
שאן בית חב״ד בית בניית
השתתפו שאן בית מתושבי אלפים
של יחודית בחגיגה השבוע בתחילת
שאן. בית חב"ד בית של הבנייה תחילת
בער שלום הרב השליח הנחה הערב את
דיברו העיר וראש העיר רב שמולביץ.
בעיר, חב"ד פעילות על בהתלהבות
להכפיל הבטיח אף העיר ראש כאשר
הבניין בבניית העירייה תקציב את
הפתיע מנשה עודד השחקן בעז"ה.
שליט"א מהרבי דולר עם אישי במופת
את הרקיד ריבו ישי והזמר המשיח, מלך
כאשר שמחים, חב"ד בניגוני האלפים
המשיח מלך הרבי נראה המסכים על

הדרו. בשיא מעודד

המופתי התורה ספר
מקרית קלי בועז הרב ביוזמת
הנכתב תורה ספר בכתיבת הוחל שמואל
במחלה החולים רפואת לזכות במיוחד
היוזמה ישראל. עם בני מאחינו הקשה,
הידוע בסיפור נעוצה הספר לכתיבת
התורה ספר אודות הבעש"ט מזמן
את פקדה קשה מגפה כאשר המופתי,
של הקדושה ועצתו מעז'יבוש העיר
תורה ספר לכתוב הייתה, הבעש"ט
הצעתו אכן העיר. תושבי כל לזכות
נעצרה. המגפה מופת ובדרך מומשה
ומיד תיכף ישראל, עם לכל תהיה כן

ממש.

ספר בכתיבת להשתתף העוניינים
יתקשר לחולה ברכה לזכות התורה,
שם לכך בנוסף .052-570-7707 לטל:
מלך שליט"א לרבי לברכה ישלח החולה

המשיח.

טובות חדשות

להגאל עתידין
בניסן - עכשיו

לחוג ישראל עם זכה האחרונה, זו בשבת
לקראת שנערכה משיח", "סעודת את בהמוניו
ע"י שנקבעה סעודה הפסח. חג של סיומו
בהם פסח, של האחרונים לימים הבעש"ט
אחד והשלימה. האמיתית הגאולה אור מאיר
בדברי ההפטרה זו הארה, לאותה הביטויים
פסח, באחרון בחו"ל שקוראים ישעיהו הנביא
מלך של האלוקית דמותו בתיאור העוסקת
עליו ונחה ישי.. מגזע חוטר "ויצא המשיח:

אזור צדק והיה ה'.. רוח
מתניו..".

ההפטרה, כוללת כן כמו
וכמה כמה של תיאור
זאב "וגר הגאולה: מיעודי
גדי עם ונמר כבש עם
הארץ מלאה כי ירבץ,..
לים כמים ה' את דעה

מכסים".

הרצועה כיבוש
זמן של זו חגיגיות כל עם
ישעיהו הנביא הגאולה,
סופם תיאור על מדלג לא
ומתחיל ישראל צוררי של

ברצועה הנמצאים הצוררים באותם דווקא
שכנינו נמצאים שם ישראל, ארץ של במערבה
ונרמזו פלשתינים לעצמם לקרוא המתעקשים

כ"פלשתים". התנ"ך בלשון

בהפטרה דבריו את הנביא מייעד בדיוק עליהם
באוייב ישראל ינקמו כיצד מתאר כשהוא
פלשתים בכתף "ועפו הפלשתיני: או הפלשתי
וירוצו "יעופו לתאר: רש"י שמטיב וכפי ימה"
הם אשר הפלשתים על אחד שכם ישראל
ארצם..". את ויכבש ישראל ארץ של במערבה

ענין "ועפו הרד"ק: מפרש גם כזה באופן
שהיא עופפות עוף
המהירה, התנועה
עופפות בלשון ואמר
תנועתם למהירות
פלשתים מקום אל

אותם". ולבזוז להכותם

נציגים מפי נשמעו עת ב-92' כבר רקע. וקצת
פלסטינית אוטונומיה על דיבורים ממשלתיים
הבהיר והחקלאות), החינוך בתחום רק (כביכול
זריית אלא זו אין כי המשיח מלך שליט"א הרבי
מדינה הקמת היא והמטרה הציבור בעיני חול
פיקוח של עניין זה "והרי ח"ו. פלסטינית,

הקדוש. כלשונו ממש!", נפשות

האוטונומיה ואכן
הרשות את הולידה
שהקימה הפלסטינית
מחומש מחבלים צבא
זה וכל ומאומן
שבשתיקה, בהסכמה
ישיר או עקיף ובסיוע
ישראל. ממשלות של
שמחנכת רשות
ועד ישראל לשינאת
להתאבד למוכנות
ביהודים לפגוע ובלבד
הנרצחים מאות ח"ו.
הפצועים ואלפי הי"ד
ישראל בני מאחינו
ע"י שנפגעו שליט"א
מהם אחד כל כאשר כך, על יעידו הפלסטינים,
של מחדש לכיבושה אמיתית סיבה מהווה

ופירוקה. הרשות

הרשות פירוק
מפעולה ישראל ממשלות חמקו שנים במשך
את להבטיח כדי לפחות הנדרשת זו, הכרחית
גדול זאת, למרות אך היהודי. הישוב בטחון
בהתממשות נראה ממש בקרוב אשר בטחוננו
"יעופו - ימה" פלשתים בכתף "ועפו הנבואה
אשר הפלשתים על אחד שכם ישראל וירוצו
את ויכבש ישראל ארץ של במערבה הם
והפצת ומצות בתורה מצדנו הוספה כל ארצם".
קיום את ספק ללא תזרז הגאולה בשורת
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הנבואה,

הגאולה. שמחה מתוך ממש, בקרוב

סופה על הנבואה
! עזה של הקרב

ממש שבקרוב בטחוננו גדול אך ופירוקה, הרשות מכיבוש ישראל ממשלות חמקו שנים במשך
ארצם״. את ויכבש ישראל.. וירוצו ״יעופו - ימה״ פלשתים בכתף ״ועפו הנבואה בהתממשות נראה

פינה אבן בהנחת אלפים

770 חב״ד בית לבנין פינה אבן בהנחת השתתפו אלפים
ע״ה שמולאביץ יעקב הרב השליח לזכות שאן בבית

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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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

מעטוף שיחיו ורעייתו סעדיה ר' למשפחת
שיחי' שלום הת' הבן לבוא

תחי' שירה מרת עב"ג השידוכין בקשרי
שיחיו פרץ ורעייתו אליהו ר' למשפחת
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

ע"ה יוסף ב"ר רבי ר'

ירדני
ה'תשע"ח ניסן א' נלב"ע

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

טוב נשמתמזל לזכר

  
   
    
    
   
   
    
    
    
   
    
     

לנגע בהרת.. או ספחת או שאת
ב) יג, (ויקרא צרעת

במלכויות. מדבר הכתוב

ד) יד, (ישעיהו שנאמר בבל זו "שאת"
וגו'. בבל מלך על הזה המשל ונשאת

מספח המן שהיה מדי, מלכות זו "ספחת"
ולאבד. להרוג להשמיד אחשורוש עם

מבהרת שהיתה יוון מלכות זו "בהרת"
מי כל ואומרת ישראל על (מפרסמת)
שאין השור, קרן על יחקה שור לו שיש
לאו ואם ישראל. באלוקי חלק ח"ו לו

הריגה. עליו גוזרין

מלכות זו צרעת", לנגע בשרו בעור "והיה
ואת בצרעת אותו מלכה שהקב"ה אדום
טו) מו, (ירמיה כתוב שכן שלו. השר
הדפו. ה' כי עמד לא אביריך נסחף מדוע
(תנחומא)

ד) יג, (ויקרא הנגע את הכהן והסגיר

ומסגירו רואה שכהן נגע, של דרכו מה
מטהרו, הוא טהרה סימני בו יראה ואם
כך וגו'" הנגע את הכהן "והסגיר שנאמר
ימים שבעת ישראל את הסגיר הקב"ה

בבל. מלך ביד

טהרה. סימני הוציאו שהסגירן וכיון
מישאל לחנניה נבוכדנצר להן אמר שכן
קיבלו ולא לצלם שישתחוו ועזריה
איתנא לא )"לאלהך יח ג, (דניאל שנאמר

עובדים). איננו (=לפסילך פלחין"

מתביישים אתם אם המקום... להם אמר
מה לקיים בזה אתכם גואל אני בזה,
את אלוקיך ה' ושב ג) ל, (דברים שנאמר
"תחטאני ט) כא, ואמר(תהילים שבותך.

ואטהר". באזוב

תדשא) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:45 18:31 ירושלים
19:47 18:46 תל-אביב
19:47 18:38 חיפה
19:47 18:48 באר-שבע
20:17 19:15 ניו-יורק

ובין - וגו' מחר יהונתן לו ויאמר 
מב) - יח כ, פרק א' (שמואל עולם. עד זרעך

  
חלקים 5 דק', 37 ,16 שעה ראשון יום :

ושני. ראשון בימים  

אייר של הניסית הרפואה

מלך דבר

מצורע תזריע פרשת
א פרק פרקי-אבות

מצורע תזריע

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

החודש שם של התיבות שראשי בספרים כתוב
חודש שזהו כלומר רופאך", י' "אני – זה "אייר",
דרכים כמה יש ברפואה הרפואה. לענין שמסוגל
היא כאן מדובר עליה הרפואה אולם ואופנים,
מופיע זו ברפואה שהחידוש הקב"ה, של רפואה
משמע עליך", אשים לא המחלה.. "כל בפסוק
לאחר האדם את לרפא מחכה לא שהקב"ה
האדם על יבוא שהחולי מונע אלא בחולי, שלקה

מלכתחילה.

את שמונעת רפואה שזו רק שלא להוסיף ראוי
לחולי גרמה האדם הנהגת כאשר גם אלא המחלה,
מהקב"ה מגיעה רפואתו כאשר הנה עליו, שבא
עוקרת היא אלא החולי, את מרפאה רק לא היא
לא האדם כאילו מצב ויוצרת לגמרי המחלה את

מעולם. חולה היה

ניסן של הכח
נקראים החודשים בתורה מדוע להבין, יש ותחילה
החודש – אייר הראשון, החודש – (ניסן במספרם
וחודש? חודש לכל שם להם נקבע ולא השני)
התוכן שמלבד נרמז בזה כי היא לכך הסיבות אחת
12 גם הרי עצמו, בפני חודש לכל שיש המיוחד
לכן אחד. והמשך אחת מציאות הם החודשים
שכולם להדגיש הסידורי, במספרם נקראים הם

אחד. המשך מהווים

הכנה גם הוא חודש כל של שעניינו מכך מובן
יש – ובעניננו הבא, החודש של לעניינו והקדמה
באופן היא אייר חודש של שהרפואה שזה לומר
את שמונעת הקב"ה רפואת רופאך", ה' "אני של
לאחר בא זה שחודש מפני הוא מלכתחילה, החולי

ניסן. לחודש ובהמשך

חודש הוא ניסן חודש של עניינו עובד: זה וכך
שלמעלה ניסית לגאולה בזה והכוונה הגאולה,

ניסים ידי על שבאה מצרים גאולת כמו מהטבע,
גם שמרומז וכמו לגמרי, מהטבע שלמעלה ונפלאות
לכן נס. מלשון "ניסן" – עצמו החודש של בשמו
ומיוחדת גבוהה בדרגה לרפואה מסוגל אייר חודש
שתבוא ניסן מחודש כח מקבל שהוא מפני כך, כל
מהטבע שלמעלה ובעצמו בכבודו הקב"ה רפואת
הוא כאילו החולי את שעוקרת כזו רפואה לגמרי,

מעולם. היה לא

הנפש רפואת העיקר
הנפש, ורפואת חולי גם כך ורפואתו הגוף כחולי
אייר חודש של רופאך" ה' "אני של הענין ועיקר
כך אחר ומזה הנפש, לרפואת בנוגע בעיקר הוא

הגוף. לרפואת סגולה גם מסתעפת

על אייר. לחודש הרפואה ענין של הקשר מובן מזה
שאומרים לכך הטעמים אחד במדרש המבואר פי
השבועות, לחג פסח שבין בשבתות אבות פרקי
תאוות מתעוררות בהם הקיץ ימי הם שאלו מכיוון
מובאות אבות בפרקי ואילו מתגבר, הרע והיצר
מידות אחר לרדוף האדם את שמעוררות תוכחות
הרע. היצר על הטוב היצר את ולהגביר טובות
הנחיצות עיקר מתחיל אייר שמחודש נמצא

הנפש. ברפואת

ומצליחים מתגברים
בעבודת אייר לחודש ניסן חודש בין ההבדל מכאן

האדם:

שבני בגשמיות, הגאולה חודש הוא שניסן כמו
גם הוא כן כמו מצרים, משיעבוד יצאו ישראל
שבהיותם מכיוון ברוחניות, ישראל גאולת זמן
מצרים בטומאת שקועים ישראל בני היו במצרים
הם וגאלם ובעצמו בכבודו הקב"ה להם ווכשנגלה
מהטבע למעלה ניסי באופן זו, מטומאה נגאלו
לכל הכח ניתן ניסן בחודש ושנה שנה ובכל לגמרי,
ובאופן רצויים בלתי מענינים עצמו לגאול יהודי

ונעלה. מרומם

הרפואה, לענין זקוקים לא ניסן בחודש כן, אם
למעלה – חורין" "בן של במצב נמצאים כי
לעומתו אייר חודש ועוונות. דאגות מכל לגמרי
והן בגשמיות הן הטבע התגברות של זמן הוא
היצר על להתגבר מיוחד כח וצריכים ברוחניות
מניסן אייר חודש שמקבל המיוחד הכח וזהו הרע,
מכל עצמו את להגביה האדם של האפשרות –
של במצב שיהיה עד אותו המבלבלים הענינים
בגאולה המושלמת לחירות ועד רוחנית חירות
ואילך) 72 ע׳ לב (לקו״ש והשלימה. אמיתית



הניסים על להודות חייבים
עושה יתברך שהשם והנפלאות
כדי לראש לכל העת. כל עימנו
יש אך הניסים, על תודה להכיר
הגאולה את לזרז כדי גם בזה
מבהיר כך והשלימה, האמיתית
המשיח מלך שליט"א הרבי

הקדושות. בשיחותיו

לפני בניסן ו' חמישי יום
חתונה של בעיצומה כשבועיים,
חש בלוד, שהתקיימה חב"דית
היה ברע. המוזמנים אחד לפתע
שמואל, מקרית קלי, בועז הרב זה
להפצת המטה כיו"ר גם המשמש

נח. בני מצות שבע

נאלץ בועז הרב
מאוד חש להתיישב.
חולשה בטוב. שלא

גבוה. חום נוראה,

לא שהיה הצלה צוות
למקום, הוזעק הרחק
הבהירה קצרה בדיקת
לפנותו שחייבים
הוא ואכן בדחיפות,
הרפואה לבית "הוטס"
פתח שע"י בילינסון
רבים כאשר תקוה.

מתפללים המוזמנים מקרב
לרפואתו.

נערכו הרפואה לבית הגיעו עם
מצבו. לבירור מיידיות בדיקות לו
התברר ראשונות בבדיקות כבר
החסונית במערכת בעיה קיימת כי
"הלחיצו" הנמוכים הערכים שלו.
מיידית שהורו הרופאים את מאוד
ותרופות דם מנות נתינת על
להשגחה אישפוזו על והורו שונות.

ולבירור.

בניסן, י' שני ליום עד נמשך זה כך
המערכת של חלישותה בגין כאשר
על הורו הרופאים החיסונית
להפחית כדי לחוד, בחדר בידודו
בזיהום הידבקות של החשש את
להיות עלול שבמצבו שהוא, כל

ביותר. מסוכן

נערכו אישפוזו דבר בהיוודע
ברכה לבקשת פניות עשרות
המשיח מלך שליט"א מהרבי
ע"י קודש", "האגרות באמצעות
בארץ וידידים המשפחה בני
של המשותף המכנה ובעולם.
טובות". "בשורות היה התשובות

"המעמד התקיים הערב בשעות
הרבי הולדת יום לרגל הגדול"
ניסן, י"א המשיח מלך שליט"א
קבוצת באולם משיח מטה מטעם
בת"א התערוכה גני ע"י שלמה

אלפים. בהשתתפות

הנדל, שמואל הרב המטה יו"ר
לנצל החליט הערב את שפתח
עבור לבקש הרבים כח את
הרב קלי. בועז הרב של רפואתו
על לענות הציבור את ביקש הנדל
ציפורה בן "בועז כהן ברכת ברכתו
"אמן" וקרובה. שלמה לרפואה

האלפים. קהל מפי נשמע אדיר

השינוי. כבר ניכר בבוקר למחרת
של הנמוכים הערכים
החיסונית המערכת
מקומם את פינו
חדשים. למספרים
שבאו הרופאים
הופתעו היומי לביקור
מהשינוי לחלוטין
והתדיינו הדרמתי
למשמעות ביניהם

השינוי.

הדיון של בעיצומו
הרב ביקש המקצועי,
שברצונו ואמר סליחתם את בועז
שהתרחש במה אותם לעדכן
סיפר בועז הרב הלילה. במהלך
של מפיהם הברכה דבר את
הגדול במעמד המשתתפים אלפי
מלך שליט"א הרבי לכבוד שנערך

המשיח.

דבריו את בהתעניינות שמע הצוות
בנתיים ישאר הוא כי והוחלט
האם לראות כדי השגחה, להמשך
שהשינוי או ריגעי שינוי זה היה

מגמתי. הוא החיובי

לכמות הערכים טיפסו למחרת
כעת אתמול. של מזו כפולה כמעט
אפיזודה זו אין כי הרופאים הודו
הבראה של מגמה אלא חולפת
החיסונית המערכת והחלמה.

כרגיל. לתפקד שבה

כבר עשה הסדר ליל את ואכן
כשהוא משפחתו בחיק בועז הרב
ואף ב"ה. טוב, יותר הרבה חש
השלוחים למשפחות לחלק זכה
מהרבי המצות את באיזורו,
שנשלחו המשיח, מלך שליט"א

הפסח. חג ערב אליו

המשיח, מלך שליט״א הרבי קודש שיחות מתוך

הדרישה של הקריטית חשיבות על ה'תנש"א ניסן לכ"ח אור
והשלימה. האמיתית הגאולה להבאת והדרך לגאולה

ביכלתכם! אשר כל עשו
הדגשת דבר) (=על ע"ד לעיל האמור ע"פ ו.
מתעוררת - זה בזמן (במיוחד) הגאולה ענין
כל על הבט שמבלי היתכן גדולה: הכי תמיהה
צדקנו משיח ביאת פעלו לא עדיין - הענינים
! וכלל כלל מובן שאינו דבר ממש?,... בפועל

(וכו"כ עשרה שמתאספים - נוספת ותמיהה
בנוגע זכאי ובזמן ביחד, מישראל עשיריות)
לפעול מרעישים אינם ואעפ"כ, להגאולה,
אצלם, מופרך ולא ומיד, תיכף המשיח ביאת
זה, בלילה יבוא לא שמשיח ליצלן, רחמנא

צדקנו, משיח יבוא לא מחרתיים וגם צדקנו, משיח יבוא לא מחר וגם
!! ליצלן רחמנא

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

! בא הי'ה

ויצעקו ירעישו ישראל) (=בני בנ"י שכל כדי לעשות יכולני עוד מה
שנעשה מה שכל לאחרי בפועל, המשיח את להביא ויפעלו באמת
- ועיקר ועוד בגלות, עדיין שנמצאים והראי'ה, הועיל, לא עתה, עד

השם. עבודת בעניני פנימי בגלות

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 -

ש"יתעקשו" מישראל עשרה ימצאו סוף) כל (=שסוף שסוכ"ס ויה"ר
- הקב"ה אצל יפעלו ובודאי הקב"ה, אצל לפעול מוכרחים שהם
לעווננו וסלחת ולכן) (למעליותא2, הוא עורף קשה עם "כי כמ"ש1
האמיתית הגאולה את בפועל להביא - ונחלתנו" ולחטאתנו

ממש3. ומיד תיכף והשלימה

ואתן אוסיף - שלי הפעולה ע"י יותר עוד ולזרז למהר וכדי ז.
לצדקה, ליתן שליחות-מצוה מכם ואחד) אחד (=לכל לכאו"א

הגאולה"4. את שמקרבת צדקה ו"גדולה

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

עצה שיטכסו שלשה, שנים, אחד, מכם שימצא רצון) (=ויהי ויה"ר
שתהי'ה שיפעלו - העיקר והוא ועוד לעשות, וכיצד לעשות מה
ומתוך ממש, ומיד תיכף ממש, בפועל והשלימה האמיתית הגאולה

לבב. וטוב שמחה

תפילת לאחרי הה׳תנש״א- ניסן כ״ח שמיני, פ׳ וערש״ק ליום אור (משיחת
ערבית)

____________

ט. לד, תשא (1

מז, בלק לקו"ת סע"ב. קכג, מנ"א בתו"א הובא ספמ"ב. שמו"ר ראה (2
ד.

הוא נפלאות" אראנו מצרים מארן צאתך "כימי שהפסוק להעיר, (3
עה"פ). ומצו"ד (רד"ק הגאולה על הנביא לתפלת הקב"ה תשובת

פל"ז. תניא וראה א. יו"ד, ב"ב (4

עכשיו נפלאות המלך זעקת

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

ב. פרק תענית הלכות

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

וחנוכה מגילה הלכות
א. פרק
ב. פרק

ג. פרק

טו-יז. פרקים מת טומאת הלכות
.

יח-כ. פרקים

כא-כג פרקים
.

א. פרק אדומה פרה הלכות כד-כה. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

כח

כט

ל

א

ב

ג

ד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הערכים ושינוי הרבים ברכת

לגבולותיה ישראל ארץ שכל כולם יראו ...
ליהודים, שייכת גו'") ירחיב ה"כי גם (כולל

שלימות ידי על ישראל, עם ושלימות ישראל ארץ שלימות
כל. לעין גלוי בשר בעיני זאת יראו שכולם ובאופן התורה,

תשל"ט) עצרת שמיני (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

השלימות את לראות

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א יצחקוב שניאור 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 - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

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

67 העצמאות שד'

שי׳ קלי בועז הרב



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

ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

להשיג המשיחמדליה הרבי שליט"א מלך המשיחניתן מלך שליט"א הרבי -1996מדליה משנת הממשלתית החברה (זהב-750)בהנפקת זהב גרם 41.46! יחידות 999 מתוך מדליה
04-8622-442 בע"מ המצליח

מיוחד!מחיר גאולה אופני של שיירות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בחורים מספר של ומרעננת "צהובה" יוזמה
יורק, בניו ב"770" המרכזית, חב"ד מישיבת
אופני שיירת של לקיומו השנה, גם הביאה
הפצת של יחודי פרסום מבצע הגאולה,

הגאולה. בשורת

מקראון יצאה פסח, המועד בחול שנה כמידי
המשיח מלך שליט"א הרבי שכונת הייטס
אופניים רוכבי של ארוכה שיירה יורק, בניו
ישיבת בחורי של רבות עשרות ע"י שאויישה
ששעטו המרכזית, חב"ד תמימים תומכי
משיח בדגלי ה"מדוגלנים" אופניהם על
רחובות את לכבוש בצהוב, בוהקים גדולים

יורק. ניו - העולמי המטרופולין

גלגלים על צהוב נחשול
יצאה פסח, המועד בחול רביעי ביום אכן
לעבר הגאולה שיירת - האופניים שיירת
רבות שעות במשך סובבה שם מנהטן,
המשתאות לעיניהם אדם, ההומי ברחובות
ולזהות הגאולה לבשורת שנחשפו הרבבות של

המשיח. מלך

ראשוני נשאו אותה הכריזה, ממערכת
כשמזמן גאולה שירי צלילי בקעו השיירה,
מטרת על קצרים הסבר דברי נשמעים לזמן
בית חיילי עצרו מרכזיים במקומות השיירה.
הכרזת ידי על האוויר את לטהר בכדי דוד
לעוברים חילקו וכן הפסוקים, עשר שנים
נח. לבני מצוות' 'שבע כרטיסי מאות ושבים

"התגובות הפעילות: מיוזמי אחד מדווח
לזהות ניתן במיוחד. ומעודדות מאלפות
הם הראשוני "ההלם" רגע שלאחר יהודים
בהתלהבות "שלום" לנו מנופפים מתעשתים,
"משיח! השיר פזמון את בקול ומריעים

גם לשמוע פחות לא מרנין אך משיח!",
והזדהות התפעלות קריאות הגויים מקרב
על בצהוב משיח של הפירסומית היוזמה עם

גלגלים.

משיח אביב תל כל ועל
יוזמה הולידה הברוכה יורקית הניו היוזמה
אופניים שיירת הקודש, בארץ כאן דומה
העיר ברחובות מתנפנף צהוב כנחשול שנעה
ליום השיירה נקבעה שכאן אלא אביב. תל
מלך שליט"א הרבי הולדת יום בניסן, י"א
מתוך הולדת יום כמתנת והוגשה המשיח
את שתכריע הפעולה זו שתהא דרוכה ציפיה
של והמושלמת המלאה להתגלות ותביא הכף,

המשיח. מלך שליט"א הרבי

מתלמידי קבוצה ע"י נעשה המבצע ריכוז
לציון, בראשון חב"ד תמימים תומכי ישיבת
מבחורי כמאה למבצע לגייס שהצליחה
משיח דגל הוצמד אופניים לכל הישיבה.
שליט"א הרבי של יפה צבעונית ותמונה גדול
רעיון את לבטא הטיב בחזית. המשיח מלך

כל על המשתתפים: הבחורים אחד השיירה
כל ועל בחור, אופניים כל על אופניים, דגל

משיח. אביב תל

המארגנים שכרו האופניים זוגות עשרות את
יהודה בן פינת בארלוזורוב "סייקל" בחנות
ההתכנסות נקודת גם הייתה שם בת"א.
ועלוני משיח בכרטיסי וההצטיידות

הסברה.

בצהריים. 12:30 בשעה ניתן היציאה אות
קינג - אלנבי רחוב לכיוון יצאה השיירה
במקומות גם כמו שם הכרמל. שוק ג'ורג',
לעריכת עצרו השיירה, במסלול נוספים
תפילין. בהנחת הרבים לזיכוי "מבצעים"
על עלונים לחלוקת התפזר מהבחורים חלק
לרחובות בנסיעה המשיכו משם הפסח. חג
בתי יושבי את לעורר כדי ודיזנגוף שינקין
כבר שזכתה העיריה לכיכר משם הקפה,

משיח". "כיכר לשם

סיוע ומתן חמות תגובות
כאן גם
ת ו ב ו ג ת ה
חיוביות היו
לאורך ביותר.
המסלול כל
ו ע מ ש נ
ת ו א י ר ק

"משיח עידוד
שחלפו רכבים ושבים. העוברים מפי משיח"
כשהם כהזדהות, צפרו השיירה פני על
לשיירת לתרומות כבר..". "שיבוא צועקים
רחמים. עומרי בכר חשבון: שם האופניים.

.521172 ח-ן: ,635 סניף הפועלים, בנק

ישראל לילדי מורה
להיות רצונה על כותבת בו ניסן, מב' למכתבה במענה
על בחינוך מורה כוונתה, ובודאי ישראל, לילדי מורה

חיים. תורת הקדושה תורתנו טהרת

לאשרם ישראל והבת הבן המובילה היא רק שהיא
ברוחניות. ואושר בגשמיות אושר האמיתי

היא מצליחה עתה עד מפעולותי' שכנראה וכיון
ומזה במאד. האמורה החלטה נראה החינוך, בשטח
אלו, בבחינות לבחור עלי' להבחינות, שבנוגע מובן
השגת ז.א. האמורה, המטרה להשגת המתאימות
למילוי יותר עוד שתכשירנה והתעודות הידיעות

האמור. ונעלה חשוב הכי תפקיד

המחונכים של לבן לקרב עתה התעסקותה וזכות
חיים תורת תורתנו ידי על שבשמים לאבינו שלה

בעניני' גם והצלחה ברכה לתוספת לה תעמוד ומצותי'
הפרטים......

תלמידי עבור ברכה בקשת במכתבה, לראות לי נעם
חג ימי אלו ימים מענין ברכתי ואביע שלה, הכתה
הסדר, עריכת הראשון, בלילה התחלתן אשר המצות,
מדרגא ופוחת חכם אחד ישנם, בנים ארבעה ובתחלתו

לדרגא.

ואחת אחד כל אשר שבשמים, מאבינו רצון שיהי'
אלקיכם, לה' אתם בנים נאמר עליהם ישראל מבני
האמורים סוגים כל ישראל בני כל יעלו ממש בקרוב
חכם, לבן נעלה, הכי לסוג שיתאחדו עד לדרגא מדרגא
תכה"י יהי' שכולם והוא הכתה, לתלמידי בהנוגע וכן
בהתמדה הלימוד ע"י חכם, כבן האמור בסוג ורק אך
חכמתכם היא כי נאמר עלי' בתורתנו ושקידה

מצותי'. ושמירת ובינתכם,

אדירמפגן אמונה אדיר אמונה מפגן
תשע"חי"ב תמוז תשע"ח תמוז י"ב

במנהטן השיירה

לאנ״ש וילונות

מפתיעים* *במחירים

אביב בתל השיירה

בב


