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נוהגים לומר בכל יום מיד לאחר תפילת שחרית, את הפרק של כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א. ובכל ראש חודש ללמוד את הפרק עם פירוש רש"י, ואפשר 

להוסיף עוד פרושים.
)עפ"י אג"ק חלק ג' תר"נ, קוב"מ תהלים אוהל יוסף יצחק ע' 214(

מזמור משני פסוקים, רמז על ימות המשיח וישראל בתפארתם
ולכן הללויה כולם כי אז כולם יקראו בשם ה'.

"הדבר היחידי שיכולני לעשות  
– למסור הענין אליכם:

עשו כל אשר ביכולתכם 
...להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף 

ומיד ממש!"
)כ"ח ניסן ה'תנש"א(

יש נביא בישראל!
"צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו 
שהקב"ה בחר ומינה בעל-בחירה. שמצד 
מאנשי  נעלה  בערך  שלא  הוא  עצמו 
בנוגע  ויתן עצות  הדור. שיורה הוראות 
לעבודת כל בנ"י וכל האנשים דדור זה, 
בכל עניני תורה ומצוות, ובנוגע להנהגת 
חיי היום-יום הכללית . . עד – הנבואה 
העיקרית – הנבואה ש"לאלתר לגאולה" 

ותיכף ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא".
)ש"פ שופטים, ז' אלול ה'תנש"א(

לפרסם את הניסים
על  לה'  שבח  ונתינת  והודאה  "ההכרה 
לעניין  בנוסף  הנה  עושה,  שהוא  הנסים 
ההכרת טובה... פרסומי ניסא של הנסים 
 – בזמננו  עושה  שהקדוש-ברוך-הוא 
נוגע להבאת הגאולה האמיתית והשלמה 

בפועל ממש".
)ש"פ וישב ה'תשנ"ב(

ללמוד את תורת 
הגאולה

"וההוספה בלימוד התורה בעניני משיח 
היא  שבתפארת"(  )"מלכות  וגאולה 

וביאת  התגלות  לפעול  ישרה"  ה"דרך 
משיח והגאולה בפועל ממש".

יעוררו  ובודאי   – באתי  פועל  "ועל של 
ויפרסמו בכל מקום ומקום: כדי לפעול 
 - ומיד  תיכף  המשיח  וביאת  התגלות 
. להוסיף בלימוד   . על כאו"א מישראל 
התורה )במיוחד( בעניני משיח וגאולה".
)משיחות ש"פ תזריע-מצורע ה'תנש"א(

רק קבלת מלכותו
כבר  משיחא  מלכא  דדוד  המינוי  "והרי 
עבדי  דוד  "מצאתי  שכתוב:  כמו  היה 
בשמן קדשי משחתיו", צריכה להיות רק 
קבלת מלכותו על ידי העם, וההתקשרות 

בין המלך והעם בשלימות הגילוי".
)ש"פ משפטים ה'תנש"א(

12 הפסוקים
ת ַיֲעֹקב. ה ְקִהַלּ ה מֹוָרָשׁ ה ָלנּו ֹמֶשׁ ּתֹוָרה ִצָוּ

ָרֵאל ה' ֱא-ֹלֵקינּו ה' ֶאָחד. ַמע ִיְשׂ ְשׁ
ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְראֹות  ָאָדם  ַחָיּב  ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ְבּ

ְצַרִים. ִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִמּ ְכּ

א,  ַהָבּ ְלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵיׁש  ָרֵאל  ִיְשׂ ל  ָכּ
ִייְרׁשּו  ְלעֹוָלם  יִקים  ַצִדּ ם  ָלּ ֻכּ ְך  ְוַעֵמּ ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ

ֵאר. ה ָיַדי ְלִהְתָפּ ַעי ַמֲעֵשׂ ָאֶרץ, ֵנֶצר ַמָטּ

ּוִבְלָבְבָך  ִפיָך  ְבּ ְמֹאד  ָבר  ַהָדּ ֵאֶליָך  ָקרֹוב  י  ִכּ
ַלֲעׂשֹותֹו.

בֹודֹו  ְכּ ָהָאֶרץ  ל  ָכּ ּוְמֹלא  ָעָליו  ב  ִנָצּ ה'  ה  ְוִהֵנּ
עֹוְבדֹו  ִאם  ָוֵלב,  ָליֹות  ְכּ ּובֹוֵחן  ָעָליו  יט  ּוַמִבּ

ָראּוי. ָכּ

ְוֵאת  ַמִים  ַהָשּׁ ֵאת  ֱא-ֹלִקים  ָרא  ָבּ ית  ֵראִשׁ ְבּ
ָהָאֶרץ.

ֵביֶתָך  ְבּ ָך  ְבְתּ ִשׁ ְבּ ם  ָבּ ְרָתּ  ְוִדַבּ ְלָבֶניָך  ם  ְנָתּ ַנּ ְוִשׁ
ָך ּוְבקּוֶמָך. ְכְבּ ֶרְך ּוְבָשׁ ָך ַבֶדּ ּוְבֶלְכְתּ

י  ָיַגְעִתּ ֲאִמין, ֹלא  ַתּ ְוֹלא ָמָצאִתי - ַאל  י  ָיַגְעִתּ
 - ּוָמָצאִתי  י  ָיַגְעִתּ ֲאִמין,  ַתּ ַאל   - ּוָמָצאִתי 

ֲאִמין. ַתּ

י ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֶזה  מֹוָך - ַרִבּ ְוָאַהְבָתּ ְלֵרֲעָך ָכּ
ּתֹוָרה. דֹול ַבּ ָלל ָגּ ְכּ

ל  ָכּ ּוְבִריַאת  ִריָאתֹו  ְבּ ְוַתְכִלית  ָהָאָדם  ל  ָכּ ְוֶזה 
לֹו  ִלְהיֹות  ְוַתְחּתֹוִנים,  ֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות, 

ַתְחּתֹוִנים. יָרה ְבּ ִדּ

הּוא  ל ִמי ֶשׁ ָכּ רּוׁש ֶשׁ יו, ֵפּ עֹוָשׂ ָרֵאל ְבּ ַמח ִיְשׂ ִיְשׂ
ר  ְמַחת ה', ֲאֶשׁ ִשׂ ֹמַח ְבּ ָרֵאל ֵיׁש לֹו ִלְשׂ ִמֶזַּרע ִיְשׂ

ַתְחּתֹוִנים. ִדיָרתֹו ְבּ ֵמַח ְבּ ׂש ְוָשׂ ָשׂ

אשר  אנחנו  כי  ואף  כלומר  חסדו.  עלינו  גבר  כי  )ב(  רש"י  
גבר עלינו חסדו: ואמת ה' לעולם. ששמר הבטחתו שהבטיח את 

האבות:

מצודת דוד )א( הללו. זה יאמר על לעתיד אתם כל הגוים 
כולכם הללו את יה : )ב( כי גבר. על אשר גבר חסדו והוא לעולם 

אל אמת כי קיים לנו הבטחתו ולזה הללו את יה:

אבן עזרא )א( הללו את ה' כל גוים - על כן אמר עוד: הללו 
לפי דעתי, כי טעם כל גוים שהיו תחת יד דוד כמו אם יש גוי 
גוי. וטעם כי גבר  ורבי משה אמר: כי הוא כלל לכל  וממלכה. 
החסד שיעשה עם הכל לחיותם ולכלכלם. ואמר: ואמת ה' לעולם 
כנגד הגוים שלא יאמינו בהבליהם וחתם הללו יה - כן עשו תמיד.

וישראל  זאת  בקשתו  מלא  כי ה'  אמר  הללו,  )א-ב(  מלבי"ם 
לפני  והביאם  בשבי  סנחריב  שלקחם  כולם  הגוים  וגם  נצולו, 
ניצולו  שעי"ז  חסדו,  עלינו  גבר  כי  על  ה'  את  יהללו  ירושלים 
גם השבוים ההמה, כמ"ש יגיע מצרים וסחר כוש וסבאים עליך 
יעבורו, וכן יתר הגוים שנלחם סנחריב עמהם, הודו לה' על זה, 
כמ"ש ומה יענה מלאכי גוי כי ה' יסד ציון, ונגד מה שאמר כי 
לשמך תן כבוד אמר הללו את ה' כל גוים, ונגד מה שאמר על 
חסדך, אמר כי גבר עלינו חסדו, ונגד מה שאמר על אמתך אמר 

ואמת ה' לעולם, ר"ל הבטחתו נשאר לעולם:

הללו כל גוים, שבחוהו כל האומים. הלאומים הם האומות שיש 
במה  מריעיו  מובדל  שבח  ופעל  ב'(,  ב'  )כנ"ל  מיוחד  דת  להם 
שמורה שמשביח ומתקנהו ביתר שאת, וכן הוא בלשון חז"ל משביח 
ישבח מעשיך,  )לקמן קמ"ה( על דור לדור  את השדה, עי' מ"ש 
ור"ל הגוים הפשוטים יהללו והלאומים בעלי הדתות שהם הללו 
את ה' גם עד עתה, עתה ישבחו אותו, כי יתעלה בעיניהם יותר 

על מה שהיה מקודם:

רד"ק )א( הללו. זה המזמור משנים פסוקים לבד והוא לימות 
המשיח ורמז בו בעשותו אותו שנים פסוקים לבד כי כל העמים 
יהיו לשני עברים. ישראל יהיו בתורתם וכל האומות בשבע מצות 
שאמר  ולפי  אז.  זו  יודו  כולם  כי  יה  יהללו  וכולם  אחד  לעבר 
בתכלית המזמור הללויה שאמר כנגד ישראל. ראה ברוח הקדש כי 
כל האומות יהללו יה עדיין אמר כנגד כולם הללו את ה' כל גויים: 
שבחוהו כל האומים. והוא כפל הענין במ"ש וזה יש לכם להללו 
ולשבחו. )ב( כי גבר עלינו חסדו. עד שהוציאנו מן הגלות שלא 
הייתם מאמינים שיוכל להיות ועתה הודו ואמרו כולם ואמת ה' 
לעולם כי אמת הוא דברו והבטחתו שהביחנו להוציאנו מן הגלות. 
ואמר עוד הללויה. לחזק. או אמר כנגד ישראל. ואמת ה' לעולם. 
אמת שקיימת מה שאמרת וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי 

יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

שת הגליון!   יו"ל ע"י ארגון "אור תורה וחסד", הרב רחמים נמני – יו"ר. טל': 050-6656-440
שמור על קדו

נא ל

ניסים גלויים!
היום יותר מתמיד, רואים ניסים גלויים בפניה לרבי 
שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח בבקשת ברכה, 

עצה והדרכה ע"י אגרות הקודש.

לפרטים נוספים פנה לחב"דניק הקרוב אליך או 
www.IGROT.com-ל

לזכות כלל עם ישראל
בכל מקום שהם - לברכה והצלחה

לעילוי נשמת אימי מורתי המדוכאת ביסורים 
עדינה בת שלומית חיה נמני

 לעילוי נשמת מו"ר אבי 
הרה"ג הרה"ח, מזכה הרבים, המדוכא ביסורים 

הרב מיכאל חיים כליפה בן חלו רחל נמני

ב"ה

פרק קי"ז בתהלים

p   פניני גאולה   o

1 1

11

הפרק של הרבי מלך המשיח שליט"א
י"א ניסן ה'תשע"ח-ה'תשע"ט "מאה ושש-עשרה שנה"


