
העיניים את לפקוח
הדפוס ממכבש יצא אלו בימים
ב', חלק העיניים" את "לפקוח הקובץ
לצאת שעתיד המלא מהספר תדפיס
עדי מפי דיווחים לקט בקובץ בקרוב.
שליט"א הרבי את לראות שזכו ראיה
הוצאת מאז המשיח, מלך מליובאוויטש

ה'תשס"ז. בשנת הראשון הקובץ

עדויות. כשלושים בתוכו מכיל הקובץ
סרטון על מפורטת סקירה הקובץ בסוף
מרחשוון מכ"ה המפורסם הווידאו
"סרטון לכינוי שזכה ה'תשס"ז,
לו. שנלווה הפרסום ועל ההתגלות",
ידו שתחת מי מבקשת: המערכת
שיואיל נוספות, ועדויות סיפורים
המלא. בספר שיכללו מנת על לשולחם,
lifkoachethaeinaim770@gmail.com

הגאולה מוניות
ממש!: משיח מפרסמות המוניות
'ממש' שע"י הגאולה מוניות קמפיין
החל בארץ-הקודש, ההפצה מרכז –
נעות במהלכו ניסן, כ"ח שני מיום
מרכזיים בצירים מוניות-שירות 115
את בגאון נושאות כשהן הארץ, ברחבי
המשיח מלך הרבי של הגאולה בשורת
ככל לעשות קריאתו ואת שליט"א
ההתגלות. את לפעול כדי שביכולתינו
השנה בכל פועל 'ממש' הפצה מרכז
הפקה, על-ידי הגאולה בשורת בהפצת
והפצה הדפסה הכנה, לאור, הוצאה
חוברות עלונים, הסברה, חומרי של
לפרטים ומשיח. גאולה בענייני וספרים
.077.5123.770 טלפון ותרומות: נוספים
ל054.2248.770. הודעה למשלוח או

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

יודעים. כולנו כלל בדרך שלוש, עד לספור
מובן, שאינו משהו יש כך, משום דווקא
אותם אבות, בפרקי השלישי הפרק בפתיחת
לשבועות: פסח שבין זו בתקופה ללמוד נוהגים
בשלושה הסתכל אומר: מהללאל בן "עקביא
באת, מאין דע עבירה. לידי בא אתה ואין דברים
דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הולך אתה ולאן

וחשבון".

שיש לציין צריך מדוע
דברים? שלושה כאן
המשנה את הלומד כל
שישנם בעצמו רואה
דברים. שלושה כאן
את לחסוך היה ניתן

המספרית! ההקדמה

שליט"א הרבי מסביר
שבמילים המשיח, מלך
בשלושה "הסתכל אלה
הוראה ישנה דברים"
עצמה בפני יסודית
מספרי. סיכום זה ואין
שצריך - היא וההוראה

ראיה לזוית שלנו, ההסתכלות צורת את לשנות
היבטים. משלושה דבר כל לראות משולשת.

שניים רק לא
ומנהיגו עולם בבורא המאמין וכאדם כיהודי
אנו בו נושא בכל היבטים שני על אמונים אנו
בכל בוחנים אנו לכן והקב"ה. אני עוסקים:
להנחיות בהתאם לי, טוב הוא כמה עד עניין,
לרצון תואם זה האם מהקב"ה. קבלנו אותם

בתורתו. שגילה כפי השי"ת,

היבטים שני בת שבראיה המשנה, לנו מגלה
להערכתנו אם גם בחסר, לוקים אנו עדיין בלבד,
ההיבט את יש להפנים, עלינו לשלימות. הגענו
- והוא השלישי
את הכולל העולם,
שמחוצה מה כל
מהסובב החל לנו.
אלינו: ביותר הקרוב

בעבודה, בקהילה, החברים השכנים, המשפחה,
ועד עולם באי לכל עד המדינה, העיר, תושבי
כך, על לחשוב צריך מגעת. שידנו מקום לכל
בחשבון". "לקחת עלינו אותו נוסף גורם שיש
רק מסתכמת אינה האלוקית ששליחותנו לזכור
כל על בעולם, לפעול גם היא שליחותנו בנו,

הדומם. אפילו ועד צומח חי, מדבר, רובדיו:

חז"ל: בלשון היא, בבריאה הקב"ה כוונת
הקב"ה "נתאוה
דירה ית' לו להיות
שהבריאה בתחתונים",
ותזדכך תתעלה כולה
ומהותו שעצמותו עד
בה. להתגלות יוכל ית'

הסופי היעד
לפעול עלינו כך לשם
הזיכוך את בתוכנו, בנו,
ע"י הנעשים והעליה
לא אך ומצוות, תורה
לזכור עלינו בכך. דיי
התחתון הוא שהיעד,
לחברה ועד רובדיו, כל על העולם וזהו ביותר

רובדיה. כל על האנושית

בזמן כבר בהיותנו משנה תוקף זו לגישה יש
למשיח" אלא עלמא איברי "לא שהרי הגאולה,
להעיר עלינו למשיח). אלא העולם נברא (=לא
הגברת ע"י החברתית, סביבתנו את ולהאיר

הגאולה. בזמן כבר נמצאים שאנו המודעות

שהעולם החיוביות האפשרויות את לנצל עלינו
והיום הגאולה. בשורת להפצת בפנינו מציב
רק לא אחד לכל יש הגלובאלי", "הכפר בעידן
העולם, לכל להעביר יכולת גם אלא אחריות,
הרבי של בתורתו במיוחד תורה, שיעורי
הוראותיו את לפרסם המשיח, מלך שליט"א
אבות, פרקי לימוד אלה: לימים בפרט הקדושות
להדר בתורה, ומשיח הגאולה נושא לימוד
"גדולה אשר הצדקה, במצות ובפרט במצות
ממש בפועל הגאולה", את שמקרבת צדקה

ממש. עכשיו

שהעולם עד
אלוקות זועק

ניסן, כ״ח לרגל הארצי בכנס השתתפו חב״ד ובנות נשי אלפי
ת״א. שלמה קבוצת היכל באולם שהתקיים ביכולתכם״, אשר כל ״עשו

למשיח מחכות

בעידן והיום הגאולה. בשורת להפצת בפנינו מציב שהעולם החיוביות האפשרויות את לנצל
והגואל הגאולה בשורת את העולם לכל להעביר היכולת את אחד לכל יש הגלובאלי״, ״הכפר
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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

שיחי' ורד מרת וזוגתו אברהם לר'

דינה ומרת דובער שלום ר' למשפחת
מצווה הבר חגיגת לרגל הכהן רייכמן
שיחי' יהודה משה הת' בנם של

הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה

ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב מזל
לאה דבורה ומרת יהושע חיים משה ר' למשפחת

עמית
שתי' מושקא חיה ה' בצבאות החיילת להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל

 
   
   
   
    
    
    
   
     
  
     
     
    

ב) יט, (ויקרא תהיו קדושים

לעתיד לישראל, הוא ברוך הקדוש אמר
בראותו "כי שנאמר, בכם, מתקדש אני
שמי" יקדישו בקרבו ידי מעשה ילדיו
אשר "ישראל אומר, הוא וכן כג). כט (ישעיה

ג). מט (ישעיה אתפאר" בך
בכם, מתקדש ואני בי מתקדשים ואתם
קדושים" והייתם "והתקדשתם שנאמר,

מד). יא (ויקרא
תנחומא) (מדרש

יח) יט, (ויקרא כמוך לרעך ואהבת

ישראל אהבת של והשייכות הקשר
העתידה: להגאולה

נתתקנה שכבר בודאי הגאולה סף ...על
דאהבת ההדגשה ולכן הגלות, סיבת
להתחלה ועד טעימה בתור - היא ישראל
הקשורה והשלימה האמיתית הגאולה של

מהתחלקות, שלמעלה האחדות נקודת עם
ישראל. של באחדותם שמודגשת

תנש״א) מטות-מסעי (ש״פ

כג) יט, (ויקרא הארץ אל תבואו וכי

עולם, של באמצעיתו יושבת ישראל ארץ
ישראל, ארץ של באמצעיתה וירושלים
וההיכל ירושלים, באמצע המקדש ובית
באמצע והארון המקדש, בית באמצע
שממנה הארון, לפני שתיה ואבן ההיכל,

העולם. נשתת

השרשין על עמד חכם, שהיה ושלמה
בהם ונטע העולם, לכל ממנה היוצאין
הוא לפיכך פירות. ועשה אילנות מיני כל

ופרדסים". גנות לי "עשיתי אומר,

תנחומא) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

20:02 18:47 ירושלים

20:00 19:02 תל-אביב

20:06 18:54 חיפה

20:04 19:03 באר-שבע

20:43 19:38 ניו-יורק

ה' אמר - גו' כושיים כבני הלא 
ט"ו) - ז ט, (עמוס אלוקיך.

ברוב בטל שלא העם

מלך דבר

קדושים אחרי פרשת
ג פרק אבות פרקי

קדושים אחרי

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

(אי "ערלה" איסור על מדובר קדושים בפרשת
הראשונות). השנים בשלוש מעץ פירות אכילת
בפירות שנתערבו הערלה שפירות הוא בערלה הדין
מפירות מאתיים פי ההיתר בפירות יש אם מותרים,
תורה איסורי מרוב (בשונה בטלים. הם הרי הערלה
מאתיים בפי - ערלה "בששים") (או ברוב הבטלים
נתערבו. כבר אם בדיעבד, רק הוא זה דין ואחד).
בפירות ערלה פירות לערב אסור לכתחילה אבל
ערלה של נטיעה נתערבה אם לבטלם. כדי אחרים
להכיר אפשר ואי היתר, של נטיעות מאתיים בין
לכתחילה ללקט אסור - ערלה של היא נטיעה איזו
פירות מתבטלים הרי אז כי מהנטיעות, הפירות את
ואחד). במאתיים שעלתה מנטיעה (שבאו הערלה
כדי בהיתר איסור לערב אסור שלכתחילה הוא והדין

בטל. בדיעבד, אבל האיסור. את לבטל

לאחר דוקא מתבטלים הערלה שפירות לכך הטעם
אין הנטיעות על הפירות עוד כל אבל לקיטתן,
לפי הוא הנטיעות בשאר בטילה ערלה של הנטיעה

בטל". לא ש"מחובר הכלל

למקור מחוברים
גם הוראה הם התורה, של ה'נגלה' בחלק הענינים כל

האדם: של הרוחנית בעבודה

איפא עלול ברוב, בטל שמיעוט בתורה, כלל ישנו

איך העמים", מכל המעט ש"אתם כיון לחשוב: אדם
ולא להיטמע שלא הכוח ישראל לבני שיהיה יתכן
נמצאים הם שביניהם העולם, אומות בין להתבולל

שנים? של רבות מאות כבר

היכן מקום, בכל שיהודים כיון ההוראה: באה כך על
להקב"ה, למקורם, מחוברים הם הרי נמצאים, שרק
ישכון לבדד "עם תמיד והם להתערב, יכולים אינם

עצמו. בפני עם - יתחשב" לא ובגוים

ה' "אני כביכול נאמר הקב"ה שעל כשם, ולאידך,
ויהיה הוה היה הוא כלל, שינוי בו אין שניתי", לא
הדבקים", "ואתם ידי על - ישראל בני גם כך בשוה,
שמסיים כפי לעולם, שלמים - הקב"ה עם החיבור
בהם שייך שלא כליתם" לא יעקב בני "ואתם הפסוק:

ח"ו. כליון כל

הקשר את לגלות
יעקב" בני ואתם .. ה' "אני לפסוק יש נוסף, פירוש
אם מדוע שניתי", לא ה' ש"אני כיון בתמיהה: שהוא
לא זו ידיעה מדוע כליתם", לא יעקב בני "ואתם כן

הנפש"? "כלות ישראל אצל פועלת

ביניהם, קשר יש אחד, שבפסוק הפירושים שכל כיון
שהידיעה במצב שנמצא אדם שאפילו כאן, גם מרומז

הנפש כלות בו פועלת אינה שניתי לא ה' אני של
למקורו, הוא מחובר אז גם הרי השני), (פירוש כלל
אומות בין כלל, וכליון ביטול בו שייך אין ובמילא

הראשון). (כפירוש ח"ו העולם,

וכאשר גילוי. לידי זו התחברות להביא שיש אלא
כשיראו עליך" נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו
ש"עמי רק לא הרי ישראל, שבבני האלקות את
יתנגדו, לא - העולם עניני כל גם שזה - הארץ"
ישראל לבני ויסייעו ממך", "ויראו אדרבה, אלא
הבריאה, כל תכלית הרי היא שזו לקונם. בעבודתם
ואני לשמשני, אלא נבראו "לא המשנה: שאומרת כפי

קוני". את לשמש אלא נבראתי לא

האומות של תפקידם
במשנה נאמרה בטל, אינו שמחובר האמורה, ההוראה
הדעת". עץ ל"חטא תיקון הוא שענינה ערלה, לענין
לכך גרם הדעת עץ שחטא וחסידות, בקבלה נאמר
היתה החטא לפני גם לקדושה. תתנגד שהקליפה
מתנגדת היתה לא שאז אלא קליפות, של מציאות
ומגינה השומרת כקליפה היתה היא אדרבה, לקדושה,

ל'מנגד'. נעשתה החטא ידי שעל רק הפירות. על

בהבאת - בערלה מהדין האמורה ההוראה בקיום
- הקב"ה עם ישראל בני של החיבור את גילוי לידי
שיהודים רק לא - הדעת עץ חטא שגרם מה יתוקן
אומות אדרבה, אלא העולם, אומות בין יאבדו לא
את לשמש כדי היא מציאותם שכל יכירו העולם
כשה"קליפה" החטא, לפני שהיה כפי - ישראל בני
ורעו זרים "ועמדו שכתוב וכמו - ה"פרי" על הגינה
משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה צאנכם",

ממש. בקרוב צדקנו

ג) חלק שיחות לקוטי פי (על



שליחי נמצאים בהם החיים תנאי
שונים המשיח, מלך שליט"א הרבי
בדרך ומספקים למקום ממקום
בהתמודדות מופת סיפורי כלל
כך אלו. קשיים עם הלא-פשוטה
הנמצא חביב אליהו הרב למשל
בירת אבבה, באדיס בשליחות
מחוויות משהו מספר אתיופיה
השנה. הפסח חג שלאחר הימים

הפסקת לנו יש באדיסאבבה, "בכלל
למשך לשבוע אחת לפחות חשמל
התרגלנו כמעט כבר שעות. כמה
בדרך שמסתכמות הפסקות לזה.

באי-נוחות. כלל

אחרון לאחר מיד
ביום שהיה פסח, של
הפסקת חלה שלישי,
מאוד ארוכה חשמל
עד כמעט ונמשכה

הקרובה. לשבת

הייתה הגדולה הבעיה
הייתה שבמקפיא
בשר של גדולה כמות
השבועות למשך
הפסקת הבאים.
מקפיא וללא החשמל
לקלקל הייתה עלולה
הבשר.. כמות כל את

בהרהורי שיתפתי גנרטור", "חייבים
בנתונים אשתי, לאה דבורה את
השאלה המציאות. הכרח זהו שלנו
וזה הסכום את נגייס מהיכן היא

מבוטל". לא סכום

הרבי אל דחופה בבקשה פניתי
באמצעות המשיח מלך שליט"א
נרות, לאור בחושך קודש, האגרות
במהירות. יחזור שהחשמל שנזכה

י"ז בכרך התקבלה התשובה
והכילה ו'רמד - ו'רמג באגרות
כמו טובות". "בשורות הרבה
לבניה הנחיה בתשובה היתה כן
התחלנו (אכן מקוה של משוכללת

חזק). יותר זה על לעבוד

שליט"א הרבי המכתב, בסיום
שולח הוא כי ציין המשיח מלך
אלינו: הכספית השתתפותו את
- המחאה בזה "ומצורפת
משוכלל לבנין במגבית השתתפותי

האמור".

לסיוע ברורה הבטחה בזה ראיתי
מ"אין ידעתי לא הגנרטור. ברכישת
בברכתו בטחתי אבל עזרי" יבוא

החסידי הפירוש עפ"י הקדושה,
אדרבא אלא שאלה זו שאין

עזרי". יבוא ש"מאין! הבהרה:

של שהבטריה גילתי אז בדיוק
כך נגמרה שלי הטלפון מכשיר
להתקשר אפילו יכולתי שלא
כדי גנרטור יש מי אצל ולחפש
הבשר. את אליו להעביר שנוכל

אברהם, יוני מר אל הגעתי לבסוף,
שם המלון בית בעל (ישראלי)
הכנס את לקיים אמורים היינו
וב"ה, השבת. לאחר מיד נח לבני
אליו הכל את להעביר הצלחנו

המזון. את ולהציל

לפני שעות כשלוש
חזר השבת כניסת

החשמל.

היה שבת בסעודת
מה. במידת חם
אבבה אדיס אמנם
של בגובה נמצאת
פני מעל מטר 2300
אקלים בה ויש הים
אין כלל ובדרך נוח
פשוט במזגנים צורך
החלונות את פותחים
קריר. אויר ונכנס
אך מזגנים. אין מלון בבתי אפילו
במקצת. חם היה אופן בכל הפעם

שבת, באותה חב"ד בית מבאי אחד
אינדיק, משה בשם יהודי היה
מזה באפריקה הנמצא עסקים בעל
עם יחד חב"ד לבית והגיע שנים
קרא איוב השר של משלחתו
שערכנו נח לבני בכנס להשתתף
אינדיק מר השבת. לאחר מיד
השבת, בסעודת הוא גם שהתארח

מזגן. שאין שחבל כך, על העיר

נעים כאן האויר מזג כלל "בדרך
אשתי. לו ענתה במזגן" צורך ואין
ואנחנו עבורנו חשוב שכן מה אבל
גנרטור! זה בדחיפות צריכים
בימים שעברנו את בקצרה וסיפרה

כן. שלפני

אשתי לדברי האזין משה מר
לכם יש כך אם חגיגית. והודיע

גנרטור.. וגם מזגן גם ממני

ברכתו מתקיימת כיצד בחוש ראינו
מלך שליט"א הרבי של הקדושה
- המחאה בזה "מצורפת המשיח:
משוכלל לבנין במגבית השתתפותי

האמור".

החל שני", מ"פסח ההוראה על המשיח מלך שליט״א הרבי משיחת
אייר. י"ד רביעי ביום הבא, בשבוע

לגאולה הזעקה
כתוצאה נתחדש שני" ש"פסח לעיל בהאמור
נגרע"1) (="למה ישראל של ודרישתם מתביעתם

נוסף.. לענין בנוגע והוראה לימוד יש -

הרף ללא ומכריזים מדברים מדוע הטוענים: ישנם
בביאת מאמין.. "אני המשיח, ביאת של הנושא על
לסמוך יש – שיבוא" יום בכל לו אחכה המשיח..

.. שירצה?! מתי ישראל את שיגאל הקב"ה על

שני": מ"פסח וההוראה הלימוד בא זה על הנה
הקב"ה ע"י להנתן צריכה זו מצוה היתה לכאורה,
ואעפ"כ עשה, מצוות רמ"ז שאר ככל - בעצמו
ע"י אלא באה לא זו מצוה של עיקרה שכל רואים

הציווי נתחדש ממנה שכתוצאה נגרע", "למה ישראל של והתביעה הדרישה
מצוה שכן, המצוות, בכל שלימות פעל זה שציווי - כך כדי ועד שני, דפסח

מצוות... דתרי"ג המספר את השלימה זו

תלוי'ה התורה של ששלימותה מכיון - בתורה גם שלימות נפעל ועי"ז
מעשה". לידי שמביא גדול "תלמוד כמאמר2 בפועל, במעשה המצוות בקיום
סמכו שלא ישראל, של והתביעה הדרישה ע"י - כאמור - נפעל זה וכל
פעלו ועי"ז פסח. קרבן להקריב שרצונם תבעו אלא (כביכול)... הקב"ה על

בתורה.. ציווי שיתחדש

היפך אינה זו ותביעה שבקשה בלבד זו לא הגאולה: בקשת – בעניננו ועד"ז
כנסת אנשי ע"י כן להתנהג ציוותה התורה - אדרבה אלא ח"ו, התורה
העמידה תפלת בעת מהקב"ה צרכיו מבקש יהודי שכאשר שתיקנו הגדולה,
כל קוינו לישועתך כי תצמיח. מהרה עבדך דוד צמח "את בתפלתו: יאמר -

לציון"! בשובך עינינו "ותחזינה היום",

בקשה על חוזר אלא - אחת בתפלה זאת ודורש שמבקש בכך מסתפק ואינו
יום! בכל פעמים ג' ותפלה. תפלה בכל זו ותביעה

המנחה... בתפלת גם כן ולאחרי שחרית, בתפלת זאת ביקש כבר לכאורה,

ערבית... תפלת - הסמוכה בתפלה זאת ולבקש לחזור הצורך מהו וא"כ,
על ישראל בני ודרישת בקשת ללא ויחידה אחת תפלה עוברת לא ואעפ"כ,
מלכא דוד המלך, דוד עם ביחד - וצועקים מבקשים ישראל בני ! הגאולה
תחרש אל לך דמי אל "אלקים צועקים: כן וכמו ...! מתי"3 "עד - משיחא

...! א-ל"4 תשקוט ואל

לו אומר תעשה, מה להקב"ה אומרים "הצדיקים תהלים5: במדרש ומבואר
שנאמר7 מתעורר, והוא תישן אל לו אומר ה'.. קומה שנאמר6 קם, והוא קום
דמי אל לו אומר ה'. כישן ויקץ שנאמר8 מתעורר והוא תישן, למה עורה
ישעי'ה וכן ישלים, מלאכיו ועצת עבדו דבר מקים שנאמר9 שומע, והוא
אל לו.. דמי תתנו ואל גו' שומרים הפקדתי ירושלים חומותיך על אומר10

בניך". בעלבון רואה שאתה עד א-ל תשקוט ואל תחרש

משנית שהיתה המעגל חוני של תפלתו "ע"ד שזהו המגיד11 שמבאר וכפי
מניח ואינו היד אצל חבירו את שלוקח אחד (כ)משל הבורא.. רצון כביכול
וצועקים מבקשים שישראל שעי"ז ונמצא, כו'. רצונו ומשנה לילך אותו
מכמו יותר וזריזות במהירות תבוא שהגאולה הם פועלים - הגאולה אודות

! זו ותביעה בקשה לולי שהיתה
ואילך). 1684 ע' התוועדויות תשד"מ, שני פסח התוועדות (מתוך

ת"ת הל' ה"ג. פ"ג ה"ג. פ"א ת"ת הל' רמב"ם וש"נ. ב. מ, קידושין .2 ז. ט, בהעלותך .1
תהלים .4 וש"נ. ס"ח. ש.ז. קטן שושן-פורים תשא, ש"פ שיחת ראה .3 ה"ג-ד. פ"ד לאדה"ז
ישעיהו .9 סה. עח, תהילים .8 כד. מד, תהילים .7 לה. י, בהעלותך .6 הפסוק. על .5 ב. פג.

ב. צז, קה"ת) (הוצאת או"ת .11 ו-ז. סב, ישעיהו .10 כו. מד,

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

יב. פרק שכירות הל'

יג. פרק

א. פרק ופקדון שאלה הל'

ב. פרק

ג. פרק
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פרטית בהשגחה חשמל הפסקת

וכמה כמה המייצג שאיש העובדה עצם
ידידותי באופן ערבים עם נפגש יהודים

עבורם מהוה . . שטחים החזרת על מו"מ עימם ומנהל
. (ח"ו) לדבר! מה על שיש ברורה הוכחה

ה'תש"נ) ניסן (כ"ז

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לערבים הוכחה

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

חביב אליהו הרב



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

ז

ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

להשיג ניתן

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

04-8622-442 בע"מ המצליח

אבבה באדיס אמונה מפגש

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

ימות את המאפיינת הרוחנית ההתעוררות
העולם. אומות על גם פוסחת אינה המשיח,
גויים נח, בני של קהילות צצים העולם ברחבי
על ומקבלים ומנהיגו עולם בבורא המאמינים
כינוסים נח. בני מצות שבע את לקיים עצמם
בבורא האמונה להבהרת נח, לבני ואירועים
שבע על בשמירה נברא כל וחובת עולם
ברחבי ויותר יותר נפוצים נעשים הנ"ל, מצוות
כ"ז שעבר שבוע בתחילת ראשון ביום העולם.
מסוגו לראשונה כזה, אירוע התקיים בניסן,

באתיופיה.

אתיופיה חב"ד בית ביוזמת שנערך הכינוס
הראשי הרב חביב, אליהו הרב של בניהולו
לאתיופיה, המשיח מלך שליט"א הרבי ושליח
עמד אבבה, באדיס Watergate במלון התקיים
LET'S ובסיסמת אחד בא-ל האמונה בסימן
=)MAKE THEWORLD A BETTER PLACE

יותר"). טוב מקום העולם את נעשה "בואו

הראשון הגרעין
על המשיח, מלך שליט"א הרבי הוראת לנוכח
תחילת מאז הנה נח, בני מצות שבע הפצת
חביב הרב משתדלים אבבה, באדיס שליחותם
בקרב רק לא לפעול לאה דבורה מרת וזוגתו
נוצר, "כך הגויים. בקרב גם אלא היהודים
של גרעין השנה מתחילת חביב, הרב מספר
לשיעור ראשון יום בכל המגיעה קהילה נח, בני

המצות. שבע בנושא

בנושא פומבי כנס לקיים הרעיון משעלה
לאסיפה זמנתי מקומים, תושבים בהשתתפות
הכנס מעלת את הסברתי הקהילה, חברי את
שיותר, ככל בו שישתתפו החשיבות ואת
ככל להביא מאמץ עושים אנו שאכן והוחלט
והם תפקיד קבל אחד כל משתתפים. שיותר

התלבטנו התיכנון בשלב ומעבר. מעל עשו
דבר, של בסופו אך המימון, את נשיג מהיכן
את לכסות החליטה עצמה, נח בני קבוצת

והארגון. הפרסום כולל ההוצאות

שוחט שניאור הת' סייעו חב"ד בית מטעם
מנהל וכן ואייזיק, עזרא שמואל, נאמן, ומנדי
שהתחלנו לאחר אברהם. יוני מר המלון
מלך שליט"א הרבי ברכת את ראינו לפעול,
להצלחת אותנו מנתבת היא כיצד המשיח

ביותר. גלויה בצורה הכנס

אמת לשלום היחידה הדרך
המצות 7 על בהסבר הכנס עסק בעיקרו
להבאת טוב במעשה שבהוספה והחשיבות
הוצגה מסך על והשלימה. האמיתית הגאולה
הכרזת עם המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת

באנגלית. אדוננו" "יחי הקודש

אחד מישראל. אורחים גם הגיעו לכנס
קרא, איוב השר היה החשובים האורחים
בשיתוף נח בני מצות שבע בנושא רבות הפועל

שבע להפצת המטה יו"ר קלי בועז הרב עם
יחד הקלעים מאחורי סייע אשר נח, בני מצות

הכנס. בארגון פרץ, משה הרב עם

הרבי כשליח עצמו את המגדיר קרא, השר
בני מצות שבע לפרסום המשיח מלך שליט"א
אתיופיה מדינת של חשיבותה על דיבר נח,
הארגון האפריקאי, האיחוד ממוקם שבה
של חשיבותה ואת באפריקה, ביותר המשפיע
להגיע היחידה הדרך שזוהי בהשם האמונה
הצורך על דיבר כן כמו האומות. כל בין לשלום
חב"ד. בית פעילות שבהרחבת והחשיבות
והן ליהודים הן תועלת, בה יש אשר פעילות

כולה. אתיופיה לתושבי

המשותפת ההכרזה
החוץ משרד נציג גם בנוכחותם כיבדו איתו יחד
החם הקשר על שדיבר אחמוד, מר האתיופי

ישראל, עם
ר ש ק ה ב ו
י מ ו ק מ ה
על דיבר
לזירוז הצורך
בית בניית
יהודי כנסת
. ה י פ ו י את ב
כן כמו

טל באתיופיה ישראל שגרירת סגן השתתפו
בשפה הכנס את הנחה אינדיק. משה מר יעלון,
הצלה ארגון מראשי מייזל דובי מר האנגלית
ובהצלחה, טעם בטוב זאת עשה שגם בישראל,
המשתתפים, כל עם נערכה בסיום כאשר
ובהחלטה אדוננו" "יחי הקודש הכרזת כמובן
המצוות 7 בהפצת הפעילות את להרחיב

המדינה. תושבי כל בקרב הגאולה, ובשורת

אבבה באדיס נח, בני בכנס נואם קרא איוב השר

חסידית מוזיקה
עם בשירת ההתענינות בו ולראות מכתבו, לקבל לי נעם
ומתאר בפרט, וחבדי"ם חסידים ובשירי בכלל ישראל
אלו שירים חלק מתמעט האחרונות בשנים אשר המצב

השונות. המקהלות של הצבוריות בתכנית

ובשני הדבר. שמצער זה על בתגובתו שצודק ומובן
ענין לוקח מקומו ואשר טוב, בענין שחסר הכיוונים,
חסידות בתורת דוקא והרי מזיק. גם ולפעמים טפל,
וכמבואר והזמרה, השירה חשיבות הדגישו ביחוד חב"ד
הוצאת הנגונים לספר במבוא מלוקט חשוב וחלק בכ"מ,

כב'. אצל ישנו בטח אשר קה"ת,

נראית פרינציפיוני, שבאופן ג"כ, מובן האמור ע"פ
באופן חבדי"ם שירים מספר לעבד ההצעה במאד
הנעשה ע"פ אבל וכו' במקהלות בהם להשתמש שיוכלו

לחשש מקום יש המבולבלת, בתקופתנו אלו בשטחים
כדי עד ואפשר והתוכן, הצורה ישנה העבוד אשר גדול,

בהפסדו, שכרו שיצא כך

של ענינים כמה בעבוד שטחים באיזהו לצערנו והרי
החסידות, בשטח חלקה של ענינים וכמה הק' תורתנו
אין לכ' ובודאי למזיק, הענינים את כביכול העבוד הפך
נמצא מכתבו שע"פ כיון בזה, ולדוגמא לראיות צורך

הצעיר. הדור עם קרוב במגע הוא

כי ההצעה, שלילת וכלל כלל בדברי שאין מובן בכ"א
ידה שעל ותכנית פרטית להצעה ובקשה שאלה אם

האמור. חשש יושלל

האמור בשטח הנוער עם כ' מעבודת להודע אתעניין ...
וברכה. בכבוד אלו. בענינים פרסומת לה יש אם וכן
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דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
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