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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

שמעון ב"ר יגאל הרב הרה"ח השליח
פיזם ז"ל יהודה

בקריות תות"ל ישיבת וראש חב"ד קהילת רב

ה'תשע"ט ניסן י' נלב"ע
בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

פרקש ורעייתו חיים נחום ר' למשפחת
שיחי' מענדל מנחם ה' בצבאות החייל הבן להולדת
רחובות - ושואן ביתר, - פרקש מפשחות ולזקניהם

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

המשיח מלך שליט"א

נשמת לעילוי טוב מזל

  
     
    
    
   
   
   
   
    
   
   
     

ראשון לכן הזה החודש
ב) יב, (שמות

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

נפלאות". אראנו מצרים מארץ

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

השנה". לחדשי לכם הוא "ראשון

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
בכושרות". אסירים "מוציא ז) סח,

יד) קז, (שם שנאמר וצלמות מחשך
ברזל מעול וצלמות מחשך "ויוציאם
שנאמר לחירות מעבדות תורה". לעול
אלהיכם" לה' אתם "בנים א) יד, (דברים

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

תחתיך". אדם
רבה) (מדרש

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

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

ומרור. מצה שיורי זה

(תנחומא)

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:49 18:35 ירושלים

19:52 18:50 תל-אביב

19:52 18:42 חיפה

19:51 18:52 באר-שבע

20:23 19:21 ניו-יורק
כא-נא) יב, (שמות וגו' וקחו משכו 

כח, (במדבר וגו' הראשון ובחודש 
טז-כה)

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

בעולם מדרך למעלה חידוש

מלך דבר

הפסח חג

הפסח חג

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'

rebbedrive.com 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

גאולת זה הפסח בחג שמציינים המרכזי הדבר
מצרים יציאת של בגאולה ממצרים. ישראל עם
אשר מכן, לאחר שקרו הגאולות לכל הצינור נפתח
לגאולה מצרים גאולת בין חזק קשר יש כן על
נגאלו "בניסן שכתוב וכמו והשלימה, האמיתית
היא השלימה הגאולה כי להיגאל" עתידים ובניסן
בני ביציאת שהייתה מהגאולה ותוצאה המשך

ממצרים. ישראל

קשור פסח של הראשון החג יותר, פרטי באופן
לגאולה קשור האחרון והחג מצרים, גאולת עם
שקוראים בהפטרות וכמרומז והשלימה, האמיתית
קוראים פסח' של ב'שביעי – פסח של האחרון בחג
משיח (שכידוע למשיח, שקשור דוד' ב'שירת
(בחו"ל) פסח' של ב'אחרון וגם דוד), מזרע הוא
"ויצא הגאולה בנושא באריכות בהפטרה קוראים
מיעודי ועוד כבש" עם זאב "וגר מגזע", חוטר

הגאולה.

המשיח הארת גילוי
הגאולה עם פסח של האחרון החג של השייכות
ע"י האחרונים בדורות בפרט התגלתה השלימה
שאותה משיח" "סעודת את שהנהיג טוב שם הבעל
ש"באחרון זאת והסביר החג, צאת לפני אוכלים

המשיח". הארת גילוי מאיר פסח של

פסח" של ב"אחרון משיח סעודת של העניין
(שמוצאי הזו השנה של בקביעות במיוחד מודגש
צאת עם מיד כי שבת), במוצאי נופל האחרון החג
(כבכל עורכים משיח", "סעודת עריכת לאחר החג
"סעודתא הנקראת מלכה' 'מלווה סעודת שבוע)

משיחא". מלכא דדוד

המשיח למלך דוד בין
"סעודת הסעודות שתי בין חילוקים כמה ישנם
בו בזמן הן משיחא": מלכא דוד ו"סעודת משיח"
לשבוע אחת נערכת מלכה מלוה – נערכות הן
אחת נערכת משיח' ו'סעודת שבת, ובמוצאי
הסעודות: של בשם גם וכן החג. ובסיום לשנה
דדוד "סעודתא נקראת שבת מוצאי של הסעודה
נזכר לא משיח" ב"סעודת ואילו משיחא", מלכא

המלך. דוד

בזה: וההסבר

הקב"ה "עתיד הגמרא אומרת סנהדרין במסכת
ישראל) בני על (שימלוך אחר דוד להם להעמיד
'אקים' להם'" אקים אשר מלכם דוד 'ואת שנאמר
כיצד הגמרא, שואלת מכן לאחר עתיד. בלשון

"ודוד נאמר והלא חדש, המלך" "דוד שיקום ייתכן
הגמרא, אומרת אלא, לעולם"? להם נשיא עבדי
שמלך אומרת זאת קיסר", (חצי) ופלגי קיסר "כגון

למלך. כמשנה לו יהיה ודוד ימלוך, המשיח

הרגילה מהדרך לצאת
והשפעה תיקון הוא המשיח מלך של החידוש עיקר
המצוות לקבל עולם באי כל "לכוף האומות על
בלשון אותו מזכירה הגמרא ולכן נח". בני שנצטוו
על השפעה הוא עניינו כי "קיסר", – ארמית

האומות.

'ניתוח כמו הוא "קיסר" המילה של משמעותה
קוראת הגמרא דופן. יוצאת בצורה לידה - קיסרי'
יציאה - עניינו את מבטא זה כי זה בשם למשיח
השלימה, הגאולה את מביא משיח כי הרגיל, מדרך
הסדר ע"פ שלא דופן יוצאת בצורה באה שהיא

הרגיל.

הוא עניינו משיח לדוד: משיח בין החילוק וזה
עניינו המלך דוד – לעומתו הרגיל. מדרך יציאה
מובן זה ולפי מסודר. סדר וע"פ טבעית הנהגה
ל'סעודת שבת מוצאי של הסעודה בין החילוק
טבע עם קשורה היא מוצש"ק של הסעודה משיח':
בכל – תמידי באופן מתקיימת היא ולכן העולם
'חידוש', היא משיח סעודת ואילו שבת. מוצאי
קשור משיח כי בשנה, אחת פעם רק ומתקיימת

הרגיל. מהסדר יציאה עם

האמיתית לגאולה יוצאים ממש ומיד ותיכף
בבית משיח" "סעודת לאכול וזוכים והשלימה

והשלימה. האמיתית בגאולה השלישי, המקדש

תשמ״ח) פסח של אחרון שיחת (ע״פ



"החייל" גליון לציון, ראשון תות"ל ישיבת משפיע נוטיק, זלמן הרב של מאמרו מתוך

חללית כמו להתרומם
משמעותו 'ביזור'. הנקרא מושג ישנו הטכנולוגי בעולם
מערכות של רסיסים ישנם גדולה, מערכת שבכל
פחות לא ועוצמה איכות בתוכם הנושאות קטנטנות
הגדולה המערכת וכאשר יותר. ואף הגדולה מהמערכת
חכמות מערכות צומחים מתוכה הרי מתנפצת,

יותר. הרבה ומוצלחות

היה הוא איך המחשב. את לראשונה הציגו הכפי"ם שנות באמצע לדוגמא,
שנים כמה כעבור בעולם. יחיד היה הוא קומות! שלש של בגובה נראה?
אחת, קומה של בגובה 'רק' יותר קטן מחשב ונבנה 'התנפץ' הענק המחשב
שבכל לכך הגענו שנים כעבור מתקדמת. מדינה בכל היה כבר אותו אך
אתם היד. כף של בגודל מחשב מחזיקים בעולם ורבים מחשב, יש בית

להיפך. ממש מהראשון? מוצלח פחות שהוא חושבים

'בראשית'. החללית גם חוותה זה תהליך

מעצמות של חלקם מנת היתה לירח שיגיעו חלליות בניית שבעבר בעוד
אנשים של ופרטית קטנה קבוצה החליטה לפתע הרי במיוחד, גדולות
הארץ כדור משטח שתצא יותר ואיכותית יותר זולה קטנה, חללית להקים
בבניית ילדים אפילו שיתפו מיוחדת בכוונה כי לב נשים הירח. לעבר
ש'אסתכל כך על מחונכים אנו זו! מיוחדת מחללית מסויימים חלקים
ובטבע בבריאה רואים שאנו תהליך כל כלומר עלמא'. וברא באורייתא
בעולם ומתגלה הופך מכן ולאחר ובאלוקות בתורה לכן קודם מתרחש
מושפעת היא מודע תת (שבאופן הפשוטה האנושית בחשיבה הגשמי הזה

ידיעה). ללא גם מהתורה

הבא לשלב לעלות כדי נועד הכל
הקב"ה כאשר לדל". מלחמו נתן כי יבורך הוא עין "טוב נאמר משה על
מנת להיות אמורה היתה ולא רבינו למשה מלכתחילה התורה את נתן
טובה בעין נהג רבינו משה אולם יהודי. הוא באשר יהודי כל של חלקו
המתפשטין ניצוצות ישראל, נשמות וריבוי ניצוצות לריבוי אותה וחילק
כל על דורש עקיבא שרבי רואה רבינו משה ולבסוף הכללית. מהנשמה

הלכות. של תילים תילי ותג' 'קוץ

משה אצל ובמיוחד נשיאנו רבותינו אצל במוחש ונמצאת עברה זו תכונה
שבעבר הנהגות אותם כל המשיח. מלך שליט"א הרבי שבדורנו רבינו
לבן מאב בסוד נשמרות והיו הקדושים נשיאנו לרבותינו רק שייכות היו
מגבת עם ידים נטילת הולדת, יום מנהגי (לדוגמא החסידים ידיעת ללא
בגיל ילדים של חלקם מנת להיות הופכים ועוד) יד כל על פעמים ג'
אצל נפלא: הדרגתי לסדר לב נשים בעולם. שם אי חב"ד ספר בבית שלש
החתונה, לאחר אברכים - 'יושבים' בליובאוויטש היו צדק' ה'צמח הרבי
בחורים כלומר – 'תמימים' של חדש שלב התחיל נ"ע הרש"ב הרבי אצל
אצל גם הענין התחיל שליט"א המשיח מלך הרבי אצל אולם מבוגרים,
עמוקות שיחות בפניהם אומר אף והוא השם' 'צבאות שהם ממש ילדים

עברו. בדורות שהיה ממה פחות לא

את הקים שליט"א המשיח מלך הרבי פלאי: ענין להעיר כדאי זה [בענין
ארגון את הקים איראן מנהיג שחומייני שנה באותה שם ה' 'צבאות ארגון
ה' צבאות והקמת ה'!!! צבאות בפרסית: שפירושו 'חיזבאללה' הנקרא
הקודש שקל שקלים, פרשת הקדמת בבחינת לכן קודם כחודשיים היתה

הרשע!] המן לשקלי

שלמראית המקדש' 'בית לגבי שליט"א המשיח מלך הרבי מלמד גם כך
יצרה זו ש'התנפצות' בשיחות מבואר הרי ונחרב, ש'התנפץ' נראה היה עין
מעט' 'מקדש העולם בכל חב"ד בתי - 'ניצוצות' של ורבבות אלפים
שבירושלים הגדול למקדש בדוגמא והשפעתם וקדושתם שאיכותם
באתי (יעויין בחסידות כמבואר יותר אף מסויימים ובענינים רבה ובמידה

שם). ג' אות ח"ד מלוקט לגני

hachialrashlatz@gmail.com באימייל: ׳החייל׳ הגליון להזמנת

מטה יו"ר הנדל, שמואל הרב מספר
הקודש: בארץ משיח

השבוע שמעתי הבא הסיפור "את
אשתו גאנזבורג. ישראל מהרב
ובשנים בחולון, חב"ד בגן עובדת
איתה לעבוד התחילה האחרונות,
בשבוע פעם המגיעה סייעת בגן,
לא אמנם האשה משלימה, בתור
היא אך חב"ד, חסידי על נמנת
הרבי את אוהדים מאוד ובעלה

המשיח. מלך שליט"א

גאנזבורג, לגב' נודע שיחה כדי תוך
כבר ב"ה נשואים ובעלה שהסייעת
העמוק לצערם אך (!) שנה 17

בילדים. נפקדו לא עדיין

לה להציע מיהרה שהיא כמובן
המשיח מלך שליט"א לרבי לכתוב
בחודש ואכן ברכתו. את ולבקש

הן שעברה, בשנה סיון
על ומילאו יחד ישבו
הברכה בקשת את דף
את מתארת כשהאשה
להפקד. ורצונם מצבם

היא המכתב את
כרך לתוך הכניסה
קודש, אגרות של ו'
שם קנ. בעמוד שנפתח

נכתב:

תשי"ב סיון כ"ה "ב"ה,

ברוקלין.

וברכה! שלום

[=פדיון פ"נ בו מכתבו, על במענה
שיחיו זוגתו ובעד בעדו נפש]
חיא [=זרעא בזחו"ק להפקד

ילדים]. וקיימא,

במכתבו לקרות נזדעזעתי הנה
מכרסם היאוש שכתב] [=מה מ"ש
היפך שהן אותיות וכו', בלבנו

הקדושה, תורתנו

אצל היו אם במכתבו מזכיר אינו
שהוא והצעתי זה, במקצוע רופאים
רופאים יבקרו שיחיו זוגתו וגם
ויתחזק יעשו וכהוראתם הנ"ל
שהוא בהשי"ת ובתוקף בבטחונו
לעשות ומפליא בשר כל הרופא
יש במילא דבר, כל יפלא לא וממנו

בזחו"ק, להתבונן להם

כלים לעשות להתחיל צריך ותיכף
השי"ת, ברכות וקבלת להמשכת
בתורת לימוד שיעורי קביעות והם
נוסף החסידות, ובתורת הנגלה

לכל השוים השיעורים שלשת על
אדמו"ר מו"ח כ"ק מתקנת נפש
והם: זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה
שנחלק (כפי תהלים שיעור אמירת
תפלת אחר יום בכל החדש) לימי
עם חומש פרשה לימוד שחרית,
השבוע, של הסדרה רש"י פירוש
שנחלק כפי תניא ושיעור יום, בכל

השנה לימות

זוגתו ואת אותו הזכרתי כבקשתו,
כ"ק של הציון על כשהייתי שיחיו
נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח
[=לבשורות לבשו"ט ואחכה זי"ע,

מהם. טובות]

בברכה."

בדיוק מדבר שהמכתב הרגישו הם
קולעת תשובה ממש אליהם.
ששללו המילים במיוחד לבקשתם.
היאוש הרגשת את
והברכה זה, ממצב
בזכות יסתייע שהדבר
הרוחניות הפעולות כל
עם והתייעצות

הרופאים.

לאחרשניםכהארוכות,
של פתח ב"ה נפתח

ואמונה. תקוה

גב' סיפרה בערב
הסיפור את גאנזבורג
קראו ושניהם לבעלה, גם כולו
לשמוע וחיכו התשובה, את שוב
הבשורות את קצר זמן בתוך ממש

הטובות.

פגשה היא חודשים, שלשה לאחר
כולה מרוגשת היתה והיא בה,
"יש מתחולל שהנס לה וגילתה
ממתינים אנו טובות! בשורות

ומוצלחת". טובה בשעה ללידה

כך על ששומע מי כשכל חלף, הזמן
כבר שנשואים בזוג מדובר נדהם.
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שני, אדר כ"ט שישי ביום ואכן,
של חודש ניסן, חודש ראש ערב
"תזריע" קודש שבת ערב גאולה,
על הפרשה בתחילת מדובר בה
טובה בשעה להם נולד בן. לידת

בן. ומוצלחת

ספור לאין המצטרף מדהים נס עוד
הרבי ברכת בזכות הנושעים אנשים

המשיח. מלך שליט"א

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

יד. פרק שגגות הלכות

טו. פרק

א. פרק כפרה מחוסרי הלכות

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו-ח. פרקים כלים הלכות

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

טו-יז. פרקים

יח-כ. פרקים

כא-כג. פרקים

כד-כו. פרקים

יד

טו

טז

יז

יח

יט

כ

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ציפיה של שנה 17

המערבית מהגדה שטחים שהחזרת יודעים כולם
גדול הכי למומחה זקוקים לא נפשות. סכנת היא

שלהם המרחק את ורואים אלו, שטחים על כשמסתכלים - זאת שיאמר
שזה רואים - האניות על נמצא ומי המזרחי בצד עומד מי ורואים מהים,

ליצלן. רחמנא ממש, נפשות סכנת של ענין
תשל"ח) שמיני ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

נפשות סכנת רואים

ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

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

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר

תפילין זוגות ד' הנחת

הנדל שמואל הרב

נוטיק זלמן הרב



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

את לקיים הבעל-שם-טוב, מורנו שייסד הקדוש המנהג את לקיים הרחב לציבור בזה קוראים הננו

ערב לפנות האחרון-של-פסח, המשיחבחג סעודת
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

בבית לערוך יכולים וילדים נשים נוספים. רבים ובבתי-כנסת תבל ברחבי חב"ד של מבתי-הכנסת אחד בכל עם ברוב נערכות משיח" "סעודות

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

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

גאולה ולהביא החסר את למלא

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

ספורות שנים יזמו, יהודיים סטודנטים קבוצת
מיוחד, מיזם השניה, העולם מלחמת סיום לאחר
הסדר, בליל יהודי, בית בכל ישאירו במסגרתו
שנוצר העצום החוסר את שיסמל ריק, כסא

היהודי. בעם

שליט"א הרבי אל הרעיון מיזמי אחד כשהגיע
התשובה: את קיבל כך, על לו וסיפר המשיח מלך
אך הסדר, בשולחן כסא להוסיף מקום יש אכן
על למלאותו יש אלא ריק, אותו להשאיר לא
את לחגוג יהודיה ועוד יהודי עוד הבאת ידי

האמיתי. והזכרון האמיתי הנצחון זה החג.

ולמעלה נשיאותו, שנות שבעים כל לאורך ואכן,
השנים עשרה ושבע מאה כל לאורך מזה,
להנות כולו העולם זוכה בהם האחרונות,
תרס"ב, שנת ניסן בי"א שזרח הגדול מהאור
לחפש תמיד לכלל: מנחיל הוא אותו גישתו זוהי
להארת הדרך באור. ולהרבות להוסיף ניתן היכן
העבר, על ובהתרפקות באנחות לא הינה העולם
הפחות החלקים והן הטובים החלקים על הן
מה קדימה, בהסתכלות הוא הסוד אלא נעימים,
את אבנה אני כיצד מזה, ולמעלה העתיד, צופן

סביבתי. ושל שלי העתיד

אישית אחריות
יכול זו, בתחושה כולו כל שחדור מי רק
המוטלת האחריות כובד מלא את להרגיש
הגאולה הבאת דורנו: משימת בהשלמת עליו,

והשלימה. האמיתית

יהודי, "כל המשיח: מלך שליט"א הרבי וכדברי
להוסיף אחריות לו יש טף, ואפילו נשים אנשים
בפועל משיח-צדקנו את להביא בעבודתו

ממש!

לפעול שבמקום כלל מקום שאין מובן, ומזה
העבודה את יטילו או אחרים על יסמכו בעצמם
אחד דכל העבודה היא שזו אלא – אחרים על

ואחת..."

האישית, התביעה סגנון המפורסם, ובסגנונו
ספק המשיח מלך שליט"א הרבי מותיר לא
במסגרת ואחת אחד מכל שנדרש למה באשר
מתבטאת "ובמה עליהם: המוטלת האחריות
בהוספה בפשטות: גם-כן זה הרי – זו עבודה
דתורה נגלה – התורה בלימוד ובמצוות, בתורה

בהידור". המצוות ובקיום התורה, ופנימיות

היום ממצרים לצאת
מצרים יציאת כי מלמדת החסידות תורת
אלא עמינו, בתולדות היסטורי סיור רק איננה
יום בכל חלק הנוטל ועכשווי מתמשך אירוע
בליל בהגדה הנאמרים חז"ל דברי היהודי. בחיי
את לראות אדם חייב ודור דוד "בכל הסדר
ומליצה, משל אינם ממצרים", יצא כאילו עצמו
יום היום בחיי מעשית הדרכה "כאילו"...אלא

התבוננות נדרשת כן ועל הגאולה, תהליך של
למצבינו ביחס העכשווי החיים באורח מעמיקה

ההיסטורי.

וההגבלות, למיצרים הסמל הינם מצרים,
על ה'. בעבודת להתקדם מהאדם המונעים
ולמעלה בידו שיש בככל ולעשות לשאוף האדם
לגאולה ולהגיע מניעות, מאותן לצאת כדי מכך,
הבורא. כרצון לנהוג חופשי הוא בה פרטית
חורין. כבן העולם, להבלי הפרך מעבודת לצאת

והעולמות. האדם בריאת לתכלית להגיע

מאחור משאירים לא
האישית האחריות לגאולה. מצטרפת וגאולה
הכלל. כלפי והן אישית פנים כלפי הן מחייבת

האישית האחריות
מחד, מחייבת
הרבי כדברי
מלך שליט"א
הוספה המשיח,
תורה עניני בכל
וקיום ומצוות
בהידור. המצוות
גיסא ומאידך
רק להשאר לא

הסביבה את להאיר יש אלא האישית בעבודה
לרבי והתקשרות ומצוות תורה של באור כולה.

המשיח. מלך שליט"א

אף ישאר שלא לכך לדאוג היא כעת עבודתנו
אותם את היו מצרים ביציאת אם מאחור. יהודי
נגאל", היה לא שם היה "אילו נאמר עליהם אלו
יחד שכולנו לדאוג יכולים אנחנו שכיום הרי
ממש. בפועל והשלימה, האמיתית לגאולה נצא

- לפסח ושיעורים זמנים לוח
תשע״ט

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

מצאת בערב, בניסן, י"ג חמישי יום חמץ: בדיקת
בערב). 7:39) הכוכבים

עד (19.4.19) ניסן י"ד שישי, יום חמץ: אכילת זמן סוף
בבוקר. .10:25 שעה

שעה עד (19.4.19) ניסן י"ד שישי, יום החמץ: שריפת
בבוקר. 11:31

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

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

עד ניסן, לט"ו אור הסדר, ליל אפיקומן: אכילת זמן סוף
בלילה. 12:38 - חצות

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

פסח בערב מצות בחלוקת המשיח מלך שליט״א הרבי

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

ב770 מתוועדים

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח


