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בא לרגל ליפששי' ורעיתו אורי ר' למשפחת
שידוכין בקשרי שי' מענדל מנחם הת' הבן

תחי' חנה עב"ג
שי' שפירא ורעיתו אלישע ר' הרב למשפחת
של הרחבה מתוך בישראל נאמן בית - ביתם יהא
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל ברכת
חנה ורעיתו מענדל מנחם לר'

שי' נוטיק
תחי' מושקא חיה ה' בצבאות החיילת להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת
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ראשון לכן הזה החודש
ב) יב, (שמות

משבחר אל-היו" ה' אשר הגוי "אשרי
ראשי בו קבע בעולמו הוא ברוך הקדוש
ובניו ביעקב וכשבחר ושנים חדשים
שבו גאולה של חדשים ראש בו קבע
ליגאל עתידין ובו ממצרים ישראל נגאלו
מארץ צאתך "כימי טו) ז, (מיכה שנאמר

נפלאות". אראנו מצרים

יעקב קבל ובו נעקד ובו יצחק נולד ובו
שהוא לישראל להם רמז ובו הברכות את
הוא "ראשון שנאמר לתשועה להם ראש

השנה". לחדשי לכם

מבית בנו את שהוציא למלך משל
כל טוב יום אותו עשו אמר האסורין
מעול לאור מחשך בני יצא שבו הימים
ומשעבוד לחירות מעבדות לחיים ברזל
הוא ברוך הקדוש הוציא כך לגאולה.

(תהלים שנאמר האסורין מבית לישראל
מחשך בכושרות". אסירים "מוציא ז) סח,
"ויוציאם יד) קז, (שם שנאמר וצלמות
תורה". לעול ברזל מעול וצלמות מחשך
יד, (דברים שנאמר לחירות מעבדות
משעבוד אלהיכם" לה' אתם "בנים א)

חזק "גואלם לד) נ, (ירמיה שנאמר לגאולה
שמחה להם קבע לכך שמו" צבאות ה'
שנאמר עליהם מאויביהם נפרע שהוא

תחתיך". אדם "ואתן ד) מג, (ישעיה
רבה) (מדרש

יחמץ טרם בצקו את העם וישא
לד) יב, (שמות

בצק מלוש מעיר ישבות לבא, לעתיד וכן
זה משארותם, ד). ז (הושע חומצתו עד

ומרור. מצה שיורי
(תנחומא)

מוצה"ח הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:52 18:38 ירושלים
19:55 18:53 תל-אביב
19:55 18:45 חיפה
19:54 18:54 באר-שבע
*20:29 19:25 ניו-יורק
א' ביום חג *מוצאי

כא) יב, (שמות וקחו משכו 
טז) כח, (במדבר הראשון ובחודש 

הארץ בכל - יהושע וישלח 
כז) ו : א ו - ב ה : ז ה ג (יהושע

השוני כל זה יהודי, נשתנה? מה

מנהג לפי הסדר, בליל הקושיות ארבעת סדר
מסובין. מרור, מצה, מטבילין, הוא: חב"ד

אינו זה סדר הרי מובן: בלתי זה סדר לכאורה
הופעת לסדר ולא הענינים לחשיבות לא מתאים

הילד. לפני הדברים

א) הסדר: להיות צריך היה הענינים חשיבות לפי
(בזמן מ'רבנן' - מרור ב) מהתורה. חיוב - מצה
החרות. ענין את המבטא דבר - מסובין ג) הזה).
מנהג אלא שאינו דבר מטבילין, - לבסוף ורק -

בלבד.

היה הילד ע"י התופעות ראיית סדרי לפי
העיקר (שהרי בסוף לגמרי להיות צריך "מטבילין"
"מסובין", אחרי לפחות, או, השני), הטיבול הוא
הטיבול לפני עוד בקידוש, הסבה שישנה משום

הראשון.

י׳ של קוצו על לוותר לא
יש מהתורה שמצוות האומרים כאלה ישנם

מצוות וגם נפש, מסירת כדי עד בתוקף, לקיים
נכללות שהן כיון בתוקף, להיות צריכות שמ'רבנן'
כשהם הרי - מנהגים ואילו תסור", "לא במצוה
ללא כלל בדרך יקויימו הן בקלות לביצוע ניתנים
של למצב להגיע חובה אין אבל מיוחדות, שאלות

עליהם. נפש מסירות

הצורך שקיים בשעה טוענים: הם מזו יתירה
מלאה הצלחה והרי - התורה בדרך ילדים לחנך
להתעלם כדאי - זה בנושא רב בקושי מושגת

תוקף בהם להחדיר ולהתמסר ממנהגים לפעמים
עיקריים. דברים לגבי

הדבר הקושיות: מסדר הוראה באה - אלו כלפי
הראשון הדבר עליו, שואל שתינוק הראשון

ענין אינו - רושם עליו ושמשאיר בו חש שתינוק
הדבר הוא ישראל מנהג אלא מ'רבנן', או שמתורה
במדה עליו ושמשפיע אותו, צדה התינוק שעין

ביותר. גדולה

איתנים יסודות לטעת
לשל דומה הילד של הכללית ההתנהגות תהיה אם
עתים יקבע אם אף הרי - הלא-יהודית הסביבה

מאחר אבל וכו', מצוות יקיים יתפלל, לתורה,
עליו ניכר ולא לסביבתו בהתנהגותו דומה שהוא
ישראל בין ההבדל בו מורגש ולא יהודי, שהוא
יביא - העמים", מכל בחרתנו "אתה לעמים,

ובתורה מקיים שהוא במצוות שגם כך לידי הדבר
הדרושה. הקדושה מורגשת תהא לא לומד שהוא

התורה קדושת - היסוד באדם פגום וכאשר
זמן שבמשך להיות עלול - המצוות וקדושת

בפועל. המצוות קיום גם ח"ו, בו, ייפגם

עצמם הם מהוים ישראל שמנהגי כך על נוסף
מנהג (ואפילו תורה ישראל מנהג כמאמר: תורה,
פסחים) במסכת ירושלמי בתלמוד כמופע נשים,
חיים "אורח ככתוב: עדיף, מה לשקול אין ולפיכך
נוסף הרי, - דבר על לוותר לכן, ואין, תפלס", פן

הילד על בחינוך! הראשון היסוד כאן יש לכך,
שהוא לדעת עליו הכל, מן שונה שהוא לדעת

המנהגים ישראל. מנהגי ע"י מושג זה דבר יהודי.
את משרישים בעיקר, והם, לעין, בולטים

דבר העמים", מכל בחרתנו "אתה של התחושה
היסוד לעבודתך", מלכנו "וקרבתנו - נבע שממנו

התורה. לכל והבסיס

יותר שימושה "גדולה ז"ל: רבותינו כמאמר
מלימודה".

נפלאות אראנו
אותם ומלמדים הראוי כפי ילדים כשמחנכים

הנפש למסור ויש היא תורה ישראל מנהג שגם
לפרעה היינו "עבדים אז: אומרים - עבורם
חזקה ביד משם אלקינו ה' ויוציאנו במצרים,
מארץ צאתך "כימי עתה וגם נטויה", ובזרוע

לך ו"נודה גדול, לאור מאפלה יוציאנו מצרים",
נקבה, בלשון חדשה", "שירה לא - חדש" שיר

גאולה זו שתהא - זכר בלשון חדש" "שיר אם כי
משיח ידי על גלות, אחריה שאין ואמתית, שלמה

בימינו. במהרה צדקנו

הפסח) חג א, שיחות (לקוטי

מלך דבר

הפסח חג

הפסח חג
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תניא תהלים חומש



בברכות זה את אומרים אנחנו
ה'.. אתה "ברוך בוקר. בכל השחר
כבר שהקב"ה גבר", מצעדי המכין
לעיתים שלנו. היומי המסלול הכין
שלנו, התיכנון עם מסתדר לא זה
הוא כמה עד רואים אח"כ אבל
ששינה מתוכנן טיול על צדק.
שניאור הרב מספר כיוון, לפתע
מלך שליט"א הרבי שליח קופצ'יק

דלהי. בניו המשיח

לניו אלינו הגיעו כשבועיים "לפני
שנה 25 אחרי ידידים. זוג דלהי,
ולעשות קצת לשנות חשבו בבית
החב"ד מבתי באחד סדר" "ליל

דלהי מניו בהודו.
לרישיקש המשיכו
להמשיך בתכנון
מה' אבל... צפונה.
כוננו... גבר מצעדי

מקבל אני במוצ"ש
יש לגבר טלפון.
בראיה טשטוש
בדלהי אם ושואלים
טובים. רפואה בתי יש
טלפון, שוב בבוקר
לדלהי, במונית הם
מ'היפרדות חשש

לבית אותו מקשר אני רשתית'.
לשם. בדרך והם רפואה,

"לאן רפואה מהבית מצלצל הוא
מסתכל פה הרופא אותי? שלחת
וטוען הפלאפון של בפנס בעין לי

מוחי.. אירוע זה שאולי

לרופא המליץ מישהו בנתיים
חור אבחן שאכן אחר, עיניים
מומחה, לפרופ' והפנה ברשתית,
אחרת דחוף. ניתוח שדרוש שקבע

הראיה. את לאבד אפשר

הלב את לאכול מתחיל אני
למה לנופש, שהגיעו עד בשבילם.

פה?! דווקא קורה? זה

טיסה עבורם מברר בנתיים
על ובמקביל לארץ ביותר מהירה

בהודו. כאן לניתוח אפשרויות

את בטלפון מקבל אני פתאום
שניאור, הרב הבאה: ההודעה
זקוקים אנחנו סרטן, חולת אימי
מסכימים מהודו. לתרופה בדחיפות

אותה". לנו תמצא רק להכל..

לעצמי. הרהרתי ההסבר, זה אולי

ש"נשמה אומר טוב שם הבעל הרי
כדי שנה ל70-80 לעולם יורדת
אז אחד". ליהודי טובה לעשות
הישראלי הזוג של הטיול וכל יתכן
התרופה את להביא כדי היה,
אפילו יודע שאינני יהודיה, לאותה

שמה. את

מצאתי הזמן. נגד מירוץ החל כעת
בלילה, ל-12:30 כרטיס להם
יכול הוא רוקח, עם קשר יצרתי
,10:30 עד התרופה את לי להשיג
תספיק לא התרופה מידי, מאוחר

איתם. לטוס

לארץ לטוס מתלבטים, בנתיים
בהודו גם לא? או
טובים מנתחים יש
למצא צריך אבל -
מכירים. בארץ אותם.
הזמן שני: מצד
גם לרעתנו, עובד
להזיק יכולה טיסה

לרישתית.

עלולה החלטה כל
כמובן קריטית. להיות
באגרות פותחים
עמוד ח, כרך קודש,
"הנני מדהים, מכתב ל'.
הניתוח שיהי'ה ברכתי לכפול בזה
ובקרוב ומוצלחת טובה בשעה

ולעבודתו..." לאיתנו יחזור

אותו הפתגם הוא ההמשך ו...
יורדת "נשמה להם לומר רציתי
80 בגבורות ואם שנה ל-70 לעולם
אחת טובה אפילו לעשות כדי שנה
ברוחניות". או בגשמיות לישראל
ועושים לארץ חוזרים שהם הבנתי
לה שמביאים חולה, לאותה טובה

התרופה. את

יעוץ לעוד ללכת החליט הזוג
הטיסה את מפסיד כשהוא רפואי,
הוא הרווח אבל המוקדמת.
התרופה ב4:30 הבאה שלטיסה
לארץ איתם וטסה להגיע הספיקה

הקודש.

שוב פתחנו הטיסה לפני אגב,
עמוד ח' כרך קודש באגרות
תוצאות "אודות והתשובה: קמג,
היה לא-ל תודה אשר העין ניתוח
לרפואת גם תפילתנו בהצלחה..".
חולי שאר בתוך האנונימית החולה

ישראל. עם

של אחרון סעודת פסח. של באחרון סעודות ג׳ אוכל הי׳ה הבעש״ט
באחרון כי משיח... סעודת – הבעש״ט אצל - נקראת היתה פסח
חופשי) תרגום ניסן. כב היום-יום, (מלוח המשיח. הארת גילוי מאיר פסח של

משיח. סעודת אודות המשיח, מלך שליט"א הרבי קודש משיחת

משיח סעודת
מהורש"ב אדמו"ר כ"ק שקבע המנהג גם ידוע
של באחרון משיח בסעודת כוסות ד' לשתות נ"ע
כנ"ל)... פסח, של בשביעי - ישראל (ובארץ פסח1
ד' דשתיית התקנה טעם מהו להבין: צריך ועפ"ז
משיח) (סעודת בסעודה פסח של באחרון כוסות

דוקא?

ד' דשתיית התקנה שגם - בזה2 הביאור לומר ויש
נקבע ולכן, העתידה, הגאולה עם קשורה כוסות

משיח: בסעודת כוסות ד' דשתיית המנהג

ועפ"ז דיצי"מ3. גאולה של לשונות לד' רומזים ראשונים דימים כוסות ד'
- ישראל (בארץ דפסח אחרונים דימים כוסות לד' בנוגע גם מובן
לשונות לד' שרומזים פסח), של באחרון - ובחו"ל פסח, של בשביעי

לבוא4. דלעתיד גאולה של

שבו – ד' למספר העתידה דגאולה והשייכות הקשר ולבאר להוסיף ויש
העתידה: בגאולה שתהי'ה העולם שלימות נרמזת

מסובבת", אינה צפונית ורוח דומה הוא לאכסדרה "עולם בגמרא5 איתא
גם וכמרומז פרוץ. נשאר רביעי רוח ואילו רוחות, מג' רק שמסובב היינו,
אלקים"6 ברא "בראשית העולם, בריאת מתחיל שבה בי"ת דאות בציור
שמוקפת החסרון בה יש ברכה, דראשי-תיבות העילוי בה שיש שאף -

פרוץ7. נשאר רביעי וצד צדדים, מג' רק

של "שותפות" שתהי'ה הקב"ה של שרצונו - לזה הטעמים ואחד
במעשה להקב"ה שותף "נעשה חז"ל9 (כלשון בראשית במעשה ישראל
רביעי רוח והשאיר בלבד, רוחותיו מג' העולם את סיבב ולכן בראשית"),
שעי"ז רביעי, רוח גם ויסבבו ישלימו עבודתם10 ע"י שישראל כדי פרוץ,

בעולם11. שלימות פועלים

העתידה בגאולה שתהי'ה העולם שלימות על רומז ד' שמספר ונמצא,
מכל מוקף יהי' שהעולם - ועבודתינו") "מעשינו ושלימות גמר (לאחרי

הגאולה12. על שרומז סתומה, מ"מ של בציור רוחותיו, ד'

העתידה הגאולה אודות היום13 בהפטרת מ"ש ע"פ - בזה רמז ועוד
הארץ". כנפות מארבע יקבץ יהודה ונפוצות ישראל נדחי "ואסף

כנפות "מארבע תהי'ה ישראל של שגאולתם בלבד זו שלא להוסיף, ויש
גאולה, של באופן יהיו עצמם הארץ" כנפות "ארבע שגם אלא, הארץ",
לד' שנחלקים והיצורים הברואים (ובכל הארץ כנפות ארבע בכל כי,
בהפטרת כמ"ש אלקות, גילוי יהי'ה ודומם) צומח חי מדבר - סוגים

מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה "כי היום14

כוסות ד' דשתיית המנהג קיום ע"ד ולעורר להכריז יש - לזה ובהמשך
בזמן ההם בימים נ"ע אדמו"ר כ"ק ע"י שהוכרז כפי משיח, בסעודת
אשר, הישיבה, לכתלי מחוץ גם אלא בישיבה, רק לא - מזה ויתירה הזה,
שסוף- עד (כנ"ל), יותר עוד ומתפשט וניתוסף הולך בשנה שנה מידי

ה'תשמ"ט) פסח של (אחרון יהודי. בית בכל המנהג ויתקבל יגיע כל-סוף
_____________

והחרים ד"ה גם ראה - לקמן בהבא .2 ה'תש"ג. פסח של אחרון ניסן, כב היום-יום, לוח .1
וראה סי"ד. סתע"ב או"ח אדה"ז שו"ע ה"א. פ"י פסחים ירושלמי .3 פ"ד. בהתוועדות שנאמר
תרנ"ח. לבנ"י אמור לכן תרנ"ד. הלבנה אור והי'ה ד"ה ראה .4 וש"נ. ואילך. 14 ע' חי"א לקו"ש
לסופה). (קרוב ה"א פ"ב חגיגה ירושלמי .7 א. א, בראשית .6 ואילך. סע"א כה. ב"ב .5 תרע"ח.
לקוטי-שיחות וראה חדש). (בזהר לשה"ש הנעלם מדרש .8 וש"נ. בתחלתו. חט"ו לקו"ש וראה
הפתוחה המלאה "מידו להם נותן שהקב"ה לאחרי .10 רע"ב. קיט, א. יו"ד. שבת .9 וש"נ. שם.
על ד"עולם מהשלימות יותר נעלה באופן .11 לכך. הדרושים הכחות כל את והרחבה" הקדושה
הערכים- ספר ראה .12 ז). פי"ד, ג. פי"ג, ו. פי"ב, ב"ר (ראה הבריאה שבהתחלת נברא" מילואו

ט. שם, 14 יב. יא, ישעי'הו .13 וש"נ. ס"ז. (ב) מ"ם אות אותיות מערכת חב"ד

עכשיו נפלאות מלך אגרות

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

ב. פרק תמידין הל'

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

הלכות ח-ט. פרקים המקדש ביאת הלכות
א. פרק מזבח איסורי

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

א-ג. פרקים הקרבנות מעשה

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יד

טו

טז

יז

יח

יט

כ

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

כוננו גבר מצעדי מה'

הפסק נוגע פה נפש... פיקוח היא העיקרית הדאגה
שיהודים שכ"ט סימן שבת הלכות ערוך בשולחן דין

על שמדובר אפילו מהגויים, בסכנה שעומדים לגבול בסמוך הגרים
כדי בשבת אפילו נשק כלי עם לצאת צריכים הם ותבן, קש עסקי

הארץ... את ולכבוש להכנס יכלו לא שהגויים כדי לעצרם,
תשל"ט) תשרי (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הגויים כניסת את לעצור

קופצ׳יק שניאור הרב

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
המעיינות: הפצת חיש - להזמנות

03-9600-770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר

תפילין זוגות ד' הנחת
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עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד
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חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

ג ב, א, לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ו לשנה"ל
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054-770-3629 טל' לפרטים:

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
כים
משי
מ

חה!
הצל
ב

ככשר ושמח!

"

נ

תשע״ו - לפסח ושיעורים זמנים לוח
קיץ! שעון לפי הזמנים

אחד שבכל משיח גילוי

העיקר הוא המעשה

הסדר, בליל החשובים המשתתפים אחד
ה"רשע" הבן הינו הבנים", "ארבעת מתוך
הגדולים לשינויים עירנות מגלה דווקא אשר
לשאול לנכון מוצא ואף זה, שבלילה
שאלה לכם?". הזאת העבודה "מה ולהעיר:
מוסווית מעטה לא בקנטרנות הנאמרת
לכם"! הזאת העבודה "מה להבין ברצון
לומר כרוצה ה"לכם" את מדגיש כשהוא
עצמו את להותיר כשכוונתו לי", ולא "לכם

לתמונה. מחוץ

לנסיון ההגדה בעל של הקדמתו בדברי
הסדר עורך את מדריך הוא זה, קינטור

לו..". ואמור שניו את הקהה אתה "ואף

הנקודה את יהודי בכל לגלות

בקריאת כמו כמעט נשמע זה שיטחי, במבט
בשיניים"! לו "תן רחוב בתגרת עידוד
לא בטח הסדר, ליל לאוירת מתאים לא
הרבי ומחנך מלמד אותה החב"דית, לגישה
על המבוססת גישה המשיח, מלך שליט"א
יהודי בכל והמגלה עצומה ישראל אהבת
מתוך שבו הפנימית היהודית הנקודה את

קירוב.

לו "ואמור מובן. אינו התשובה המשך גם
היה אילו לו ולא לי לי.. ה' עשה זה בעבור
כמעט מידי, חריף נשמע נגאל". היה לא שם
שנגררנו נראה שונאינו". "על "איחול" כמו
האורך היכן המוסווית. הפרובוקציה אחר
התועלת מה ובעיקר המתינות? היכן רוח,
מדרכו? יסור בכך האם הדברים, בהקצנת

המשיח מלך שליט"א הרבי כך על עונה

חיובי תוכן שאכן הקדושות בשיחותיו
והוא ההגדה, בעל בדברי נמצא עמוק

מסביר:

במצרים. גם הייתה הרשע, הבן של נוכחתו
לעסוק רצו שלא כאלה היו שם גם
במצב להערכתם, ממצרים. ליציאה בהכנות
הפרך עבודת שבטלה לאחר שנוצר החדש
מצרים את כתשו המכות" ש"עשרת ולאחר
שיעבוד מפני החשש והוסר לחלוטין,
להשאר בדעתם עלה אלה בתנאים מחודש.
גשמיות השפעות מקבלת להינות במצרים,
הר במעמד מצות, עול בקבלת צורך וללא

סיני.

מאלוקות להנתק ניתן לא

אנשים אותם יכולו דאז, המצב בתמונת
קיימת הייתה עדיין מאלוקות, להנתק אכן
חז"ל והעולם. אלוקות שבין מחיצה אותה

מתו האפילה, ימי שבשלושת מציינים אכן
רצו שלא כאלה ישראל, בני מקרב רבים
במצרים שם ורק שם, ממצרים. לצאת
מאלוקות לנתק היה ניתן תורה, מתן שלפני
בליל היושבים אנחנו, אבל שם, ולהשאר
הודיע בו תורה, מתן לאחר היננו הסדר
דיבורו אלוקיך..". הוי' "אנכי ואמר הקב"ה
וכשאמר המציאות. את פועל הקב"ה של
ית' ומהותו עצמתו אכן אלוקיך" הוי' "אנכי
אלוקותו וחיותך". "כוחך "אלוקיך", נעשה
ניתן שלא ובאופן יהודי בכל הוטבעה ית'
חד". כולא וקוב"ה "ישראל ממנה להנתק

ההתגלות לפעול העבודה

"לכם הטענה חוד את מקהים אלו בדברים
אילו שם", היה "אילו לו ואומרים לי" ולא
להנתק יכול שהיית הרי דאז, במצרים היית
לאחר כבר שאנו מכיון אך ית', מאלוקותו
יכול ואינך רוצה שאינך הרי תורה, מתן
את יש בך גם ובמילא ית' מאלוקתו להנתק
שייך אתה גם ממש, ממעל אלוקה החלק

לכם". הזאת ל"העבודה

ישראל, מבני ואחד אחד כל דידן: ובנידון
התגלות את לפעול המיוחדת לעבודה שייך
זה את עושים המשיח. מלך שליט"א הרבי
וחסידות, נגלה תורה בלימוד הוספה ע"י
הידור ע"י ומשיח. גאולה ענייני בפרט
מילוי ע"י טובים. ובמעשים המצות בקיום
והפצת והפרטיות, הכלליות הק', הוראותיו
בהפצת הוספה ע"י אליו. ההתקשרות דרכי
לבב, וטוב שמחה מתוך הגאולה, בשורת

ממש. בקרוב התגלותו עדי

י"ג חמישי יום החמץ, בדיקת ליל עד לבצע רצוי החמץ: מכירת
.(21.04.16) בערב ניסן

7:35) הכוכבים מצאת בערב, בניסן, י"ג חמישי יום חמץ: בדיקת
בערב).

שעה עד (22.04.16) ניסן י"ד שישי, יום חמץ: אכילת זמן סוף
בבוקר. .10:23

11:29 שעה עד (22.04.16) ניסן י"ד שישי, יום החמץ: שריפת
בבוקר.

רביעית. שיעור - כוס לכל סמ"ק 86 כוסות: לארבע יין
יד). עבודת מצה (כשליש גר' 27 מצה: כזית

דקות. 9 עד למתקשים דקות, 4 לכתחילה מצה: כזית אכילת משך
גר'. 19 מרור: כזית

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

- חצות עד ניסן, לט"ו אור הסדר, ליל אפיקומן: אכילת זמן סוף
בלילה. 12:42

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

המשיח מלך אדמו״ר כ״ק שהואיל המברק נוסח
תבל מרחבי בכל שי׳ לאנ״ש לשלוח שליט״א

ה׳תשמ״ח הפסח, חג לקראת

זמן ניסן לי"ד ואור צדק הצמח אדמו"ר של ההילולא ביום
שקויו"ט וערב הפסח

וש"ק וכולי. ושמח כשר הפסח לחג וברכותי איחולי אביע
בכל בנ"י לכל בשלמותם וחירות עונג ראשיתו, שהוא ושלום

מושבותיהם.

בתוך והטף1 והנשים האנשים ואחת אחד כל בקשת ותקויים
עליון2 יכוננה שהוי' בציון דהקהל לאופן ועד ישראל כלל

צדקנו. משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה

וחג שבת ובברכת בכבוד

שניאורסאהן מנחם
ה. פז, תהלים (2 יב. לא, וילך (1

הקדוש המנהג את לקיים נקרא הרחב הציבור

ערב לפנות האחרון-של-פסח, בחג המשיח סעודת את לקיים הבעל-שם-טוב, מורנו שייסד
הבעש"ט) (כלשון משיח" של אורו גילוי מאיר הזה ביום "כי

מנחה תפילת לאחר ניסן) כ"ב השבת ביום הקודש בארץ גם זו (ובשנה הכנסת, בבית באחרון-של-פסח, זו סעודה לקיים נוהגים

תרס"ו בשנת נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק שתיקן כפי יין של כוסות ארבע לשתות נוהגים וגם מצות, על לסעודה ידיים נוטלים
ממש בקרוב והשלימה האמיתית לגאולה הציפיה ואת המשיח בביאת האמונה את כולנו בלב מחזקת זו סעודה אכילת

נוספים רבים ובבתי-כנסת תבל ברחבי חב"ד של מבתי-הכנסת אחד בכל עם ברוב נערכות משיח" "סעודות

המשיח, מלך שליט"א הרבי להוראת בהתאם
מקום בכל כאלה סעודות ולהנהיג להשתתף לציבור קוראים אנו

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי


