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השבת שלפני  גדולה מעלתה של השבת הנוכחית,
פסח, עד שאף שזכתה לשם המיוחד "שבת הגדול", 
שם הנס הגדול שנעשה להם לישראל במצרים.  על

ומהו?
שאין  כשעמדו ישראל לצאת ממצרים, ראה הקב"ה

ו"את שנאמר שיגאלו, בהם כדי מצוות שיתעסקו בהם
ערום ועריה" שהיו ערומים מן המצוות. לפיכך ציווה 

לאות) ועל  להם על דם הפסח (ונתינתו על המשקוף
דם מילה. שני דמים, שנרמזו בדברי הנביא יחזקאל 

"ואראך מתבוססת 
בדמייך ואומר לך בדמייך 

ואומר לך בדמייך  חיי
חיי".

מדוע נבחרו  על השאלה
דווקא שתי מצוות אלו? 
הרבי שליט"א מלך  עונה

המשיח, משום שהיו 
כרוכות במסירות נפש 
של ממש. שהרי הכבש 
היה העבודה זרה של 

וכשראו המצרים  מצרים,
את ישראל לוקחים את 
הכבש (האליל המצרי) 

לשוחטו לשם קרבן 
פסח, נתקבצו עליהם 

להורגן.. ואעפ"י כן עשו 
ישראל במסירות נפש 

כדבר משה וזכו לנס גדול.

למכה מצרים בבכוריהם
ובלשון אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שלו: "פסח 

מצרים היה מקחו מבעשור לחודש... ואותו היום 
אצל ישראל  שבת היה... נתקבצו בכורי מצרים

ושאלום למה זה הם עושים כך, אמרו להם זבח 
פסח הוא לה' שיהרוג בכורי מצרים. הלכו בכוריהם 

אצל אבותיהם ואל פרעה לבקש מהם שישלחו 
את ישראל ולא רצו, 

ועשו הבכורות עמהם 
מלחמה והרגו הרבה 

מהם וזה שכתוב 

"למכה מצרים בבכוריהם" וקבעו נס זה לזכרון 
לדורות בשבת וקראוהו שבת הגדול". כך גם לגבי דם 

מילה, שעניינה למעלה מטעם ודעת ובפרט עבור 
אותם שמלו עצמם ממש ערב צאתם ממצרים, ולא 
אמרו כיצד נמול עצמנו ונצא לדרך? אלא עשו כדבר 

משה במסירות נפש ומלו עצמם.
בהבחנה הכללית שבין שתי מצוות אלו, ניתן לומר כי 
בעוד שמצוות ברית המילה מגמתה היא פנימה, שינוי 

באדם עצמו והבאתו לשלימות יתרה, הרי שמצוות 
דם הפסח מגמתה 

היא, חוצה, טיפול במה 
לפתח  ועד לאדם שמחוץ

ביתו, נקודת היציאה 
אל העולם. ומכאן 

גם ההוראה עבורנו, 
שהרי העיד הנביא 

בדבריו "כימי צאתך 
מארץ מצרים אראנו 

נפלאות" על הקשר שבין 
גאולת מצרים והגאולה 

העכשווית, הגאולה 
האמיתית והשלימה.

עכשיו ממש
בהוראותיו להפצת

בשורת הגאולה אכן 
מציין הרבי שליט"א 

הפצה  מלך המשיח את אותם שני התחומים: האחד:
פנימה, הפנמת הידיעה כי אנו כבר בימות המשיח על 
אופיים האלוקי-ניסי, דבר שאמור להתבטא ברחבות

ה', בלימוד התורה בשפע  הדעת שלנו בעבודת
של כמות ואיכות, בקיום המצוות בהידור במעשה 
חוצה,  הפצה הצדקה על כל גווניו, ובתחום השני:
השפעה על הסובב אותנו, הסמוך לנו ועד לחוצה 
הרחוק, כולל השפעה על אומות העולם בקבלת 

שבע מצוות בני נח ועד אשר, כלשון הרמב"ם, שיום 
הולדתו חל בשבת זו: "ולא יהא עסק כל העולם אלא 
דעה את  הארץ מלאה שנאמר כי בלבד... ה' לדעת את

ה' כמים לים מכסים", בהתגלותו של הרבי שליט"א 
מלך המשיח, בגאולה האמיתית והשלימה עכשיו ממש.

ולעסק משיח לבית ברכות
לרגל  התוועדות מיוחדת לנשים,
שליט"א מלך יום הולדת הרבי ניסן, י"א

קרית  בית חב"ד המשיח, נערכה ע"י
בראשות הרב דניאל  גוריון בחולון, בן

דוב טברדוביץ נשאו דברים הרב סתהון.
והרבנית  ומנהגי החג. הלכות בנושא
הציפיה לגאולה. על ברכה טברדוביץ

משיח הפקות מוצרי
לצד שלל - משיח קטלוג מוצרי

לאחרונה בנושא שראו אור ספרים
משיח  י"ל בימים אלו "קטלוג הגאולה,
מהודר, המכיל עשרות מוצרים  וגאולה"
הניתנים להשגה במרכז ההפצה הארצי. 

ניסן,  - לקראת י"א  ברכת הבית
הופקו אמצעי פרסום חדשים ומרהיבים.

תמונת "ברכת הבית" ו"ברכת העסק" 
בעיצוב חדשני ומיוחד  ויפהפיות חדשות

לתליה בבתי-עסק ובבתי המקורבים. 
ניתן להשיג במסגרת אמנותית מקסימה 

מדהימים. במחירי הפצה
לרגל דרישת  - משיח דוכני
ניסן, הופקו הפעילים לקראת י"א

עשוי  הדוכן דוכני המשיח המהודרים.
במיוחד, מתקפל  מחומרים יציבים

ברמה  מעוצב וקל לנשיאה. למזוודה
- גבוהה וחדשנית. הכמות מוגבלת
מיוחדים  וכל הקודם זוכה. מחירים
ניסן בלבד!  ואטרקטיביים עד כ"ח

להזמנת הנ"ל במרכז ההפצה הארצי. 
052-895-9667 ,077-5123-770

גם  האלוקי-ניסי, ובמקביל להשפיע אופיים על אנו כבר בימות המשיח הידיעה כי להפנים את עלינו
ה׳ בלבד לדעת את אלא עסקם שלא יהא כל העולם אומות על להשפעה ועד אותנו, הסובב על

חדשות טובות
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2 זמנים לחג בעמוד
ב'לוח השבת'

ב"ה

"שבת הגדול"
של זמן הגאולה

פסח בערב החמץ שריפת בעת שליט״א מלך המשיח הרבי

ושמח פסח כשר



ÏÚÂÙ· ÁÒÙ Ô·¯˜
 ÁÒÙ‰ ‚Á Ï˘ ÔÈÚ‰ ˙ÂÏÏÎ˘

 (ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙·¯˜‰· ÏÈÁ˙Ó )̆
 Â‡ ‰·˘ÁÓ‰ ÌÏÂÚ· ¯‡˘ ÂÈ‡
 ÌÏÂÚÓ שלמעלה ¯Â·È„‰ ÌÏÂÚ·
 È¯„‚· ¯„ÁÂ Í˘Ó ‡Ï‡ ,‰˘ÚÓ‰
- במעשה  ÈÓ˘‚‰ ‰È˘Ú‰ ÌÏÂÚ
 „ÈÓÂ ÛÎÈ˙˘ ‰Ê È„È ÏÚ ,בפועל
 ˙È˙ÈÓ‡‰ ‰ÏÂ‡‚‰ ˙È˘Ú ˘ÓÓ
 ,Â˜„ˆ ÁÈ˘Ó È„È ÏÚ ‰ÓÈÏ˘‰Â
 ‰˘ÚÓ· ÁÒÙ‰ ÌÈ·È¯˜Ó Ê‡˘

.̆ ÓÓ ÂËÂ˘ÙÎ ÏÚÂÙ·
(‡"˘˙ ÁÒÙ ·¯Ú)

אבותיך ירדו נפש בשבעים
ההגדה) מצריימה (מן

נמנו למצרים  שירדו השם בצבאות
את  שכלל  מספר נפש.  שבעים  בדיוק
ילדה  יעקב אבינו הבחיר שבאבות וגם
ושמה  יהודיה קטנה, שנולדה בדיוק אז,

יוכבד.
אינו סתמי.  מספר זה של צבאות השם,
למספר  עמים גבולות  "יצב מהפסוק: 
הכללי  שמספרם  למדים  ישראל", בני 
מפני  הוא שבעים,   - האומות של 
למצרים שירדו  ישראל  בני  שמספר 
ילדה  גם נכללת בהם שבעים,  הוא   -

יהודיה קטנה!
כחלק  ישראל ילדי של  מעלתם
מצרים,  ביציאת  בולטת  ה'  מצבאות

בגאולה  גם  תחלה". הכירוהו "הם 
תהיה צדקנו, משיח  ידי על  העתידה 
צאתך  "כימי גדולה לילדי ישראל מעלה

נפלאות". אראנו מארץ מצרים,
חי) (מעיין

ה‘תנש“א) העומר(משיחת ערב פסח וספירת פסח

אלוקות גילוי  עניינו  הפסח חג 
ספירת- ואילו - מהעולם שלמעלה 
עניינה בעבודת האדם והעלאת  העומר
המדות... הן בירור המדות שבנפש  ז'
כולו שנברא העולם בירור האדם, והן

והשלימות  שלמעלה,  המדות 7 ע"י
האלוקות  גילוי - שילוב השתים, בזה
נמשך  ויחד עם זה, שלמעלה מהעולם

וחודר בגדרי העולם. 
תנש״א) (התוועדויות

החג כניסת הדלק"נ קיץ  לפי שעון

7:49 6:35 ירושלים 
7:51  6:50 תל אביב 
7:51  6:42 חיפה
7:52  6:50 באר שבע 
8:23  7:21 יורק  ניו

- Â‰Â¯‡ (מלאכי ג, ד) ‰·¯ÚÂ :‰¯ËÙ‰
10:28 בבוקר. את  חמץ אכילת סוף זמן

השבת  סעודת שלאחר שיירי החמץ
סוף זמן ביטול  בבוקר, זורקים לאסלה.

מבטל  כן חמץ 11:33 בבוקר, כשלפני
באמירת "כל חמירא וכו'. את החמץ

נגאלים! כולם הפעם:

 ?ÌÎÏ ˙‡Ê‰ ‰„Â·Ú‰ ‰Ó :̄ ÓÂ‡ ‡Â‰ ‰Ó Ú˘¯"
 ,ÏÏÎ‰ ÔÓ ÂÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰˘ ÈÙÏÂ .ÂÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ

 :ÂÏ ¯ÂÓ‡Â ÂÈÈ˘ ˙‡ ‰‰˜‰ ‰˙‡ Û‡Â .̄ ˜ÈÚ· ¯ÙÎ
 ‡ÏÂ ÈÏ ."ÌÈ¯ˆÓÓ È˙‡ˆ· ÈÏ '‰ ‰˘Ú ‰Ê ¯Â·Ú·"

."Ï‡‚ ‰È‰ ‡Ï Ì˘ ‰È‰ ÂÏÈ‡ ,ÂÏ
(מן ההגדה)

בפשטות, כוונת הדברים היא להזכיר לבן 
הרשע, כי גם במצרים היה מי שלא רצו לצאת 

ביציאת מצרים, כשסופם של אותם רשעים 
היה, שהם מתו בזמן האפלה של מכת חשך, 

ולא יצאו ממצרים.
אלא שהנוקשות שבתשובה תמוהה. כל "הסדר" 

בא לזכר יציאת מצרים, ואילו המענה לבן 
הרשע לא רק שאינו מקרב אותו אל "הסדר", 
אלא מרחיק אותו מענינו של הסדר? ואם כן 

מה התועלת לאמור לרשע - שאין לו שייכות 
לה"סדר" שהוא זכר ליציאת מצרים"?

בן נשאר לעולם בן
וההסבר: בני-ישראל הם בניו של הקב"ה. 

קשר בין אב לבנו הוא קשר טבעי, קבוע ולא 
ניתן לשנוי או להחלפה. בשעת יציאת מצרים 

היה גילוי נפלא מלמעלה. הקב"ה עורר את 
הקשר בינו לבין כל אחד מישראל. אפילו כאלה 
שהיו עובדי עבודה-זרה נגאלו ממצרים, מכיון 

שכולם בניו של הקב"ה, ולא חשוב באיזה מצב 
הם נמצאים, ואיך הם מתנהגים. בן נשאר תמיד 

הבן של אביו.
אולם, אותם רשעים שהתנגדו לגלוי קשר 

עצמותי זה שלהם אל הקב"ה, לכן לא נגאלו. 
אמנם גם הם היו קשורים לה', אך מאחר 

שהתנגדו לגלוי אותו קשר, לא הועילה להם 
ההתעוררות, והם נשארו במצרים.

ולכן אנו אומרים לבן הרשע בהגדה: גם אתה 
לא היית נגאל, אלו היית שם.

בפרט לאחר מתן תורה
אבל כיום, בעת אמירת "ההגדה" הרי אנו כבר 

לאחר יציאת מצרים, הרי המצב שונה לחלוטין. 
בבני ישראל התחולל שינוי השולל לחלוטין 

את טענת הבן הרשע - "לכם ולא לו", כביכול 
אני לא שייך לזה.
ומהו אותו שינוי?

במתן תורה שבא בהמשך ליציאת מצרים, אמר 
הקב"ה לבני ישראל: "אנכי ה' אלקיך". ההדגשה 

באמירת הקב"ה היא - "אלוקיך" לשון יחיד, 
אלוקיו של כל יחיד ויחיד מישראל. במתן 

תורה התגלה הקשר הבלתי ניתן לניתוק בין 
הקב"ה לכל אחד מישראל.

שבחר בנו מכל העמים
במתן תורה בחר הקב"ה בבני ישראל - ולכן 
אומר אדמו"ר הזקן בשולחן-ערוך (סימן ס' 

סעיף ד) "שכשיאמר ובנו בחרת (מכל עם 
ולשון) יזכור מתן-תורה". בחירה והתקשרות 

זו היא מבחינת עצמותו ומהותו ית' ממש.
בחירה זו פעלה גם בבני ישראל שהתקשרותם 

להקב"ה תהיה מצד עצמותם, ובמילא בכל עצם 
מהותם ומציאותם.

בגאולת מצרים העניק הקב"ה כחות נפלאים 
לכל אחד ואחד מישראל. מאז, אפילו הרשע 
שמתנגד לגלוי הקשר שלו עם ה', לא ישאר 

מאחור. בגאולה העתידה כולם יהיו שותפים, 
אפלו רשעים כאלו.

כך דווקא אנו מעודדים את הרשע, שלא יפול 
ברוחו. אמנם בגאולת מצרים לא היה נגאל, 

אך כשיבוא המשיח הוא בודאי יגאל עם כולם, 
ולא חשוב מהו מצבו. התשובה לבן הרשע אינה 

מרחיקה אותו, אלא מעודדת ומקרבת אותו. 
בתשובה זו מסבירים לו שהוא שייך לגאולה 

העתידה כמו כל יהודי.
(ע"פ "לקוטי שיחות" חלק יא, פרשת שמות)

דבר מלך

השבת ח  לו
פרשת אחרי מות

חג הפסח

חג הפסח

הוראת מלך המשיח שהצילה אלפים:
החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה

בדיקת המזוזות והתפילין -
באם לא נבדקו בי"ב חודש האחרונים

חומש  תהלים  תניא

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com או באתר הגאולה

יו"ל ע"י: האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

עורך: הרב זמרוני ציק
ניהול אדמיניסטרטיבי: יצחק רחימי

רכז המערכת: בנצי פרישמן
משלוחים: מנחם רווה

ברדיצ'ב 10, בת-ים עיר הגאולה, ת.ד. 3084
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית צילום ש. רומני
 sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
       ח-ן בנק הדואר 4-16896-5

למשפחת
 Ô‰Î‰ Ï„ÚÓ ÌÁÓ הרב

ÔÓ„È¯Ù, אור יהודה
בהגיע הבן הת' ÍÏÓÈÁÈ שיחי'

לגיל בר מצווה
מתוך נחת רוח לרבי שליט"א מלך המשיח

ברכת מזל טוב
למשפחת ר' È·ÓÂ¯˜ ·‡Ê צפת

‰'Ï¯· 'לבוא הבן הת
 ÈÁ בקשרי השידוכין עב"ג

למשפחת ר' „ÈÂ¯„Ò ÔÂ¯Â יצהר
יהא ביתם - בנין עדי עד מתוך הרחבה של 

זמן הגאולה האמיתית והשלימה

ברכת מזל טוב

על פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח
יערכו בימי חול המועד פסח

כינוסי תורה
פרטים במוקדי חב"ד



לה' וההודאה  ההכרה  להיות  צריכה 
ובפרט עושה.  שהוא  הניסים  על 
עומדים בסמיכות לימי החנוכה  כאשר
ניסא".. "פרסומי הוא  שעניינם
שהקב"ה  הניסים  של  ניסא שפרסומי 
נוגע להבאת  גם זה בזמננו - הרי עושה

הגאולה האמיתית והשלמה.

וישב תשנ"ב) (שיחת ש"פ

* * *
גב' רונית כהן מרחובות מסתכלת

בתאומים הפעוטים, בני השלשה
במיטתם, ועדיין  הנמים חודשים
מחדש כשהיא מספרת  מתרגשת

לפני לידתם. חוותה על הנס אותו
החל, היא מספרת, בתקופה  "הכל

בשיעורי  בה התחלתי להשתתף
זמן מה  בקביעות, טהרת המשפחה
מכן, זכיתי להפקד בזרע של  לאחר

קיימא.
שמחו אותנו  הבשורות הטובות
שכעת כבר  הבכור לבננו מאוד.
בגיל שלש יצטרפו בקרוב זוג 

אחים, כך בישרו לנו 
הרופאים על סמך 

הרפואיות. הבדיקות
הבדיקות  שבאחת אלא,

גילו  במהלך ההריון,
שאחד  הרופאים

סובל מבעיה  מהעוברים
בעיה  גנטית נדירה.

להשפיע על  שעלולה
חייו של התינוק באופן 

קריטי.
קיבלתי את הבשורה בצורה קשה 

אומר  אם כיום, אגזים לא במיוחד.
פשוט בכיתי ללא  שלמים שלילות

הפסקה.
עלי. תקופה  תקופה לא קלה עברה
ושינויי טוטלי של  של דכאון קשה
שהוטלתי לסיפור  חיי. לא האמנתי

כה קשה.
מסורתי,  שאני באה מבית למרות

"נשברתי" ונטיתי להענות להצעת 
"הפחתה"  ולבצע הרופאים

שמשמעותה הפלה...
כמובן שההחלטה הסופית

התעכבה בעיקר בעקבות הלבטים 
שהייתה  הקשים שנלוו לפעולה

אמורה להתבצע.
הזו,  המערבולת כל שלתוך אלא

מזמן  הסתננה קרן קטנה של אור.
מרכז  את כבר שמעתי והכרתי

בעירנו,  שקיים קודש, האגרות
המופעל על ידי משפחת בורוכוב. 
חגית  הפעם החלטתי לפנות לגב'

ולספר לה על המצב. מי יודע? 
תבוא הישועה. אולי משם

פנייתי הרגשתי  עם ואכן, מייד
התייחסה  גב' ברוכוב בשינוי,
רבה, ופנינו  לפנייתי ברצינות

הרבי  לבקש, ראשית כל את ברכת
באמצעות  המשיח שליט"א מלך

קודש. האגרות
ל'בשורות  ברכה התשובה שהכילה

עודדה את רוחי, מה עוד  טובות'
שחגית לא הסתפקה בעידוד 

כללי, והעניקה לי ספר סיפורים, 
הרבי שליט"א מלך  מנפלאות

המשיח.
שציינתי קודם, עברתי לילות  כפי

קבלת  עם אך ארוכים של בכי,
עצמי מעודדת.  את הספר, חשתי

לעצבות,  בכל פעם שנכנסתי
הספר  את לפתוח הייתי ממהרת

ולהתעודד מהסיפורים הרבים 
המופיעים בו על 

הישועות המתגלגלות 
בימינו.

היו אלה שעות של 
האמונה,  וחיזק תקווה
מידי פעם  כשבמקביל

לרבי שליט"א  פנינו שוב
מלך המשיח בנושא זה, 

ופעם אחר פעם המשיכו 
הברכות לבוא, תוך 

מברך  המשיח שהרבי שליט"א מלך
אותנו ב"בשורות טובות".

רבות בנושא  במקביל התחזקתי
בלבד  זו המשפחה" ולא "טהרת
בקביעות  שהקפדתי להשתתף

גב' חגית,  שבעצת בשיעורים, אלא
השפעתי על  וכ'החלטה טובה'

חברות נוספות שיגיעו לשיעורים
אלו.

במהלכן,  חלפו, מספר חודשים
לומר שהשתנה אורח חיי  ניתן

מדיכאון ועצב, לחיים של שמחה, 
כשברקע מהדהדים אזהרות 

הרבי  של הרופאים ומולם ברכותיו
שליט"א מלך המשיח.

חודשים, זכיתי ללדת  כשלשה לפני
טובה ומוצלחת את שני  בשעה

התאומים החמודים. על אף אחד 
לאזהרות  ניתן לראות ולו זכר מהם

הרופאים, ב"ה.

עוד טענה, שחברון נמצאת עם ובאים
בשלושים השנים  אצל הערבים

הרי 'סטטוס קוו'! מה כאן  זה - האחרונות
וגם ירשת"?! - "הרצחת ה'סטטוס קוו'

ה'תשל"א) נח (ש"פ

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ להצלת המטה

רשת?! י וגם הרצחת
פלריג - משיח חדש: שלטי

השונים:הפקה חדשה לסדרת מוצרי משיח השונים:  מוצרי משיח חדשה לסדרת הפקה
מודפס על גבי בד פלריג צהוב צהובשלט  בד פלריג מודפס על גבי שלט
בא״עם הכיתוב: ״הנה זה משיח בא״ זה משיח הכיתוב: ״הנה עם

מיוחד!במחיר הפצה מיוחד! במחיר הפצה
052-895-9667052-895-9667 להזמנות:להזמנות: 

ונטורה צבי עם הרב
ניסן, ב׳ יום שבהם ימים מיוחדים, ומהבולטים של בתוכו ריבוי ניסן מכיל חודש
של - יום הולדתו ניסן י״א דובער, שלום הרש״ב רבי של אדמו״ר ההילולא יום

שלשתם... שמאחד את משהו ויש הפסח. וחג המשיח מלך שליט״א הרבי

צריך להתפעל? ממי
אחד רשע  היה גר גנרל ברוסטוב, הרש"ב כשגר אדמו"ר
בפורים  ממנו.  פוחדים  היו ותמיד  שמתחתיו,  בקומה 
אמר  והרבי  ורקדו,  שרו הרבי  שם שהתוועד ראשון 
חששו  לא זו בשלום. בפעם שלא יפחדו, וב"ה הכל עבר
אולם  יפחדו, שלא  בפירוש  להם אמר  שהרבי  משום 

תמיד היו יראים.
ולא היה בבית  החפצים מהמטען, כל עדיין הגיעו לא בערב-פסח,
הרבי  השנה. כל של לכן הכשירו את הסמובר הרבי סמובר של פסח.
בהגעלה, והרבי  בעצמם שרה נ"ע התעסקו שטערנא ביחד עם הרבנית
הרבה  כל-כך לשפוך הרבנית לרבי: לא צריך מים רבים. אמרה שפך

הרצפה, יש פחד מהשכן התחתון. על מים
יראה  אינך מדוע  יראה,  הנך  "מהתחתון  נ"ע:  הרבי  לה ענה

מהעליון"? 
ה"נרות- שיהיו  "תומכי-תמימים"  ישיבת  את  שיסד  הרש"ב הרבי

שלנו  ההנהגה אופן להיות להאיר", מלמד אותנו בסיפור זה כיצד צריך
חרפו  ה', אשר אויביך ענין של "אשר חרפו באותם רגעים שישנו ח"ו
"בשורת- את  ולהפיץ  מורם בראש  ללכת  פשוט  משיחך". עקבות 

מזה שפלוני  בדרכי-ה'", ולא להתפעל הגאולה " בריש-גלי, "ויגבה לבו
כרגע בשכלו. לו מסתדר לא טוען שזה ושאלמוני מעקם את האף

המופלאה  לשיחה מלך המשיח בחר את העיתוי הרבי שליט"א מענין,
ולכאורה  (ה'תשמ"ח) ב' ניסן על המעלה שבהכרזת "יחי" דווקא ליום
מ"הדור החמישי"-דורו של הרבי הרש"ב נ"ע  אם היינו שואלים חסיד
עונה  היה בוודאי  הוא  למיניהן? קולניות להכרזות  בקשר  דעתו מה 
ב"עבודה (אישית) פנימית", אבל הרבי שליט"א  הרבי היא של שדרכו
השביעי"  ב"דור שבה עלינו ללכת מתווה לנו את הדרך מלך-המשיח
ודווקא  מלא, בפה  "יחי" ולהכריז מהעולם  להתפעל לא  לנו  וקורא 

חיים למלך-המשיח!! היא אשר מוסיפה זו הכרזה "חיצונית"
כל  שלאו  הטוענים "ישנם  שליט"א:  מלך-המשיח  הרבי  אומר וכך 
יתבלבלו  ענין כזה שמיעת לקבל ענין הנ"ל... ואדרבא ע"י מוחא סביל
וכבר בא הזמן שגם  המצב, נשתנה באמת אינו כן, כי כבר וכו' אמנם
אצל אלו  הפחדים ורק צריכים להסיר ענין זה, ה"חוצה" יכול לקבל
בפשיטות  הענין את וכשיאמרו ענין זה לה"חוצה", להביא שצריכים
– יתקבלו  עצמם האמונה שלהם את - ע"י שיחזקו שום פקפוק) (בלי

השומעים ויפעלו פעולתם". עד כאן לשונו הקדוש. הדברים אצל
זיין!!"  זיי מצליח  –וועלן וועלן טאן חסידים  "אז וואס והובטחנו
מלך  שליט"א  כשהרבי בכך)  יצליחו יעשו-הם  שחסידים  (=שמה 
נמצא, ו"משיח כבר  מוכן" ש"העולם כבר שוב ושוב מודיע המשיח

אין שום סיבה שבעולם  אז לקבל את פניו", רק וצריך ונמצא בגלוי,
שנה אחורה, או  רוצה לחזור חמישים דווקא שמישהו יחליט שהוא
אינו  הוא זו  ומסיבה  בעיני-כולם  "נחמד" להישאר  ירצה  שמישהו 
הרבי הרש"ב  הזדמנות, צריך לזכור את דברי מוכן להכריז "יחי" בכל
כריתות  גט  כורת ל"מלחמת-בית-דוד"  היוצא  ש"כל  ל"תמימים" 
ויגידו אלו שנלחמים במלכות בית- לאשתו" היינו לכל מה שיאמרו

דוד. 
אינו  וש"העולם חידושה העיקרי של החסידות ש"אין עוד מלבדו"
הראשונה  בהלכה בעיקר מתבטא אותו, שמחיה ה' חוץ מדבר מציאות"
הוא "בעל- ברור לך שהקב"ה אם יבוש מפני המלעיגים", שבשו"ע "אל

ומשה  הקב"ה שדברי למי "לעשות-חשבון"  לך  מה  היחידי  הדיעה" 
מוצאים חן בעיניו? עבדו אינם

מוכן", והעולם מסכים ומקבל  שכאמור "העולם כבר האמת היא אבל
הרבי מלך-המשיח שליט"א עכשיו ממ"ש. של עליו את מלכותו

עכשיו נפלאות שיח חסידים

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי ניסן  פרק ליום
אדומה פרה הל' יד. פרק

טו. פרק

צרעת..  הל' טומאת
א. אלו. פרק בפרקים

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

שכנים הל' י-יב.   פרק

ושותפין.. בפרקים  יג-יד. הל' שלוחין פרק
א. אלו. פרק

פרק ב-ד.

פרק ה-ז.

פרק ח-י.

פרק א-ג. בפרקים אלו. עבדים.. הל'

פרק ב-ד.

יב

יג

יד
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ה'
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ש'

א'

ב'
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ד'

הכל התהפך לטובה

ונטורה הרב



ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
אודות הסגולות הטמונות בסנדקאות 

ובמיוחד סגולת העשירות

כעת ביכולתך לזכות בסגולה זו!
וגם ליטול חסות בעריכת ברית מילה לאחד 

מתוך עשרות האלפים הנימולים על ידנו

"...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

050-377-0775
קורס מיוחד

מעונין בלימוד אומנות המילה?
פנה היום לברית יוסף יצחק

לפרטים נוספים: 050-377-0775

האלפים שרו וזעקו "משיח"

7

נוסח המברק
המשיח מלך שליט״א כ״ק אדמו״ר שהואיל

תבל מרחבי שי׳ בכל לאנ״ש לשלוח
ה׳תנש״א הפסח לקראת חג

לי"ד צדק, ואור ההילולא של אדמו"ר הצמח ביום
הפסח וערב שבת  ניסן יום הולדת הרמב"ם זמן

טוב, ראשון לרגלים, קודש ויום
ושמח וכולי.  הפסח כשר וברכותי לחג אחולי אביע

בשלמותם לכל בני  עונג וחירות קודש ושלום, ושבת
ישראל בכל מושבותיהם.

ואחת האנשים והנשים  ותקויים בקשת כל אחד
האלוקים  תפלת משה איש ישראל בתוך כלל והטף1

ישראל: נעים זמירות בספר

בבוקר חסדיך ונרננה ונשמחה בכל ימינו,  שבענו
נועם  יראה אל עבדיך פעליך והדרך על בניהם, ויהי
ה' אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה 

ידינו כוננהו2.
וכעיסקא דשבתא  הנ"ל כפליים לתושיה בכל

האמיתית והשלימה על ידי  בגאולה ודהגאולה3,
משיח צדקנו.

והחג שבת ובברכת בכבוד
החתימה/ /מקום

_____
וילך לא, יב. (1

2) תהלים צ, יד. טז, יז.
ה' נתן לכם השבת). ד"ה ויאמר ראו כי 3) לקו"ת בתחלתו (ד"ה

תר"ל. ג' לך לך באוה"ת (תרדע, א). תרכ"ז.

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

השבוע חווה האיצטדיון ברמת גן אירוע 
בלתי שיגרתי לחלוטין. קהל עצום של רבבות 

ביום ראשון  היציעים, את משתתפים גדש
יום הולדתו  ניסן, לרגל י"א השבוע בכינוס ענק

הרבי שליט"א מלך המשיח. של
משיח בארץ  האירוע החשוב אורגן ע"י מטה
נטלו  אלפי המשתתפים, כאשר לצד הקודש,

אישי  בו חלק רבנים, משפיעים, ראשי ישיבות,
ושלוחים מרחבי הארץ. ציבור נכבדים

המשיח מלך לכבוד
חב"ד  ישיבת עלה המנחה, ראש בשעה היעודה
סענדר ווילשאנסקי. אל  במילאנו-איטליה הרב
החסידי, איש מסירות  הבימה מוזמן המשפיע

הכנס  את שפותח ניסלביץ׳ משה הנפש הרב
הרבי שליט"א מלך המשיח  של באמירת פרקו

הפרק  מילות המרקעים הגדולים מופיעות כשעל
פסוק בפסוק.  והקהל העצום חוזר על המילים

אברהם  עלה המשפיע החסידי הרב מייד לאחריו
הרבי שליט"א מלך המשיח  את מייזליש שהזמין

להשתתף בכינוס הענק. כמו קודמו אף הוא חתם 
'יחי אדוננו' כשהקהל  את דבריו בהכרזת הקודש

עונה אחריו בהתרגשות. 
אייזיק  הנואמים הרב יצחק עתה מוזמן אל בימת
חב"ד בצפת, המאריך בענין  ישיבת מראשי לנדא,

ניסן. המתנה הנפלאה שזכה לה דורנו בי"א
מהפתעות  המרקעים ניראת אחת על בשלב זה,
ישראלי, שמתקרב  אלי הספורט מר הערב, שדרן

האחרונה ליהדות ולרבי שליט"א מלך  בשנה
המשיח. מי שבדרך כלל התמחה בשידור משחקי 
כדור רגל ופרשנות, מייחד הפעם את דבריו על 

כולו  מנהיגותו של מלך המשיח. לאורך הערב
ומוביל את  קטעי הוידאו כשישראלי מנחה הוכנו

לפעולותיו ונבואותיו  קטעי הוידאו הקהל בכל
הרבי שליט"א מלך המשיח. של

קצר עם  לאחר שיר - שירה וזמרה" "ברוב
יעקב  הזמר עולה לבמה הפלא מידד טסה, נער
שווקי, שכמו כל הזמרים לאורך הערב, גם הם 
משיח בעלי נושאי מתמקדים בשירתם בשירים

וגאולה.

אלוקיהם״ ה׳ ״ובקשו את
הרבי שליט"א מלך הנואם הבא הוא שליח

המשתף את  גל מדרכי המשיח ברמת גן הרב
הקהל ברשמים שלו ממנהיגותו הגדולה של מלך 

ומדאגתו לכל יהודי.  המשיח
בנאומו של  התרגשות נרשם של מיוחד רגע

מענדל  מנחם ה' השליח הצעיר, החייל בצבאות
הלפרן מקרית שמואל כשהוא מגולל את הקשיים 

בשליחות ועל המניע העיקרי נתקל בהם שהוא
הרבי שליט"א  דרישת ליציאה בשליחות, והיא

כולו לקבלת פני  העולם את להפיץ יהדות ולהכין
משיח.

הקהל  לאחר ניגון "צמאה לך נפשי" נעמד
אותו מקריא אחד  המוני לבנה" לאמירת "קידוש
לבקיבקר. זלמן שלמה בצפת הרב מראשי הישיבה

דגלי  עם מעגלים של רוקדים בשלב זה,
התזמורת  לקול צלילי משיח נפתחים

דוד. בן ושירתו של מרדכי
אריה קדם, ר"מ בישיבת  כעת עולה הרב

בלוד המסביר אודות  תומכי תמימים
כמלך  ברבי שליט"א ישראל עם של האמונה

המשיח. 

כנגד הממשלה מחאה
פיאמנטה, פותחים ואבי יוסי להקת האחים

"יחי אדוננו..." "והוא  במחרוזת שירי
רוקד בשמחת הגאולה. גואלנו..." כשהקהל

חב"ד  חסידי ישיבת כעת מוזמן ראש
יצחק  יוסף בצפת הרב ליובאוויטש

וילשאנסקי.שאף הוא כקודמיו, מדגיש את 
הרבי שליט"א מלך המשיח לכל  של התייחסותו

יהודי, ודרכו להאיר את נשמתו של כל אחד 
הדור. מאנשי

ברוח הימים הללו, שקברניטי המדינה עשו 
ומדברים היל"ת על  מראות עיניהם אטומים

הזה גם  מהכנס חלוקת ירושלים לא נכחד
מדיניות  והמשך מחאה חריפה על ההתרפסות

לגרועים שבאויבנו.  השטחים הוויתורים ומסירת
יוסף  יעקב מקבל הגאון הרב רשות הדיבור את
בכאב רב על  שמדבר רבני פיקוח נפש מראשי

המצב בארץ הקודש.
'מטה משיח'  מנהל הנואמים חותם את מסכת

הנדל שנשא  שמואל הערב הרב את שאירגן
דברים קצרים לסיכום הכינוס.

באמצעות עשרות  מתפזר העצום הקהל
הרכבים. בחוץ עוד  ומאות האוטובוסים

בסמיכות לדוכני  לעצור מספיקים ההמונים
המכירה של מוצרי גאולה ומשיח. תוך שהם 
הרבי מלך  של מחוזקים מהכנס לכבודו יצאו

המשיח שליט"א.

בערוש באלפים.  צילום: הגדושים היציעים

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ברית יוסף יצחק
בריתות מילה חינם לתינוקות, ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם
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מימון!! עמי
gg גרסאות מוסיקה יחודיות gg מסכי וידאו ענקיים מקצועיתמקצועית gg תאורה מרהיבה הגברההגברה

צילום האירוע, שופרות ומתופפים, זיקוקין ופירוטכניקה  ועוד ים אטרקציותצילום האירוע, שופרות ומתופפים, זיקוקין ופירוטכניקה  ועוד ים אטרקציות חדש:חדש:

www.dj-ami.net 050-573-6336

חוגגים אירוע?
יצחק ברוךיצחק ברוך
צילום אירועים
ותהיו מרוצים!
(גם מהשירות, גם מהמחיר)

052-623-7708

מיזוג אנ"שמיזוג אנ"ש

שי ארז
054-2241911

שירות למזגניםשירות למזגנים


