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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

ולאה מענדל מנחם הרב השליח למשפחת
מולדובה קישינב, – גוצל שיחיו
ה' בצבאות החייל - הבן הולדת לרגל

מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב מזל

לזכות תהלים באמירת להוסיף נא

שוויי בוניה בן יעקב אהרן הרב
הייטס דקראון הבד"צ וחבר דאתרא מרא

רפואה לו וישלח ימאס, לא כביר א-ל והן
הזקוקים ישראל חולי שאר בתוך שלימה,

שמים. לרחמי

לרפואת להתפלל נא

 
     
     
   
     
   
    
      
     
    
     


   

לא המזבח על תוקד תמיד אש
ו) ו, (צו תכבה
על השמים מן האש לירידת כהכנה

משלהם. אש הכהנים העלו המזבח,
הייתה הכהנים שהעלו זו אש אומנם
נבראים אדם, בני ע"י ונוצרה מוגבלת
היא זו עבודה דווקא אולם, מוגבלים.

משמים. האש לירידת הכנה שהיוותה
- שביכולתו את האדם עושה כאשר
מלמעלה, כוחות הקב"ה לו ומוסיף נותן
נעלית תמיד - תמיד" "אש שנעשית עד
חי) (מעיין מהגבלה.

צוותו... ביום לעולה... התורה זאת
לז-לח) (צוז, קורבניהם את להקריב

למד להקריב" .. צוותו "ביום הדגש מן
להקריב יש הקורבנות שאת הרמב"ם
אומר זאת עם בלילה. ולא ביום דוקא
ואיברים אימורין להקריב מותר הרמב"ם:

שקרבו מהאיברים הנותר כלומר בלילה".
קרבים צורכם, כל באש אוכלו ולא ביום
פרט כל כמו זו, בהלכה הלילה. כל במשך
פנימית: ומשמעות תוכן גם יש בתורה,

גם קיימת לה' הבהמה הקרבת עבודת
את לה' להקריב עליו האדם. בנפש
כבהמה הנמשך היצר את הבהמית, נפשו
יהודי של מתפקידו העולם. לתאוות
לה' ול"הקריבה" שבליבו ב"בהמה" למשול

לקדושה. התאוה כח הפניית ע"י

ב"יום" לעשות יש ההקרבה עבודת ואת
וברוחניות, בגשמיות מואר, באופן היינו -
ובנשמה בגוף והרחבה בריאות מתוך

הבורא. עם ומאיר גלוי קשר ומתוך

של במצבים גם כי הוכיח ישראל עם אך
כאשר ההקרבה, בעבודת המשיך "לילה"
לאור, החושך את הפך עצמה זו בעבודה
יאיר". כיום "לילה היעוד לקיום המביא

גאולה) פניני (עפ״י

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:38 18:24 ירושלים

19:40 18:40 תל-אביב

19:40 18:31 חיפה

19:40 18:42 באר-שבע

20:06 19:05 ניו-יורק

אבדה - גו' ה' אמר כה :
ה' אמר כה - מפיהם ונכרתה האמונה
שבנתיים). הפסוקים (ומדלגין גו' יתהלל אל

כג) ט, - כא, ז, (ירמיהו

מצרים יציאת של ההתחלה

מלך דבר

צו פרשת

צו

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות

03-658-4633 טלפקס
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

כפי אופן באותו היא זו שנה של הקביעות
זו בשבת מצרים. ביציאת הקביעות שהייתה
מנת על לביתם שה ישראל בני לקחו ניסן) (י'

פסח. קרבן עבור מכן לאחר לשוחטו

הנס אודות ערוך בשולחן כותב הזקן אדמו"ר
נקראת הנס של שמו שעל – זו בשבת שאירע

הגדול": "שבת זו שבת

בכורי נתקבצו .. פסחיהם ישראל "כשלקחו
אמרו .. זה למה ושאלום ישראל אצל מצרים
מצרים, בכורי שיהרוג לה' הוא פסח זבח להם
הבכורות ועשו .. אבותיהם אצל בכוריהם הלכו
זה נס וקבעו .. מהם הרבה והרגו מלחמה עמהם

הגדול". שבת וקראוהו .. לזיכרון

הגדול? הנס מהו
שבת: באותה שאירע נוסף נס מובא ב'טור'
לפשר ישראל בני את שאלו המצרים כאשר
הולכים שהם להם השיבו ישראל ובני מעשיהם
ואף מצרים), של האליל (שהיה השה את לשחוט
ולא דבר שום להם עשו לא המצרים כן פי על

להם. הזיקו

נס רק מזכיר הזקן אדמו"ר מדוע להבין: וצריך
בבכוריהם")? מצרים "למכה של הנס (את אחד
לבנ"י) הזיקו לא (שהמצרים השני שהנס ובפרט

ישראל, לבני שנוגע נס זהו כי יותר, גדול נס היה
הוא בבכוריהם" מצרים "למכה של הנס משא"כ

עצמם. לבין בינם למצרים, שנוגע עניין

של ה'לידה' הייתה מצרים ביציאת בזה: והביאור
שבו תורה למתן ההכנה החלה ואז ישראל, בני

העמים. מכל ישראל בבני בחר הקב"ה

"בקרב ישראל בני היו ממצרים היציאה לפני אבל
ובמובן המצרים, של בקרבם היו שהם היינו גוי",
(כביכול). אחת אומה כמו נחשבו הם מסוים
היה ממצרים ישראל בני של ליציאה ובנוסף
עצמה, מצריים של ה'שבירה' גם שתהיה נדרש
לנהורא" חשוכא "אתהפכא - שלה לההפיכה ועד

לאור). החושך (הפיכת

המצרים על ההשפעה
בבכוריהם", מצרים "למכה של הנס היה וזה
להכות כדי כוחם את וניצלו נהפכו מצרים שבכורי
מן שלמעלה נס רק זה שאין היינו מצרים, את
נקראת שמו (שעל גדול" "נס זהו אלא הטבע,
- ומשתנה מתהפך עצמו שהטבע הגדול") "שבת

בבכוריהם". מצרים "למכה

בשבת לדורות הזכרון נקבע מדוע יובן זה פי על

ממצרים היציאה לפני זה: נס על דווקא הגדול
כ''כ (לא היתה ישראל בני של העבודה עיקר
ל) בנוגע אלא עצמם, שלהם לעבודה בנוגע

המצרים. על והפעולה ההשפעה

שנגרם הנס הוא לזכרון שקבעוהו הנס ולכן
המצרים על בנ"י של מההשפעה כתוצאה
לביתם) שה ולקחו זרה מעבודה ידיהם (שמשכו
של והנס המצרים של ההפיכה נגרם זה שע''י

בבכוריהם". מצרים "למכה

ניסן בי״א - הלידה
עצמם על חוזרים בשנה שנה שמידי מכיוון
הקב"ה ובחירת ישראל עם לידת של העניינים
הגדול" "שבת – לחודש" ש"בעשור מובן מחדש,
לתוכן מתאימה יהודי של עבודתו להיות צריכה
והפיכתו העולם על הפעולה – זה זמן של

לקדושה.

י''א – יום" עשר "עשתי מיום החל ולמחרת,
עצם מצד יהודי של עבודתו מתחילה בניסן,
ועד הקב"ה עם העצמית ההתקשרות מציאותו,
ערוך באין היא זו שעבודה חד", "כולא של לאופן
שלידת ונמצא העולם. בירור של העבודה לגבי

בניסן. בי"א כבר מתחילה בפסח ישראל עם

– העניינים שתי של בחיבור היא והשלימות
באופן זאת עם אך גבול בלי של באופן עבודה

העולם. על ומשפיע שחודר

והשלימה, האמיתית בגאולה בגלוי יהיה שזה
ומיד תיכף – גלות אחריה שאין נצחית גאולה

ממש!

ה׳תשמ״ט) ניסן י׳׳א ערב הגדול, שבת שיחת (ע״פ



המשיח, מלך שליט״א הרבי מאת כללי מכתב
הבעל״ט הפסח חג לרגל הולדתו, יום ניסן, י״א הבהיר מיום

מצרים ליציאת זכר
ה'תשי"ג ניסן, י"א ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

ואתר אתר בכל די ישראל ובנות בני אל

יחיו עליהם ה'

וברכה! רב שלום

זמן מצרים, מארץ צאתנו זכר המצות, חג ימי
ובאים. ממשמשים חירותינו,

הזוכר האדם בנפש הוא פועל אשר והמצייר, והמדמה הזכרון ענין ידוע
הוא נמצא, בו רוח למצב יותר, או פחות דומה, רוח ומצב רגש ומדמה
נפשו כחות תוקף יגדל אשר וככל עצמו. המאורע בעת כדוגמתו, אדם או
ויותר יותר יתקרב כן ומקום, בזמן ואסור הקשור הגוף, על וממשלתם

המאורע. בעת להמצב - הזכרון בעת נפשו מצב

דלעילא, אתערותא דלתתא באתערותא רוח, ואמשיך רוח אייתי ורוח
נעשים למטה זכרם שבהזכר ונעשים, נזכרים האלה "והימים וכדרז"ל
הענינים כל ומתעוררים למטה גם נשפעים ובמילא למעלה", בפועל

ההם. בימים הקשורים

יום בכל ודור, דור בכל מצרים יציאת לזכור שנצטווינו הטעמים אחד וזהו
ממצרים, היום יצא בעצמו הוא כאלו עצמו לראות הלילות, לרבות - ויום
- מצרים" "יציאת להיות צריכה ויום יום בכל כי ונפדה, לחירות יצא

אמתית. לחירות יציאה הגוף, ממאסר האלקית נפש יציאת

השעבוד, מן חירות - חירות מיני בכל חירות אמתית, חירות ואיזוהי
רוחניים. ויסורים שעבוד גשמיים, ויסורים שעבוד - היסורים מן חירות

מצרים יציאת - היא ויום יום בכל לעבדה עצמו האדם שעל עבודה
שלו, הבהמית ונפש הגוף של ומההגבלות מהמצרים יציאה ברוחניות,

- הרע מיצרו עצמו את האדם משחרר וכאשר הרע. יצרו משעבוד

ועל הזוהמא, מקום ממצרים והוציאם עמו בישראל הבוחר הקב"ה, בעזר
- רוחניים ויסורים משעבוד זה ידי על משתחרר - התורה עסק ידי

גשמיים. ויסורים ומשעבוד - בנפשו היצרים של העצומה המלחמה

בארץ שלום ונתתי גו' גשמיכם ונתתי גו' תלכו בחוקותי אם שנאמר: וכמו
מצרים. מארץ אתכם הוצאתי אשר אלקיכם הוי' אני גו'

ידי על בימינו במהרה אמתית ולחירות ושמח, כשר הפסח לחג בברכה
צדקנו. משיח ידי על והשלימה האמתית גאולתנו

שניאורסאהן מנחם
______

הזכרון ידי על חבאים רוח ומצב בהרגש הנדרשים ועומק להחוזק ומתאים יותר: או פחות
בזה דעות לכמה - ובמעשה. בפה גם או (במחשבה) בלב רק אם הזכרון, חיוב אופן הוא -
פסח בליל משא"כ במחשבה, דיו אשר השנה, בכל מצרים יציאת זכרון חיוב ג"כ מחולק

ואכ"מ). יג. ז, כללים שד"ח כא. מ' חנוך מנחת יג. סו"ס ארי' שאגת (ראה

א. רפו, [חנוכה] אוה"ת ד. לח, אור תורה ב. קסב, ח"ב זהר רוח: . . ורוח

מסוגל עצמו מצד והזמן - פכ"ט דוד לב בספר הובא שובבים תקון בס' הרמ"ז וכדרז״ל:
היין את בודקין דגטין: ספ"ג ממשנה הראי' ג"כ וידועה שם. דוד בלב שהאריך וכמו לזה,

כו'. סמדר ובהוצאת כו'

פמ"ז. תניא ה"ו. פ"ז ומצה חמץ הל' רמב"ם הגוף: ממאסר . . עצמו לראות

ז. פמ"א, שמ"ר א. נד, עירובין א. קיד, ח"ב זהר היסורים: מן . . חירות

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח לכ"ק - דור בכל ד"ה ראה ברוחניות: מצרים יציאת
אידית). - המאמרים (ס' -

ב. ל, קדושין פמ"ו. תניא ב. נב, סוכה התורה: עסק . . הקב״ה בעזר

"למדתי ראובן: לירז גב' מספרת
שעבורי כך חב"ד, במוסדות
הכתיבה ענין כל זר היה לא
אם המשיח, מלך שליט"א לרבי
שלא בעלי, חתונתי לאחר כי
את הביע קצת זו בדרך חונך

הענין. מכל הסתייגותו

את מכיר בעצמו הוא ב"ה כיום
שבהתקשרות העצומות המעלות
התניא את בכיתתו מלמד ואף זו
את נקדים בל אך ועוד. היומי

המאוחר.

כאשר ההריון, במהלך החל הכל
בטוב, לא חשתי
עז צורך וחשתי
את ולבקש לכתוב
הרבי של ברכתו
מלך שליט"א

המשיח.

לבטים לאחר
מחשש עצומים
הבית, בתוך לתגובה
שאעשה החלטתי

התשובה את קיבלתי ואכן זאת,
כרך קודש (אגרות ז'נה באגרת

נכתב: שם כה), עמ' יט

שלשת על ששומר "...תקותי
ותניא תהלים דחומש השיעורים
הקביעות שומר וכן הידועים
שמזכיר החסידות תורת בלימוד
השבת- ביום הלימוד על נוסף
המבואר על-פי ובפרט קודש,
בשבת- שאז האריז"ל בכתבי
פנימיות בלימוד ההכרח קודש
נתגלתה (שבדורנו התורה

החסידות). בתורת

תחי', זוגתו ממצב ולהודעתו
הריונה ימי ימלא השם-יתברך
זרעא-חיא- ותלד ובנקל כשורה
כשורה ובזמנה בעתה וקיימא

ובקל.

בכל לבשורות-טובות בברכה
האמור".

המדוייקת, מהתשובה נפעמתי
על לבעלי שסיפרתי רק ולא
בהמשך הכילה שאגב התשובה,
לעבודתי מדוייקת התייחסות גם
שאף אלא כמורה, החדשה
ותליתי המכתב את צילמתי
כדי בביתנו, בולט במקום אותו
פעם בכל ממנו כוחות לשאוב

בעיה. מתגלית שהיתה

עצמי את שחיזקתי כמובן
תהלים (חומש החת"ת בלימוד

יום. מידי ותניא)

בעיה התגלתה ה-23 בשבוע
הרופאים את שהביאה חמורה,
קודרות תחזיות לנו לתת
שעודד היחיד הדבר אך במיוחד.
שהכל בזכותו ושידעתי אותי
המילים היו בטוב, יסתיים
"השם- שקיבלתי: המפורשות
כשורה הריונה ימי ימלא יתברך
זרעא-חיא-וקיימא ותלד ובנקל
ובקל". כשורה ובזמנה בעתה

אמרתי טבת, בכ"ג
יהי' שמחר לבעלי,
יום טבת, כ"ד יום
בעל של ההילולא
שיעורו שעל התניא
במסגרת שומרת אני
ויש החת"ת לימוד
שמחר הרגשה לי
בעז"ה תתקיים

הלידה.

למחרת בהגיענו ואמנם
בניסים ראינו הרפואה לבית
כל לאורך המתרחשים
ניתוח לחדר הוכנסתי הדרך.
שעות, כמה במשך ולהרדמה
שעות חמש וכשהתעוררתי,
הראשונה השאלה מכן לאחר
זו בחיים?", "הוא היתה שלי
מה כל לאחר תגובתי היתה
לי בישרו וב"ה צפו... שהרופאים

חייו. על נלחם בפגיה שהוא

של ארוכים חודשים התחילו
חייו, על ומלחמה תפילות
12 באמירת אותו מחזקת כשאני
שקניתי חת"ת בספר הפסוקים,
המעלות" "שיר עם ובכרטיס לו
על שתליתי ולתינוק ליולדת

מיטתו.

יותר, מאוחר חודשים שבעה
והשתחרר וגדל התחזק כשהוא
ברית נערכה הרפואה, מבית
שמו ונקרא שלו, המליה
לציין שניאור, אהרון בישראל
של ביומו לידתו יום זכות את
זלמן. שניאור רבי התניא בעל
בביתנו מציינים שאנו תאריך
חסידית בהתוועדות שנה מידי
על לה' להודות המשפחה כל עם

הניסים. כל

עכשיו נפלאות מלך אגרות

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

יא. פרק ונטען. טוען הל'

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

אלו. בפרקים נחלות.. הל'
א. פרק

והוא נזיקין ספר וגו'. ליבי הט יא. פרק מקוואות. הלכות
א-ב. פרק אלו. בפרקים ממון.. נזקי הל' אחד-עשר.. ספר

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

יב-יד. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים גניבה.. הל'

ד-ו. פרק

ט

י

יא

יב

יג

יד

טו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

בפגיה החת"ת עם

מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ
השייכתלכאו"אמישראל אחריתשנה", ועד השנה

ומכיון כפישקובעת"תורתאמת". בכלמקוםשהוא, ילדקטן) (אפילו
ישראל.. מארץ שטחים לגוי לתת א' לאף רשות שאין פשיטא - שכן
שהוא. מקום בכל מבנ"י ואחת אחד מכל כך על רשות לקבל מבלי
חב"ד,תשמ"ג) ובנות לנשי אייר, (כ"ה

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

אחד לאף רשות אין
העולם את מאירים

הגאולה בשורת את מפיצים
הפצת את ומרחיבים מצטרפים

שבוע. מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

052-677-0778 לפרטים:
WhatsApp מנוי +1(646)7702811

ולתינוק ליולדת לשמירה סגולה



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

בתהלים קי"ט פרק באמירת מתאחדים

אמר תהלים, באמירת המיוחדת הסגולה על
האדמו"ר חב"ד חסידות של הרביעי הרבי
פסוקי של כוחם ידעתם "אילו צדק: הצמח
אומרים הייתם רום, בשמי ופעולתם תהילים
שוברים תהילים שמזמורי תדעו עת. בכל אותם
בלי עילוי אחר בעילוי ועולים המחיצות, כל
העולמים, אדון לפני ומשתטחים הפרעה, שום

וברחמים". בחסד פעולתם ופועלים

עם את התהלים פרקי ליוו הדורות, לאורך
מגלים ישראל, אלפי כשראשי עת, בכל ישראל,
המועילה הפרקים אמירת סוד את לפעם מפעם
אדמו"ר הקודם, הרבי ידי על נקבעה כך ביותר.
שהתהלים כפי היומית, התהלים אמירת הריי"צ
מופיע שכזה יומי (סימון החודש לימי נחלק
להקפיד יש כי והורה תהלים), ספר בכל כיום
תפילת לאחר מיד היומי השיעור באמירת

שחרית.

הינה התהלים, אמירת כי לציין חשוב אגב,
היומיים השיעורים ולימוד מאמירת חלק
כפי החומש של בלימוד נפש, לכל השווים
את לומדים שבוע (בכל השבוע לימי שנחלק
'שני' עד ראשון ביום רש"י, עם השבוע פרשת
ספר אמירת וכן הלאה) וכן 'שלישי' עד ולמחרת
במורה המופיע בפי שנה מידי והשלמתו התניא
הרי (וביחד התניא ספר בתוך המצורף השיעור
ידועה סגולה - ותניא תהלים חומש חת"ת הם

והצלה). הגנה לשמירה,

שלך האישי הפרק
כל מוסיף היומי, התהלים שיעור אמירת לפני
המתאים שלו, האישי התהלים פרק את אחד
החוגג אדם לדוגמא כך חייו, שנות למספר
מאחר כ"א, פרק לומר מתחיל שנה, עשרים

הלאה. וכן לחייו, ה-21 לשנת נכנס והוא

מהבעל והתגלה לדור מדור נמסר זה, קדוש מנהג
שאמר ממעזריטש המגיד לתלמידו טוב שם
הגיע ומהם זלמן שניאור רבי הזקן, לרבינו זאת

ישראל. לכלל המנהג

אחד לכל שייך
לומר יש כי גילה המשיח מלך שליט"א הרבי
ולימד ביאר אף שנה ומידי האישי, פרקו את גם
מלחינים אף כשחסידים פרקו, מתוך פסוקים
שנה מידי החדש הפרק פסוקי על מיוחד ניגון

הולדתו. יום - ניסן י"א לקראת

ושמונה- המאה הולדתו יום הקרוב, ראשון ביום
בתהלים, קי"ט פרק את לומר מתחילים עשרה,
שמונה המכיל בתהלים, ביותר הארוך הפרק
שמונה כשכל מהא-ב, אות כל על פסוקים

הלאה. וכן אות באותה מתחילים

"זה נכתב: המזמור, לפני המופיעה בהקדמה
א"ב המונה על דוד וחיברו מאוד נכבד המזמור

שמן גדולות ובקשות מוסר הוא המזמור כל . .
גדולה הכנה והוא יום בכל לאמרו אדם כל הראוי
כמה עד ללמדך הקדוש-ברוך-הוא". לעבודת
ישראל. כלל ידי על יום מידי אמירתו חשובה

גאולה שפועל היום
"מזלו אשר נאמר אדם כל של הולדת יום על
מיוחדים כוחות לאדם יש ההולדת וביום גובר",
ביום ובמיוחד גם הם הדברים ולהשפיע. לפעול
ישראל, בני וראש הדור נשיא של ההולדת
התחולל הפורים נס שכל חז"ל לנו שגילו וכפי
של מושיען נולד בו אשר בחודש קביעתו בזכות

רבינו. משה ישראל

כלפי גם אמורים הדברים
ניסן, חודש זה, חודש
לגאולה המסוגל החודש
להגאל" עתידים "בניסן
תוקף במשנה והתגלו
אחרון גואל משנולד בדורנו,
בחודש - המשיח מלך -
שבו. עשר האחד ביום זה,

חסידיות, להתוועדויות זה, סגולה יום ננצל הבה
הוראותיו בכל התחזקות טובות, החלטות קבלת
סביבתנו כל על בהשפעה ובמיוחד והנהגותיו

המשיח. מלך שליט"א לרבי בהתקשרות

אנו בו מסוגל בחודש זה, סגולה יום ננצל הבה
לעין התגלותו את ולבקש לדרוש כדי נמצאים
יתאספו, שם השלישי, המקדש בית בבנין כל,
מכל ישראל, עם כל הקרוב הפסח בחג עוד
מתוך הפסח קרבן את להקריב כדי כולו, העולם
כל על ית' לה' נודה בו זמן לבב, וטוב שמחה
- הגדול הנס כולל איתנו, שעשה וניסיו חסדיו
ממש. ומיד תיכף והשלימה, האמיתית הגאולה

- לפסח ושיעורים זמנים לוח
ה׳תש״פ

קיץ! שעון לפי הזמנים

יום החמץ, בדיקת ליל עד לבצע יש החמץ: מכירת
.(7.4.20) בערב ניסן י"ג שלישי

מצאת בערב, בניסן, י"ג שלישי יום חמץ: בדיקת
בערב). 7:32) הכוכבים

(8.4.20) ניסן י"ד רביעי, יום חמץ: אכילת זמן סוף
בבוקר. 10:34 שעה עד

שעה עד (8.4.20) ניסן י"ד רביעי, יום החמץ: שריפת
בבוקר. 11:38

הסדר ליל
רביעית. שיעור - כוס לכל סמ"ק 86 כוסות: לארבע יין

יד). עבודת מצה (כשליש גר' 27 מצה: כזית

למתקשים דקות, 4 לכתחילה מצה: כזית אכילת משך
דקות. 9 עד

גר'. 19 מרור: כזית

(פחות אחרונה לברכה מכשיעור פחות כרפס:
תפוח-אדמה. או בצל לקחת מנהגנו מכזית).

ניסן, לט"ו אור הסדר, ליל אפיקומן: אכילת זמן סוף
בלילה. 12:41 - חצות עד

יום של מוסף בתפילת לומר מתחילין הטל: מוריד
פסח. של ראשון

גובר׳ ישראל של ש׳מזלם יום

הארצי המרכז
רכב לביטוחי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים

*2770

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

סידנא בציון
חאקי בבא

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח

המזוזות את לבדוק יש
בי"ב נבדקו לא באם בית, בכל

האחרונים. חודשים (12)

בדיקת לגבי כנ"ל
לא באם התפילין,
(12) בי"ב נבדקו
האחרונים. חודשים

בכל צדקה קופת לקבוע
(מלבד הבית מחדרי חדר
כמובן) ואמבטיה, שירותים
ע"י החדר לקיר אותה ולקבוע

וכדו'. בורג מסמר, דבק,

החת"ת ספר את להחזיק
בכל תניא) תהילים, (חומש,

אחד שלכל מאוד רצוי – בית
חת"ת ספר יהיה הבית מבני

משלו.

אלו. בשיעורים יומי ולימוד

רכב בכל להחזיק יש - ברכב
עם יחד החת"ת ספר את

צדקה. קופת

מבני אחד שלכל לוודא
אות לזכותו נרכשה הבית
ליין: און (לרכישה תורה בספר
לילדים .(sefertora.org.il
התורה בספר אות רוכשים
ילדי לזכות במיוחד הנכתב
ליין: און (לרכישה ישראל.

(kidstorah.org

גדולה, בשמחה להיות
את ומגלה המבטאת
לנו שיש הבטחון
הרבי בנבואת
מלך שליט"א
"הנה המשיח

מלך זה
בא". המשיח

המשיח מלך שליט"א הרבי של הבטיחות הוראות

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

את לה
לנו


