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פסח בסדרי כולם
שליט"א הרבי הוראת פי על
בכל השלוחים מקיימים המשיח, מלך
בהשתתפות פסח סדרי את המקומות,
מצטיינים אלו סדרים הרחב. הקהל
מלאה, בהפרדה ומלכדת, חמה באווירה

כשרות. הידורי לצד

דפסחא קמחא
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על
יהודי כל של לצרכיו לדאוג המשיח,
נערכים מצות, כולל החג, להוצאות
חיטין מעות לחלוקת חב"ד מוקדי
מסלי הצריכים, לכל דפסחא וקמחא

רכישה. תלושי ועד מזון

טובות חדשות

ובניסן נגאלו בניסן
להגאל עתידין

את כולו העולם יציין הקרוב שלישי ביום שנה. 117
דומה המשיח. מלך שליט"א הרבי של הולדתו יום
ונשמחה נגילה ה' עשה היום "זה הפסוק: מילות כי
מתוך יום, של מהותו את מכל יותר מבטאות בו",
באותו לומר מתחילים אותו קי"ח התהלים פרק

כנהוג. השנה, כל למשך יום

אומרים אותו האחרון הפרק שהינו זה, פרק
וראשי המועדים בחגים, ההלל, אמירת במסגרת
פרקי אמירת את החותם הפרק הינו החודשים,

להשם וההודיה השבח
זו במסגרת יתברך,
הפרק ואכן קי"ג). (מפרק
הבטחון בגודל עוסק כולו
והרבה המלך, לדוד שהיה
שקיים ית' להשם תהילות

שהבטיח. מה לנו

האלוקיות, העידוד מילות
את מחד המביעות
וההווה, העבר על ההודאה
בפסוק ביטוי לידי הבאה
הפרק את והסוגר הפותח
כי טוב כי לה' "הודו
ממשיכות חסדו", לעולם
המביעים הפסוקים לאורך

ההודיה. רגש את

אחיה״ כי אמות ״לא
היהודי, של בחייו בסיס שהינו הודיה, של זה רגש
שמביא כפי הגאולה. זירוז בהליך חלק גם נוטל
הגמרא: דברי את המשיח מלך שליט"א הרבי
מדת אמרה משיח, חזקיהו לעשות הקב"ה "ביקש
ישראל מלך דוד ומה "רבש"ע הקב"ה: לפני הדין
עשיתו לא לפניך ותשבחות שירות כמה שאמר
אמר ולא הללו הנסים כל לו שעשית חזקיה משיח
רואים אנו ומכאן משיח?" תעשהו לפניך שירה
לפני עוד "לפניו", אפילו וההודיה, השבח שאמירת
הרי בגלוי, הנסים קיום
חשוב חלק להם יש

הגאולה. בהבאת

נקרא אותו קי"ח פרק

אלמנטים עוד מביע יום, מידי הקרובה בשנה
היחידה לדרישה יהודי כל המחברות גאולה, של
של מזלם "גובר בו ומסוגל גדול ביום העומדת
המשיח. מלך שליט"א הרבי הולדת יום ישראל",

אמירת את כופלים אנו ב'הלל' שבאמירתו פלא לא
הכפל ענין שבפרק. האחרונים הפסוקים תשעת
בטוי לידי הדבר בא כך לגאולה. קשור הוא אף
נחמו "נחמו ישראל: לעם הקב"ה של במילותיו
בעבר, ישראל עם של הגאולות כל וכך עמי",
נרמזו העתידה, זו כולל
שנכפלו הא-ב באותיות
סופית) ואות רגילה (אות
נכפלו אותיות "חמש
באופן גאולה" לשון וכולן

בכפליים". "נחמה של

ואספר אחיה כי אמות "לא
נעים קורא י-ה" מעשי
מילים ישראל. זמירות
עם את המלוות נצחיות
הדורות, לאורך ישראל
חייו נצחיות בדורנו, גם
מלך שליט"א הרבי של
ללא - הממשיכה המשיח,
לעולם - בנתיים הפסק

ועד.

ה׳״ בשם הבא ״ברוך
כולנו נתאסף ניסן, י"א הקרוב, שלישי ביום
עצמנו על נקבל ההולדת, יום לרגל בהתוועדויות
בשם הבא "ברוך בקול נקרא מלכותו, את מחדש
לידי הבאה חייו שלימות פניו. את ונקבל ה'",
את מעלה והודיה, שבח כולו שכל בפרק ביטוי,
העיניים נפקחות בו לשלב זה, זכאי ביום כולו הדור
הניסים כל על לו להודות רק הוא לנו שנותר וכל
טוב כי לה' "הודו עת: בכל איתנו שעושה הגלויים

חסדו". לעולם כי

לכל להתבטא צריכה זה, יום של המיוחדת עוצמתו
כל נתינת ובראשם טובות החלטות בקבלת לראש
לעשירות ועד להוצאות, בידו שאין למי החג, צרכי
והשלימה. האמיתית בגאולה אחד, לכל אמיתית

ההלל את לגמור
הגואל פני לקבל

השלימות לשלב מגיעים אנו זה בפרק קי״ח. פרק החדש, הפרק את יום מידי אומרים בה לשנה נכנסים
והשלימה האמיתית הגאולה ובראשם שעושה הניסים כל על להקב״ה וההודיה השבח ההלל, באמירת

בחר כבר אלוקים בחירות?

שהופצו שפות בשלל פוסטרים המשיח! במלך בחר כבר הקב״ה
ממן. פנחס הרב בראשות המשיח״, במדינת ״אזרחים ע״י השבוע

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

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

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

רעות ומרת איציק ר' למשפחת

בלולו
שתחי' מושקא חיה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת

הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

ל

לבוא אושקי שיחיו ורעייתו דוד ר' למשפחת
עב"ג השידוכין בקשרי שיחי' שלום אברהם הת' הבן
שיחיו ברדוגו למשפחת תחי' רחל מנוחה מרת
של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן

טוב מזל טוב מזל

  
    
   
      
    
   
    
     


     
   
   
    
   
    

צרעת לנגע בשרו בעור והיה
ב) יג, (ויקרא

אותו מלקה שהקב"ה אדום, מלכות זו
הבא, ולעולם שלו... השר ואת בצרעת,
ואומר אדום מלך על בדין יושב הקב"ה
אומר והוא בבני?" משעבד היית "למה לו:
והקב"ה בידינו" שמסרתם אתה "לא
בידך אותם שמסרתי "ובשביל לו: אומר

רחמים?... עליהם שמת לא

קוראים שהייתם לפי הקב"ה להם אומר
בטומאה אתכם מטמא אני טמאים, לבני
קוראים שהיו ומנין הטומאות, אבי גדולה
טמא "סורו שנאמר טמאים? לישראל
מצורעים תהיו ואתם ד) (איכה למו" קראו
ומקדשן מטהרן אני ישראל אבל וטמאים.
עם להם "וקראו שנאמר מבניכם. וגואלן
עיר דרושה יקרא ולך ה' גאולי הקדש
שלמה אומר כן ס"ב) (ישעיה נעזבה לא

בך". אין ומום רעיתי את "יפה המלך:
ד) השירים (שיר

תנחומא) (מדרש

צרעת לנגע בשרו בעור והיה
ב) יג, (ויקרא

אדם נגעי גבי תבואו" "כי נאמר לא
אבל נוהגים. היו במדבר שאף לפי וכלים,
נאמר במדבר, להם היה שלא בתים בנגעי
אחר: דבר כנען". ארץ אל תבואו "כי
שהמקדש ישראל, ארץ מעלת בשביל
להיות הוזקקה בתוכה, להיות עתיד

וטהורה. נקייה

לפי מפרשים יש צרעת": נגע "ונתתי
תאבדון, "אבד להלן: שהזהיר לפי הפשט,
הגויים", שם עבדו אשר המקומות כל את
לפיכך עבדו, מקום באיזה יודעים אנו ואין
שעבדו המקום, להודיע בבתים הנגע בא
חזקוני) (מדרש לאבדו". כדי הכנענים שם

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:44 18:30 ירושלים

19:46 18:45 תל-אביב

19:46 18:37 חיפה

19:46 18:47 באר-שבע

20:15 19:14 ניו-יורק
בשער... העם - גו' אנשים וארבעה 

ג-כ) ז', פרק (מלכים-ב:

פסח של הגדה סדר אומרים במנחה:
    עד  :מ

הגדול שבת של לנס הכח

מלך דבר

הגדול) (שבת מצורע

מצורע

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
03-657-3816 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

– הגאולה" "חודש – ניסן חודש של התוכן
הפסח חג שקודם השבת זו, בשבת במיוחד מודגש

הגדול". "שבת הנקראת

שמראה 'נס', מלשון הוא 'ניסן' – החודש של שמו
ישראל בני עם הקב"ה שעשה הגדולים הניסים על
התחלת הייתה זו בשבת ממצריים. ביציאתם
הגדול הנס בה וקרה ממצריים, והניסים הגאולה
המצרים הכו בו בבכוריהם" מצריים "למכה של
בשם זו לשבת קורים שלכן זה, את זה ובכוריהם
זו. בשבת שאירע הגדול הנס בגלל הגדול", "שבת

רבינו משה סביב הכל
בשם נקרא דווקא הזה הנס דווקא למה להבין: יש
שנס כך כדי ועד הניסים)? משאר (יותר גדול" "נס

והניסים"?! הגאולה "התחלת הוא זה

יציאת של הפרטים כל בהקדים: תובן זו שאלה
החל רבינו, משה סביב תמיד סובבים מצריים
בני את לגאול ובחירתו בסנה למשה ה' מהתגלות
כאשר וגם בפועל, מצרים ליציאת ועד ישראל,
יבחר שה' – תשלח" ביד נא "שלח מבקש משה
מקבל לא הקב"ה הגואל, שיהיה אחר במישהו
לגאולה קשור גם משה משה. של בקשתו את
הוא ראשון ש"גואל כידוע והשלימה, האמיתית

בין עמוק קשר שיש מובן זה ומכל אחרון", גואל
דווקא באה גאולה וכל הגאולה, ובין רבינו משה

משה. בכח

לכך: והסיבה

גילוי שיהיה היא ממצריים הגאולה של התכלית
ישראל שבני זה ידי על הזה, בעולם אלוקות
ומצוות, תורה ויקיימו סיני בהר התורה את יקבלו
המקדש, ובית המשכן את יבנו גם – יותר ומאוחר
ויבררו יזככו ובכך הזה בעולם לה' 'דירה' ויעשו
במציאותו להכרה העולם כל את ויביאו העולם את

הקב"ה. של

קצוות שתי
לה' דירה לעשות הכח את ישראל לבני שנותן מי
רבינו, משה זה לגאולה ולהכינו אותו לזכך בעולם,
בתהילים, צ' במזמור זאת לראות שניתן וכפי

עצמו: רבינו משה ידי על שנאמר

למשה "תפלה בפסוק מתחיל בתהילים צ' מזמור
עלינו אלקינו ה' נועם "ויהי ומסיים האלקים" איש
כוננהו" ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה
רבינו משה אמר זו שתפלה מסבירים חז"ל –

לאחר במשכן שכינתו את שישרה מה' כשביקש
הייתה במשכן השכינה שהשראת כלומר שנבנה,

קביעות. של ובאופן רבינו, משה בזכות דווקא

בצרה הגשמי בעולם אלקות גילוי לפעול בכדי
כח צריך אחד מצד קצוות: שתי נדרשים קבועה,
והטבעית, הרגילה ומההנהגה מהעולם שלמעלה
העולם בגדרי ויתלבש ירד זה שכח צריך שני ומצד

בעולם. ולחדור 'להיקלט' שיוכל כדי

גדול נס
משה אצל בגלוי יש הללו העניינים שתי ואת
איש "משה צ' במזמור נקרא רבינו משה רבינו:
איש, ולמטה "מחציו חז"ל ואומרים האלקים",
כלולים שבמשה דהיינו אלקים", ולמעלה מחציו

ו"אלקים". "איש" של העניינים שני

את להמשיך דווקא משה של בכוחו יש ולכן
באופן לעולם אלקות ולהמשיך למטה השכינה
שתי את מחבר הוא כי קבוע, באופן שיישאר

גבול'. וה'בלי ה'גבול' של הנ"ל הקצוות

מצרים "למכה של הגדול הנס מהו מובן זה לפי
כיצד מראה הזה הנס דווקא כי – בבכוריהם"
ומסייעת בעצמה נלחמת שלמצרים הקליפה
רבינו משה של בכוחו רק נפעל שזה לגאולה,
המושלמת בצורה העולם עם האלקות את שמחבר

ביותר.

של תפילתו תתקיים ממש שבקרוב רצון ויהי
– ידיכם" במעשה שכינה "שתשרה רבינו משה

ממש. ומיד תיכף השלישי המקדש בבית

תנש״א) צו ש״פ שיחת (עפ״י



מסווג) בתפקיד בצה"ל בעבר (שירת סבא כפר חב"ד ישיבת ראש אפרגון, אבישי הרב מאת:

בבכוריהם" מצרים "למכה
(השבת הגדול" ש"שבת לכך הטעמים אחד כי ידוע
שבה משום היא זה, בשם נקראת הפסח) חג שלפני
לפני בבכוריהם". מצרים "למכה של הגדול" ה"נס אירע
שישחרר מפרעה מצרים בכורי דרשו בכורות, מכת
בכורות מכת על ששמעו משום וזאת ישראל, עם את
ולכן לבקשתם, סירב פרעה לגורלם. וחששו הצפויה
מבני ריבוא 60 נהרגו בו המצרי, הצבא נגד לקרב מצרים בכורי יצאו

במדרשים. כמתואר שלהם! וצבאם עמם
בבכוריהם מצרים "למכה הפסוק הפנימיתשל המשמעות זוהי המדרש לפי
שלהם הבכורות עם המצרים את הכה שהקב״ה - חסדו" לעולם כי –
הגדול" ה"נס וזהו המצרי, העם בתוך פנימית למלחמה וגרם בעצמם!
עם דורות שלדורי מנת על הגדול", "שבת את חז"ל קבעו שמו שעל
האחד ישראל שונאי נלחמו שבו הגדול הנס על לה' וישבח יודה ישראל

להתערב. יצטרך ישראל שעם בלא השני, נגד
למניינם), 1991 תנש"א, (שנת הראשונה המפרץ מלחמת בתקופת
העיראקי, הצורר נגד המלחמה כי המשיח מלך שליט"א הרבי הסביר
הינה סקאד, טילי עשרות ישראל על ושיגר ח"ו כימי בנשק שאיים
וכפי בבכוריהם", מצרים "למכה של הנ"ל הנס של מחודשת התממשות
נסי שוב יתרחשו והשלימה האמיתית הגאולה שלפני במקורות שכתוב
ז', (מיכה נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי מצרים: יציאת
מהוות ארה"ב), (בעיקר שלחמו שהמעצמות הסביר, אף הוא ט"ו).
העיראקי, הצבא את שהביסו והן העולם", אומות "בכורי את למעשה
המובהקים מהסימנים אחד זהו קבע, כך לכן, ישראל. של מעורבות ללא

ובזמננו. בדורנו דווקא מגיעה שהגאולה לכך

חסדו" לעולם "כי
וביתר שאת ביתר ומתגשם, חוזר הנ"ל הגאולה סימן ה', ונסי בחסדי
שהחלו מהפיכות מתרחשות המזה"ת, ברחבי המדינות בכל כאשר עוז,
נלחמים בעצמם והם הצבא, של בסיוע אף לעיתים עצמו, מהעם כולן
וגם מהפכות, שתי שעברה במצרים, היה כך אותו. ומפילים במשטר
(וגם ומהומות הפגנות חריף, פנימי עימות שם מתקיים אלו בימים
בלוב, גם היה כך למשטר. המתנגדים המוסלמים" ה"אחים של פיגועים)
ה' ובנסי ישראל, על ואיימה טווח ארוכי וטילים גרעיני נשק שפיתחה
השבוע במשך אלוקית, ובהשגחה שנים, כמה לפני לחלוטין התפרקה
על הלובי הצבא שרידי שוב הסתערו הגדול, שבת לקראת האחרון,
הפגנות השבוע החלו כן כמו הממשל... בשרידי ונלחמו טריפולי הבירה
בשבוע הנשיא הודיע באלג'יר ואילו הרודני, המשטר נגד בסודאן ענק
שנות 20 לאחר וזאת והפגנות, מהומות לאחר פרישתו, על שעבר

רצוף. שלטון
המורדים עם ללחימה סעודיה את וסחפה היא, אף התפרקה תימן
עיראק גם בהם. התומכת איראן עם צבאי עימות ולסף החות'ים
100,000 כ- שבה – סוריה ובמיוחד פנימיות, מלחמות ע"י התפרקה
העלאווי. במשטר להילחם ופנו מהצבא, ערקו שיעים) (בעיקר חיילים
(בתיאום ישירות פועלת ורוסיה בסוריה, נמשכת האזרחים מלחמת
טראמפ התייצבות ממנה. איראן רגלי את לדחוק מנת על ישראל) עם
משטר חידוש המפרץ. מלחמת נסי את היא אף מזכירה איראן מול
על בארה"ב יוכרז אכן ואם פחת, פי לעברי איראן את הביא הסנקציות

למשטר. אנושה מכה זו תהיה טרור, ארגון המהפכה" "משמרות
כי מוכיחה בבכוריהם...", מצרים "למכה הנס של המחודשת ההתגשמות
התורה בלימוד להוסיף ועלינו הגאולה, וערב הגדול" "שבת בתקופת אנו
המשיח מלך לרבי ובהתקשרות הנסים, על לה' בהודאה המצוות, ובקיום
בשמחה ממש, בקרוב להיגאל נזכה זה ידי ועל הדור, נביא שליט"א

הפסחים. ומן הזבחים מן שם לאכול ונזכה לבב, ובטוב

בניסטי, אורי הרב השליח מספר
זילנד: ניו וואנאקא, חב"ד מבית

השגחה סיפור לכם לספר חייב "אני
פרטית.

לצאת צריכים היינו שבוע, לפני
על לאוסטרליה, זילנד מניו
כמידי ה'ויזה' את להאריך מנת
את לנצל תיכננו חודשים. כמה
לפסח מצרכים ולהביא ההזדמנות

חב"ד. לבית

מתוכננת. לא בבעיה שנתקלנו אלא
ויזה, קיבלנו ואישתי אני בעוד
אשרת את קיבלה לא שלנו הילדה
רבים ניסיונות אחרי הכניסה.
של הגבולות ביקורת עם שדברנו
סתום למבוי הגענו אוסטרליה
את מאשרים לא הם כאשר

כניסתה.

נסענו ברירה בלית
הילדה בלי למלבורן
אצל השארנו אותה
חב"ד בבית ידידנו
ביטון דור הרב של
הסמוכה בקרייסטרץ'

לעירנו.

ב"ה הגענו שני ביום
יומיים ואחרי למלבורן
שהיא לי אומרת אישתי
את להקדים החליטה

להיות אמור שהיה חזור הכרטיס
בשביל מכן, שלאחר ראשון ביום
עם קשר יצרנו הילדה. עם להיות
חדש כרטיס וקבענו הנסיעות סוכן

חמישי. יום למחרת,

לחנות מיהרנו הזמן, קוצר מפאת
לרכוש מנת על המקומית, היהודית
לפסח, הדברים כל את במהירות
ומצרכים ענבים מיץ יין, מצות,
היתה היא מזה, חצי לפסח, כשרים

בטיסה. איתה לקחת צריכה

בסוכנות לנו נאמר מועד מבעוד
להוסיף אפשרי כי הנסיעות
בתשלום נוסע לכל מזוודות

מתאים.

התברר התעופה, לשדה בהגיענו
כמות להעלות אפשרות אין כי לנו
רק אלא שתיכננו, כפי מזוודות, של
יעלה נוסף קילו "כל אחת מזוודה
על ביבושת לה נאמר דולר", 25 לך

הפקידה. ידי

מצות לקחת מה התלבטנו מאוד

תיקח שהיא החלטנו מצרכים. או
הדברים שאר ואת המצות את רק

הבא. בשבוע אקח אני

באותו עוד חזרה אישתי היה, וכך
והגיעה המצות עם זילנד לניו יום

דור. הרב של חב"ד לבית

הגיעה, שהיא אחרי שעות כמה
דור, הרב השליח עם קשר יוצר
עכשיו שהוא לו ואומר יהודי איזה
ארוך לשייט הנוסעת בספינה נמצא
חודשיים בעוד "רק העולם. ברחבי
שאין גיליתי הברית. לארצות נגיע
בעוד שיחול לפסח ויין מצות לי
האפשרות ואתה שבועות. שלשה

להצטייד..." שלי היחידה

אותו שאל אתם"? יהודים "כמה
אני לי שידוע "ממה ביטון, הרב
"תשמע, באוניה". היחידי היהודי
השליח, לו ענה
באופן בהשגחהפרטית,
מתוכנן, לא ממש
כמה לפני אלינו הגיעו
חג של המצות שעות

הפסח".

בירור, עוד עשו הם
אסור כי והתחוור
לרדת לנוסעים
שאסור וכן מהאוניה,
"גם יין. לשם להכניס
דאג כבר הקב"ה לזה
בהשגחה דור, הרב לו אמר לכם,
שנסעו דתיים זוג מופלאה, פרטית
של תרומה לנו השאירו מפה
בקבוקי ובינהם שונים מצרכים

ענבים". מיץ

ביקש לאוניה, השליח הגיע כאשר
לקבל כדי לרדת מהקפטן היהודי
"מצות הגיב: הקפטן המצרכים, את
ארבעת ולעוד לי גם תביא לפסח?

שאיתי"... היהודיים העובדים

תפילין, כולם הניחו במקום בו
וכמובן בחייו לראשונה מהם אחד

הפסח. חג מצרכי את קיבלו

רצף את הבנו מכן לאחר רק
עד שהביאה הפרטית ההשגחה
לקיום האפשרות את אליהם
לא שהילדה מהויזה החל מצווה,
למרות לנסוע ההחלטה קיבלה,
והקדמת המצות לקיחת דרך זאת,
שליט"א שהרבי מתברר הטיסה.
מראש להם דאג כבר המשיח מלך

המצות... את שיקבלו

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

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

ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-960-0770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר

תפילין זוגות ד' הנחת

ומטייל בניסטי הרב
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העולם גדרי בתוך שפועל הפסק

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

יושלם באדר עשר שבאחד – לנו תהיה "וכן
של המשיחה . . בניסן עשר דאחד הענין כבר
ויגאלנו שיבוא המשיח, למלך ישראל" בני "ראש
ממש". ומיד תיכף לארצנו, קוממיות ויוליכנו

שליט"א הרבי מפי שנשמעו אלו, ברורות מילים
פרשת שבת התוועדות בסיום המשיח מלך
עצמן: בעד ומדברות זועקות תשנ"ב, תצווה
עשר אחד של "עניינו גילוי לצד ואיחול ברכה
המשיח. למלך שליט"א הרבי 'משיחת' – בניסן"
יום ניסן, י"א יום של ענינו ברורות במילים
למלך ומינויו ה'משיחה' ענין גילוי זהו הולדתו,

ישראל. על

החסידים זכו שנה, באותה כבר זה ביום ואכן,
ומיוחד מופלא לגילוי כולו היהודי העם עם יחד
ונחתם נכתב זה יום לקראת משיח. של מאורו
"בכ"ק כי הקובע ההלכתי הדין' 'פסק מחדש
בפועל נתקיימו מליובאוויטש שליט"א אדמו"ר
הוא הרי ולכן ברמב"ם", המנויים התנאים כל
חתמו הדין פסק על משיח". שהוא "בחזקת

ומהעולם. מהארץ תורה וגדולי רבנים מאות

בניסן י״א של הנקודה
הרבי בפני הדין' 'פסק הוקרא מיוחד במעמד
הקדוש, חדרו בפתח המשיח, מלך שליט"א
לרגל החסידים של המסורתית הברכה אחרי
באותו עוד הוקרא, הקודש בארץ גם ניסן. י"א
שהתקיימה המרכזית בחגיגה הדין' 'פסק היום,
בהשתתפות אביב, בתל אליהו' 'יד בהיכל
מורנו אדוננו 'יחי בהתרגשות שהכריזו אלפים,

ועד'. לעולם המשיח מלך ורבינו

מכל יותר וביטא הפתיח אות אז היה , זה כינוס
של בהתגלותו נוסף כשלב שהסתמן מה את
כולו, ישראל לעם המשיח מלך שליט"א הרבי

בלתי-פוסק באופן ה"יחי" שירת לעידוד ועד
ובפירסום. בגלוי

בני "ראש של למשיחתו זכינו זה ביום אכן,
ולעיני ישראל כל לעיני המשיח, למלך ישראל"
הכללית התקשורת בכלי גם כאשר – העמים
האיתנה אמונה את והסבירו דיברו והעולמית

המשיח. במלך

יום: של מהותו זוהי ניסן, י"א של הנקודה זו
שליט"א הרבי של זהותו וגילוי מלכותו קבלת

הדור. אנשי לכל המשיח, כמלך –

הדין פסק
זכתה הדין, פסק על הרבנים להחתמת הפעילות
מלך שליט"א מהרבי מיוחדת להתייחסות גם
על אפילו השפעה לכך יש כי שגילה המשיח,
מתאים באופן להתנהג העולם, אומות החלטות
בהתגלותו נוסף שלב נפעל ובכך הגאולה לזמן

המשיח. מלך של

מעשרים למעלה פעיל מצפת, ליפש יצחק הרב

'פסק על הרבנים החתמת של זה, בתחום שנה
לקבלת הקרואים רבנים מאות חתמו עליו הדין'
המשיח. כמלך מלכותו וקבלת כנביא הק' דבריו

דין בפסק הרבנים יצאו האחרונות, בשנים
לומר "יש במילים: הנפתח וחדש, מעודכן
התורה ע"פ האמיתית המציאות אשר ולפרסם
גשמי בגוף וקיים חי המשיח המלך שהרבי היא

זו". אמת להסתיר שאין ופשוט הזה, בעולם

גשמי בגוף וקיים חי
להסתכל - הוא המאמין היהודי בחיי יסוד כלל
ומחנכת מלמדת התורה שבה בדרך העולם על
התורה, פי על נברא העולם עליו. להסתכל
ייראה כיצד שקובעת זו היא היא והתורה

ויקרה יהיה ומה העולם
עיניים מראה ולא בו
העניק הקב"ה חיצוני.
כאן הפוסק הדין לבית
האלוקי הכח את למטה,
המציאות את לקבוע
התורה. לפי האמיתית

החשיבות מובנת מכך
"חי דין בפסק והיוקר
שגם שפועל וקיים"

את בפשטות יראו בשר ובעיני הגשמי בעולם
שליט"א הרבי התורה: פי על שהיא כפי המציאות
רבנים נקראים כעת וקיים. חי המשיח מלך
התגלותו לזירוז חתימתם את לצרף נוספים

המשיח. מלך שליט"א הרבי של המלאה

הגאולה: באתר הדין בפסק לצפיה

www.hageula.com/moshiach/
psak/15129.htm

החסידות בתורת למתחיל הדרכה
החסידות. בלימוד להדרכה בהנוגע לפנות מי אל

מחסידי מושבו במקום מבקרים לזמן שמזמן כמדומני
חב"ד,

לתל או ת"ו לירושלים הוא בא קרובות לפעמים כן
מהנ"ל, כמה נמצאים שם אשר אביב,

שגם בטוחני מתאימה, בהשתדלות הרי בכלל אבל
מתבארים שהרי חפץ, ולבו כשילמוד יבין בעצמו

מקומות, בכמה היטב באר הענינים

הקדושה, תורתנו חלק לכל בהנוגע רז"ל, מאמר וכידוע
אחר, במקום ועשירים זה במקום עניים תורה דברי

ענינים מפתח נדפס זו ולתכלית

מצותיך דרך אור, תורה התניא, ספר בסוף

שאחד מקומות בכמה הענין ביאור למצוא בכדי ועוד
השני. על באור מוסיף

בעצמו, התניא ללימוד בנוגע

התשובה, אגרת בחלק להתחיל היא, דא בכגון עצתי
חלק זה לאחרי ורק והאמונה, היחוד שער זה לאחרי

ראשון.

ומעין קונטרס ישיג אשר מהנכון כן

צדק, הצמח לאדמו"ר מצותיך דרך וספר

בספרי כך כל הורגל שלא לזה יותר מתאים שסגנונם
חסידות,

חז"ל, כעצת שיהי' ולראשונה לראש העיקר כנ"ל אבל
יגעת וכהבטחתם בהשתדלות יהי' והלימוד חפץ, לבו

ומצאת..
ז׳ג) (מאגרת

הדין פסק

הארצי המרכז

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

03-5017702

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

ליפש הרב

ב770 מתוועדים

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תש"פ לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' והרשמה: לפרטים

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

חה!
הצל
ב

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח


