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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

שיחיו נועה ומרת שמואל ר' למשפחת
מחפוץ

שי' דובער שלום ה' בצבאות החייל הבן להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח

גורפינקל למשפחת
שיחי' יצחק יוסף הת' הבן לבוא

שתחי' דגנית מרת עב"ג השידוכין בקשרי
הס למשפחת

עד עדי בנין - ביתם יהא
הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב טובמזל מזל

  
    
    
    
    
    
     
    
  
    

  
  

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)

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:35 18:21 ירושלים
19:37 18:37 תל-אביב
19:37 18:28 חיפה
19:37 18:39 באר-שבע
ב'20:01 יום א'19:01 יום ניו-יורק

כא-נא) יב, (שמות: גו' וקחו' משכו 
טז-כה) כח, (במדבר: גו' הראשון ובחודש 

ויריחו גו' בעת גו' יהושע ויאמר 
ו,כז) ו,א ה,ב-טו ג,ה-ז. (יהושע: גו' ה' ויהי גו'

במצרים שהיה הגדול הנס

מלך דבר

הפסח חג פרשת

הפסח חג

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

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
דומה הילד של הכללית ההתנהגות תהיה אם
יקבע אם אף הרי - הלא-יהודית הסביבה לשל
אבל וכו', מצוות יקיים יתפלל, לתורה, עתים
ולא לסביבתו בהתנהגותו דומה שהוא מאחר
ההבדל בו מורגש ולא יהודי, שהוא עליו ניכר
העמים", מכל בחרתנו "אתה לעמים, ישראל בין
מקיים שהוא במצוות שגם כך לידי הדבר יביא -
הקדושה מורגשת תהא לא לומד שהוא ובתורה

הדרושה.

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,
"אורח ככתוב: עדיף, מה לשקול אין ולפיכך
הרי, - דבר על לוותר לכן, ואין, תפלס", פן חיים
על בחינוך! הראשון היסוד כאן יש לכך, נוסף
לדעת עליו הכל, מן שונה שהוא לדעת הילד
ישראל. מנהגי ע"י מושג זה דבר יהודי. שהוא
משרישים בעיקר, והם, לעין, בולטים המנהגים
העמים", מכל בחרתנו "אתה של התחושה את
לעבודתך", מלכנו "וקרבתנו - נבע שממנו דבר

התורה. לכל והבסיס היסוד

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

הפסח) חג א, שיחות (לקוטי בימינו. במהרה צדקנו



השנה, ראש לפני מספר "ימים
הרבי שליח תומר רותם הרב מספר
באקוודור המשיח מלך שליט"א
יהודי כאשר אמריקה, שבדרום
שהגיע שבסוריה, מחלב שמוצאו
נעצר מסחרו, לרגל לאחרונה אלינו
מכסיקו. ממדינת הסגרה צו בגין
בבעלותו שהיה המפעל כי התברר
היה ולא לחובות נקלע במכסיקו,
המיסים. בתשלום לעמוד מסוגל
בני עם נאלץ הוא ברירה בלית

לפנמה. ולעבור לעזוב ביתו

ממכירת להתפרנס החל משם
לאקוודור הגיע גם כך נעלים.
צו בגין נעצר הוא שעתה אלא
לו לעזור השתדלנו ההסגרה.

לאחר יכולתנו. כפי
כשמונה של מעצר
הובא הוא חדשים,
של באחרון למשפט
כידוע ישנה בו פסח,
והגאולה משיח הארת
והשלימה. האמיתית

נשיא התרחש. והנס
העליון המשפט בית
שמאחר בעניינו פסק
כל עבר לא והוא
בשטחה עבירה

שהוא הרי אקוודור, מדינת של
בראש שוחרר הוא ואכן משוחרר

הגאולה. חודש - תמוז חודש

בקשה דינו עורך הגיש במקביל,
למחיקת במכסיקו לפרקליטות
בגין בכלל, כלפיו התביעה
הדברים התנהלו כך התיישנות.
תקוע כשהוא שנתיים, במשך
בתו שבנתיים אלא באקוודור,
לקיום הלחצים והחלו השתדכה

החתונה.

אינו הוא כי פניו על היה ניכר
בחתונה. להיות שלא מתכווין,
החלטנו ההזדמנויות באחת
יהיה החתונה שתאריך לקבוע
אז שעד בטחון מתוך באדר,
שהרי הדברים, יסתדרו בוודאי
יהודי של מזלו בריא אדר בחודש
עדיין אך גוי. עם במשפט בפרט

זז. לא דבר

החתונה שלפני בשבת זה היה
מצוקותו את שראה אשתי כאשר
באגרות כעת שנפתח והציעה
עבורו. ברכה ונבקש קודש

התייחסות הכילה התשובה
אדמו"ר גאולת חג כסלו לי"ט
אדמו"ר וגאולת ממאסרו הזקן
ראינו תמוז.. -י"ג בי"ב הקודם
יצליח שהוא ברורה הבטחה בזה

בפנמה. בחתונה להיות

לפני יומיים - שלישי ביום
לוקח שהוא החליט הוא החתונה
לפנמה ונוסע שלו העו"ד את איתו
נקבעה הטיסה בתו. לחתונת
החתונה. ערב בבוקר רביעי ליום

לנסיעתם. הצטרפתי

התעופה לשדה מגיעים אנחנו
רשות של הבידוק בנקודת אך
המחשב על נעצר. הוא ההגירה,
ההסגרה צו עלה
פסק כל מהאינטרפול.
שהוא המשפט בית
לא הסגרה, בר אינו
היינו שם. הופיע

עיצות. אובדי

אחד הגיע לפתע
ההגירה רשות מאנשי
עברית. מעט שידע
הסיפור, את וכששמע
שתיכף ואמר הרגיע
ובטח המשרד יפתח
הוחלט זה בשלב יסודר. העניין
נשאר והוא לפנמה טס שאני
לך מחכה "אני שלו. העו"ד עם

בבטחון. לו אמרתי בפנמה"

מאומצת. פעילות להם חיכתה אכן
את מחדש למצוא נאלצו הוא
שיאשר העליון המשפט בית נשיא
ולעדכן הסגרה בר אינו הוא כי
האחרונה הטיסה הרשויות. את
המסלול על לו חיכתה יום, לאותו

וחצי. שעה במשך

המוזמנים בפנמה, באולם בנתיים
מלך שליט"א הרבי מברכת שידעו
המלצרים לנס. המתינו המשיח
החתונה סעודת את הגישו כבר
11 בשעה חופה.. אין ועדיין
הקהל .. לאולם נכנס הוא בלילה
על לו והריע רגליו על קם כולו

שמחה. בתרועות הנס

במוצאי הטובה, הבשורה המשך
שנה הגדול, שבת האחרון, שבת
בשעה הנכדה נולדה מהחתונה
נוספת חיילת ומוצלחת, טובה
הגאולה לזירוז ה' בצבאות

והשלימה. האמיתית

תומכי ישיבת ראש שליט"א ויצהנדלר שמעון הרב עם
ראשל"צ ליובאוויטש תמימים

התפרסמה שעבר שבוע בסוף
כתבה "הארץ", בעיתון
לקראת פעילויות על נרחבת
הרבי שלוחי שמעבירים פסח
בבתי המשיח מלך שליט"א
בארץ הממלכתיים הספר
הילדים זו במסגרת הקודש.
הפסח חג תכני על ללמוד זוכים

שבין הקשר הדגשת עם יחד ומעניינת, חווייתית בדרך הבעל"ט
לעכל התקשו "הארץ" בעיתון העכשווית. והגאולה מצרים גאולת

הנ"ל. בכתבה והגיבו ההדגשה את

בה ורואה הפוך, על הפוך לכתבה, מחמיא דווקא ויצהנדלר הרב
לטובה... אות

חב״ד של המסר את הבין ׳הארץ׳
עליהם ומחנכים מחונכים שאנו החסידיים המושגים שלל מתוך
'עקשנות' המונח הרי עול', ו'קבלת 'תענוג', 'עבודה', והשגה', כ'הבנה
ללא איסטנטיבית פעילות על מדבר הוא סימפטי. הפחות הוא

אחרת'. ולא ב'כך ב'נצחיות'. בעצם עוסק הוא כלל. שינויים

שומעים אנו החגים עלוני של אינטנסיבית הפצה שנות 25 במשך
דבר כל 'צריך - 'השיגרתיים' ההדגשים את ושוב שוב ומשמיעים
וממילא השליחות' עניני לכל השער זה 'משיח למשיח', לקשר
ועוד והגואל' הגאולה בשורת של המסר יהיה פירסום שבכל 'חייבים

וכלל! כלל שינוי אין אחד: שתוכנם ניסוחים שלל

זה כל 'האם עצמנו עם מתלבטים אנו פעמיים ולא פעם לא אולם
בין עמוק החבויים הגאולתיים המסרים את מבין בכלל 'מי שווה'?
'ממש בהפקת הגאולה' למען 'האגודה של החגים עלוני של השורות
הללו העלונים את שנה כל צריך בכלל 'מי באה"ק''. ההפצה מרכז -

הללו'. הדגשים עם ודווקא

במה מתעמק מי פסח, על מידע קצת רוצים הכל בסך 'אנשים
לעלון נוספת תמונה איזה לצרף רק אפשר 'נו, כותבים', שאתם

ב'דווקא-עקשני'. חיים סתם אתם נורמטיבי. פסחי

מוכן״ ה״עולם כן
קבועים תהייה ברגעי מלמעלה אות כמו בדיוק זה, לצורך גם
עינים וגילגול הססנות מתוך קלוגינקער' ה'דער בתיחכום שמחדיר
והבהיר החמישי' 'הבן אנשי של ביטאונם במפתיע הגיע - 'חסידי'
המשיח מאד: ברור 'האגודה' בעלוני החב"דניקים של המסר לכל:
שמו'! ש'מנחם המשיח מלך לגאולת לגאולה. קשור הפסח חג כאן!

השורות 'בין 'ממש' של החגים עלוני את קורא הוא מוכן'. 'העולם כן
שוב וההתעקשות הלזו הגיונית הבלתי ההשקעה למה בדיוק ומבין
פנייה בכל ענין, בכל פירסום, בכל משיח להחדיר - ושוב ושוב

ציבורית.

בית את ממש ממש במוחש לראות רק נשאר עכשיו עובר. המסר
יהיה הפסח וקרבן מלמעלה יורד והמשולש השלישי המקדש
אלו ימים של ההולדת יום בעל כאשר ממש, כפשוטו במוחשיות
המשיח ניצוץ את המסורים מהמפיצים אחד בכל ויגלה בתוכנו יגבר

מוכן! העולם כן, אכן שליט"א! רבי שלנו. החגים עלוני בתוך

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

ז. פרק החודש קדוש הלכות

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

ה-ז פרקים בכורות הלכות
.

א-ב. פרקים שגגות הלכות ח. פרק

ג-ה פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

א-ב. פרקים כפרה מחוסרי הלכות טו. פרק

יד

טו

טז

יז

יח

יט

כ

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

אסורים מתיר ברוך

העולם אומות שישנם שנדמה למרות
ישראל מארץ מסויימים חלקים על המערערים

שכן, איתם, להתחשב מה אין אתם" "לסטים לטענתם עד
הזאת", הארץ את נתתי "לזרעך אומר בעצמו שהקב"ה מכיון

אלוקים". מפני גו' אש מפני דונג כהמס הרי
תשל"ח) לך לך ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בגויים להתחשב אין

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'

תומר רותם הרב



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

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח בארץ. הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמיקדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות הביטוחכל
יורק ניו ,770 המדרש בבית בתפילה קדמי ר'

אלוקות מכריזה כשמעצמת-על

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

כך אורה. כולו הבית נתמלא משה, משנולד
לביתו רק לא כשכוונתם חז"ל, לנו מגלים
אלא דאז, הדור נשיא עמרם של הפרטי
ראשון, גואל נולד ישראל. עם כל של ביתו
עברה ממצרים, ישראל את לגאול שעתיד מי

לאוזן. מפה הטובה הבשורה

ממצרים, ישראל עם גאולת סיפור מעתה
באופן שזור בתורה, מתואר שהוא כפי בפרט
ומיוחד אחד באיש להפרדה, ניתן שאינו
וגאולת ראשון גואל האיש רבינו. משה -

אחת. מציאות מהווים ממצרים ישראל

ממצרים ישראל בגאולת משה של מרכזיותו
מבקש שם בסנה, ההתגלות מרגע כבר בולטת
בגלל כגואל מתפקידו להשתמט רבינו משה
כי עימו "מתעקש" הקב"ה אך ענוותנותו,

ראשון. הגואל להיות מיועד הוא, דווקא

עבדו ובמשה בה׳ ויאמינו
שליט"א הרבי מסביר הקדושות בשיחותיו
תחילת הנה מצרים גאולת כי המשיח, מלך
"להיות - והיא בבריאה הקב"ה כוונת גילוי
זו כוונה מימוש לשם בתחתונים". דירה ית' לו
הנעלה הגילוי לקבלת העולם את להכשיר יש
ית'. עצמותו של הגילוי האלוקות, של ביותר
קבועה כמציאות אלא פעמי חד כהבזק ולא
ועד כולה הבריאה בכל האלוקות גילוי של

מלבדו. עוד שאין לאמיתה, האמת לגילוי

מיוחדת, אישיות נדרשה זו כוונה למימוש
מחד הקצוות. שני את בתוכה המכילה כזו
לבחינות המחוברת ביותר גבוהה נשמה גיסא
לעצמותו ועד האלוקות של ביותר הנעלות
כל עם גשמי בגוף המלובשת מאידך ית'
ביכולתה כזו אישיות דווקא מכך. המשתמע

הגילוי את הארץ" "ערות במצרים גם להביא
אני! מצרים" ארץ בכל "ועברתי של הנעלה
ועד מצרים קליפת את לשבור אחר. ולא
ית'. באלוקות הודו מצרים חרטומי שאפילו

האלוקית הכוונה שלימות
לתודעת האלוקי הגילוי שיא המשכת
ביציאת לשלימותה הגיעה לא הנבראים
האלוקי והגילוי המכות עשרת למרות מצרים,
נותרה לא דאז במצב להם. שנילווה העצום
ורכבו "סוס מצרים את לשבור אלא ברירה

בים". טבעו פרעה מרכבות בים.... רמה

האמיתית הגאולה בזמן זאת, לעומת
מגיעה כן האלוקית הכוונה והשלימה,
לקבלת מוכשר נעשה העולם לשלימותה.
הכרתו מצד דהיינו עצמו, מצד האלוקי הגילוי
ישראל בני עבודת לכך קדמה הפנימית.
את וזיככה שביררה ומצוות, התורה בקיום

שנה. אלפי במשך העולם

זו שלימות המאפיינים הביטויים אחד
חוק יוזמת זו המשיח, ימות - בתקופתנו

מידי ארה"ב נשיא חותם עליו חינוך" "יום
החינוך מוסדות נקראים זו במסגרת שנה.
לחיזוק היום את להקדיש ארה"ב, רחבי בכל
שהם כפי האנושית, בחברה המוסר ערכי
כפי נח, בני מצות בשבע ביטוי לידי באים
שבתורה. הדברות עשרת על מבוססים שהם
י"א ליום שנה מידי נקבע החינוך" "יום
מלך שליט"א הרבי של ההולדת יום בניסן,
האדיר החינוכי והמפעל החוק יוזם המשיח,

ממנו. הנובע

גאולה של יוזמה
נוספים במקומות הכריזו ארה"ב בעקבות
הולדתו יום לכבוד חינוך ימי על בעולם
על שהודה המשיח, מלך שליט"א הרבי של
איך רואים זה "בענין ואמר: ליוזמה ההיענות
לעתיד שכן המשיח. לביאת מתקרב העולם
שפה עמים אל אהפוך "אז היעוד יקויים לבוא
הענינים שאחד אחד", שכם לעבדו גו' ברורה
"מעצמת-על", אדירה, שמלכות הוא, בזה

בעלת שהיא
ה ע פ ש ה
כולו, בעולם
בגלוי הכריזה
כל לעין
גודל אודות
ת ו ב י ש ח ה

החינוך". ענין של והחיוניות

לעניין נעשתה הרוחנית שהיוזמה העובדה
החקיקה כללי עפ"י שהתקבל בחוק, המעוגן
הכרתו מתוך שהעולם מלמדים המדינה, של
העליון. לרצון עצמו את מתאים הפנימית
לגאולה התחתון הכשרת על המורה עניין

ממש. ומיד תיכף והשלימה, אמיתית

שליט״א- אדמו״ר כ״ק שהואיל המברק נוסח מתוך
ה׳תנש״א הפסח, חג לקראת לשלוח - המשיח מלך
וכו'. ושמח כשר הפסח לחג וברכותי איחולי ...אביע
בכל בנ"י לכל בשלמותם וחירות עונג ושלום, וש"ק

מושבותיהם.
והטף והנשים האנשים ואחת אחד כל בקשת ותקויים

נעים בספר האלקים איש משה תפלת ישראל כלל בתוך
ישראל: זמירות

יראה ימינו, בכל ונשמחה ונרננה חסדך בבקר שבענו
אלקינו ה' נועם ויהי בניהם, על והדרך פעליך עבדיך אל

כוננהו. ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו
ודהגאולה, דשבתא וכעיסקא לתושי' כפליים בכהנ"ל

צדקנו. משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה
והחג שבת ובברכת בכבוד

החתימה מקום

תשע״ח - לפסח ושיעורים זמנים
ניסן י"ג חמישי יום החמץ, בדיקת ליל עד החמץ: מכירת

.(29.3.18)

בערב). 7:25) הכוכבים מצאת בניסן, י"ג חמישי יום חמץ: בדיקת

.10:39 עד (.30.3) ניסן י"ד שישי, יום חמץ: אכילת זמן סוף
בבוקר.

בבוקר. .11:42 עד (30.3.18) ניסן י"ד שישי, יום החמץ: שריפת

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

בלילה. 12:44 - חצות עד הסדר, ליל אפיקומן: אכילת זמן סוף

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

לאנ״ש וילונות

מפתיעים* *במחירים

ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

להשיג ניתן
המשיחמדליה הרבי שליט"א מלך המשיח מלך שליט"א הרבי מדליה

1996- משנת הממשלתית החברה בהנפקת
(זהב-750) זהב גרם 41.46

! יחידות 999 מתוך מדליה

04-8622-442 בע"מ המצליח

מחיר

מיוחד!

יורק ניו רה״ע דינקינס ד. ומר המשיח מלך שליט״א הרבי


