שיבוא קריאות נשמעו כהזדהות,
עלות לכיסוי בתרומה, להצטרף למעוניינים

.054-840-0770 בטל׳׳: יפנו המבצע

אביב תל במרכז האופנים שיירת

השפעה בעלי אצל החסידות לימוד
בקהלת בקדש מפעולתו פרקים ראשי כותב

גיברלטר.

נצטוינו שהרי וכהנה. כהנה בזה שיוסיף רצון ויהי
בקדש. מעלין

הרי ומנהיגו עולם בורא יתברך השם ציווי וככל
הציווי. למלאות והאפשריות הכחות נתנים מראש
מסייעתו. הרבים שזכות הציבורים בענינים ובפרט

לבב וטוב שמחה ומתוך במרץ בזה שיעשה רצון ויהי
בכל טוב ויבשר העבודה בהצלחת מוסיף זה שגם

האמור.

שקובע זה דבר על מזכיר שאינו אף חזקה תקותי
התורה פנימיות בלימוד עתים

מכל אם אשר החסידות, בתורת נתגלתה שבדורנו
זה נדרש זו בתקופתנו ואחד אחד

על השפעה להם שיש מכאלו וכמה כמה אחת ועל
בעצמם בהם הוספה שכל בקהלתו, הישראלים נפש
וק"ל... שי' ביתם בני וכל הם הקהלה באנשי ניכרת

לבשו"ט. בברכה

תיכון בית-ספר ליסד השתדלות דבר על שכתב במה
כעתה. דלא בתערובות, ילמדו אז אבל -

את מכריח הממלכתים בבית-ספר הלימוד אין באם
תעשה ואל שב ר"ל, קודש השבת לחלל התלמידים

עתה. לעת עדיף

ו׳תרנה) (מאגרת

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחים ו קדמי שלנוסוכנות הביטוח שלנ הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת

בארץ-ישראלביטוח צד ג הכי זול בארץ-ישראל  זול הכי ג צד ביטוח

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

תמידר' קדמי  בהדלקת נר תמיד  נר בהדלקת קדמי ר'
התניאבציון בעל התניא  בעל בציון


