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הזמנים בין ישיבות רשת
40 עם הזמנים בין ישיבות רשת
מקיימת הקודש, ארץ רחבי בכל סניפים
לימוד סדרי הפסח, לחג ההכנה בימי
הלימוד סדר הישיבות. תלמידי עבור
גאולה לימוד לצד החג, הלכות את כולל
מיוחדות לימוד חוברות מתוך ומשיח
הישיבות. תלמידי איגוד ע"י שהופקו
שונות הטבות המתמידים, למשתתפים
טיסה לכרטיסי במענק השתתפות כולל

.052-711-7701 לפרטים: ל-770.

באינטרנט גם חמץ מכירת
שליט"א הרבי הוראת במסגרת
מאחינו שיותר ככל לזכות המשיח, מלך
ניתן חמץ", "מכירת בקיום ישראל בני
המכירה. את "הגאולה" באתר לקיים
את האדם מסיר המכירה באמצעות
את ומונע שברשותו חמץ מכל בעלותו

ימצא". ובל יראה "בל של האיסור

"הגאולה" אתר של הבית לדף בכניסה
בכותרת פרסום) (רצועת "באנר" מופיע
לאחר כאן". לחצו - חמץ "מכירת
רושם עליו מסך מתקבל הלחיצה
לצורך הנדרשים הפרטים את המבקר
מתקבל התהליך בסיום החמץ. מכירת
אישור המכירה, בוצעה ממנו במחשב
טופס העברת על להדפסה, הניתן

האתר. צוות לטיפול המכירה

במילוי והמשכה עלינו, מלכותו קבלת בעצם עימו, להתקשרות ביותר המסוגל היום זה
ממש עכשיו והשלימה, האמיתית הגאולה הבאת העיקרי, בעניינו בפרט הקדושות הוראותיו

טובות חדשות

היום בניסן י"א
! גובר מזלנו בו

באינטרנט: חמץ מכירת
www.hageula.com

העכשווית, בגאולה שכעת רק מצרים, ביציאת כמו
הפסוק כוונת לזה יותר. בגדול יהיו הנפלאות
נפלאות". אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי
לנפלאות ביחס בלבד דוגמיות יהוו דאז, נפלאות

מהם. אחד על להלן העכשווית. הגאולה
הגדול". "שבת נקראית הפסח, חג שלפני זו שבת
יציאת ערב בה שהתרחש הגדול" "הנס שם על

ומהו? מצרים.
לקחת נצטוו, ישראל בני
שהיה לחודש בעשור
כבש השבת, ביום
עד המטה לכרעי לקשרו
עשר בארבע לשחיטתו
יציאת ערב לחודש,
שתהו למצרים מצרים.
להם ענו הדבר, לפשר
ארבעה בעוד ישראל:
לשחוט עתידים אנו ימים
הנחשבים אלו, כבשים
מכן לאחר לאליליכם,
להכות הקב"ה עתיד
אנו ולמחרת בכור כל
ממצרים. לצאת עתידים

נזעקו הדברים לשמע
מפרעה ודרשו לחייהם כעת שחששו הבכורים
סירב פרעה ישראל. בני של המיידי שיחרורם את
נהרגו בה אחים" "מלחמת פרצה ובמצרים בתוקף

בבכוריהם". מצרים "למכה - רבבות

זה בזמן בימים
,('91) תנש"א בשנת הראשונה המפרץ במלחמת
ומדינות המעצמות קואליצית נוצרה כאשר
שליט"א הרבי העיד מבגדד", "הצורר כנגד נוספות
מתקדם שידרוג הינו זה תרחיש כי המשיח, מלך
הגדול", "שבת נס של
בכורי רק לא כאשר
בכירי אלא מצרים,
העולם, כל מדינות
נלחמים "הבכורים",

בבכוריהם". מצרים "למכה - ישראל עם להגנת
יותר. בגדול אבל מצרים ביציאת כמו וכאמור

הנס את בישראל יחיד כל ראה במצרים, שם
בעולמנו זאת לעומת הקרובה. בסביבתו רק
את לראות אחד כל יכול והמרושת, המתוקשר
באחיו", איש ונלחמו במצרים מצרים ה"וסיכסכתי
במצרים, שם ק"מ. במאות הרחוקות במדינות גם
היום מעשה, בשעת רק הנס את לראות היה ניתן
ומעלים מעשיהם את מתעדים הצדדים כאשר
הם לאינטרנט, אותם
לצפות מאפשרים

עת. בכל בנפלאות

ממש עכשיו
בשבוע שלישי ביום
הבהיר היום יחול הקרוב
הולדתו יום בניסן, י"א
עשרה ושלוש המאה
מלך שליט"א הרבי של
גובר זה ביום המשיח.
של נשמתו עצם מזלו,
הכולל ישראל, בני ראש
ישראל. נשמות כל את
גובר זה שביום מכאן

נשמתו. עצם בהתגלות יהודי, כל של מזלו
בעצם עימו, להתקשרות ביותר המסוגל היום זה
הוראותיו במילוי והמשכה עלינו, מלכותו קבלת
הגאולה הבאת העיקרי, בעניינו בפרט הקדושות
הוספה ע"י ממש, עכשיו והשלימה, האמיתית
וגאולה משיח ענייני לימוד ומצות, בתורה
חג לקראת ובעמדנו הגאולה. בשורת ופרסום
דפסחא", "קמחא נזקקות למשפחות עזרה הפסח:
שליט"א ישראל בני מאחינו שיותר ככל לזכות
חמץ, מכירת יד, עבודת שמורה מצה באכילת
תורה" "כינוסי קיום ציבוריים, "סדרים" קיום
משיח" "סעודת וקיום הכנות המועד, חול בימי
טובות החלטות פסח. של ואחרון בשביעי
נגאלו בניסן חז"ל, הבטחת את יפעלו שבוודאי

ממש. עכשיו להגאל, עתידים ובניסן ישראל

ההולדת יום לרגל ב-770, המתקיים השנתי למפגש הגיעו ישראלים מאות
ברכה. בקשות כתבו רבים הכינוס במהלך המשיח. מלך שליט״א הרבי של

ב-770 הולדת יום חוגגים

גאולה של פסח

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

חסידות לימוד ע״י - חיות להשפיע
להחזקת מפעולותיו שיחיו ומרת.. ממר להודע לי נעם
הכנסת ובית המדרש בבית בקהלתו והפצתה היהדות

הכשר. חינוך בשטח והפנימית התיכונה ובנקודה
זה הי' חיוני דבר הזמנים ובכל המקומות בכל אם אשר
ובלבול המאורעות רבת זו בתקופתנו עאכו"כ בישראל

ותכונה טוב דבר אשר דארצוה"ב זו ובמדינה המוחין
ואמונה, תמימות בהנוער. נמצא פנימית

שנצלו חוגים איזה היו שעברו בשנים שבעוה"ר אלא
והמצוה, התורה מדרך ההיפך בכיוון אלו תכונות

והצליחו השי"ת זיכהו אשר מהנ"ל להודע ושמחתי
ותעמולתו. עבודתו הצלחת בעמלו. טוב פרי לראות

זה... עבור אותו מיקרים הקהלה מבני כמה ואשר
מכבר לו ידוע שבודאי אף אעוררו, זו בהזדמנות

אשר התורה בפנימיות גם עתים לקביעות בהנוגע

הנותנת שהיא החסידות בתורת נתגלתה בדורותינו
וקיום התורה בלימוד הישראלי לאיש והתלהבות חיות

המצות,
הרי ישראל מבני כו"כ על השפעה לו שיש זה ובפרט
פי נכפלת והתלהבות, חיות בעניני בעצמו הוספה כל

מזה. כתוצאה במושפעיו שבאה ההוספה ע"י כמה
כמה עד בהנ"ל הרגשתי דיחיד, לענין דרבים ומענין

וההתחזקות רוח העדוד לטובה עליהם פועלים
רוחם לעודד בפעולות אם בדבור אם ממנו שמקבלים

לעלות מזלם יתחיל שבקרוב שתקותי אף הנכאה,
פרטים, באיזה למצבם הטבה

גם ידוע והלא ולעודדם, לחזקם ימשיך ודאי זה בכל
ומשפחתם הנ"ל בהם שננמדו ביהדות הנסיונות לו

בה הסביבה על גם ומשפיעים שהשפיעו אלא עוד ולא
ו׳רע״ה) (מאגרת השכינה. כנפי תחת לקרבם נמצאים
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שמיטה שנת (27.3.15) ה'תשע"ה ניסן ז' הגדול, שבת - צו פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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לעם, ישראל עם הפך שבו החג הפסח. חג
בישראל הקב"ה בחירת את המסמל החג
משמעות מקבל בהקב"ה, ישראל בחירת ואת

הגאולה. דור - אנו בדורנו גם מיוחדת
שליט"א הרבי שיזם הראשונים, המבצעים אחד
על ההכרזה לפני ארוכות שנים המשיח, מלך
"מבצע היה הידועים, המבצעים" "עשרת
בשנת שהחל המבצע במסגרת שמורה". מצה
לחג לשלוח להשתדל, ההוראה ניתנה תשי"ד,
על הקפידו (שלא וידידים למכירים הפסח
"סדרים לעורכי וכן אז) עד שמורה" "מצה
מצות - הסדר ללילות לפחות - ציבוריים"
שמורה. מצה - ודוקא יד, עבודת עגולות
שליט"א הרבי הדגיש שונות בהזדמנויות
בהיותה הנ"ל, המצה מעלת את המשיח מלך
ועל האמונה, מאכל - דמהימנותא" "מיכלא
ממצה דווקא יאכלו ילדים שגם לוודא יש כן
כחלק המנהגים" ל"ספר נוספה זו הוראה זו.

הפסח. חג ממנהגי

ושמח כשר לחג הכנות
מאפיות השנים עם נוספו זו, למגמה בהמשך
רבבות לומדים במסגרתם לילדים, המצות
התנסות תוך הספר ובתי הגנים תלמידי
לומדים הם כן כמו המצות. אפיית את אישית,
לעומת במצה הנרמזים החיוביים הערכים על
בעוד בחמץ. הנרמזים השליליים הערכים
והצניעות, הענווה חשיבות את מבטאת המצה
והגאווה ההתנשאות את מבטא שהחמץ הרי
זהירות נדרשת ולכן כך כל להיזהר צריך ממנה

וביעורו. בביטולו גדולה כה
חב"ד, מוקדי בכל הנהוגים לחג, נוספות הכנות
המשיח מלך שליט"א הרבי של לעידודו שזכו
ה"קמחא חלוקת הם למבצע, שנעשו עד

אלפי למאות לפסח, כשר מזון חלוקת דפסחא"
את המאיר המזון סל את המקבלות משפחות,

ליבותיהם. את ומשמח בתיהם
החמץ, את למכור רבבות זוכים ובמקביל
הרבנים, אל המועברים מיוחדים בטפסים
ומעבירים מבתיהם החמץ את מבטלים ובכך
יראה "בל התורה כהוראת הגוי, לרשות אותו

ימצא". ובל
הסדר "לילות מתקיימים החג, פרוס עם
רבות משפחות משתתפים בהם הציבוריים",
באוירה השימורים ליל את לעשות הבוחרות

ושמחה. חסידית

הפסקה ללא פעילות
הסדר לילות הפכו כבר בחו"ל, חב"ד במוקדי
בלילה המבקש מטייל כל עבור חובה לאירוע

יהדותו. את לחגוג זה
של במיוחדים הסדר לילות את לציין ניתן כך
מדינות יפן, בפיליפינים, בהודו, חב"ד בתי
הגדול כש"הסדר אמריקה ומרכז דרום

בו שנים כחמש מזה בבוליביה, נערך בעולם"
ישראלים. צעירים אלפי משתתפים

את מסמל חב"ד, בבתי הראשון החג סיום
הבא לשלב והמעבר הראשון השלב של סיומו

נפסקת. שלא בפעילות
המשיח, מלך שליט"א הרבי הוראת פי על
תורה", "כינוסי המועד חול בימי מתקיימים
חידושי הישיבות ותלמידי רבנים מרצים בהם
אף מהדברים חלק שונים, בנושאים תורה
והערות חידושים בקבצי יותר מאוחר נדפסים

בתורה.

משיח סעודות
של "שביעי פסח, של האחרון החג לקראת
משיח", "סעודת מבצע לקיום נערכים פסח",
הסעודה לקיום הכנסת לבתי מגיעים בהם
החג של האחרונות ובדקות בשעות הנערכת
זו לתקנה פסח. למוצאי אותו ו"ממשיכה"
"כי שאמר טוב, שם הבעל ידי על שנתקנה
המשיח", הארת גילוי מאיר פסח של באחרון

רבותינו תקנה נוספה
לשתותבסעודה נשיאנו
יין של כוסות ארבע זו,
הגאולה על בזה ולכוון

והשלימה. האמיתית
הפסח חג משימות
עבור גדול אתגר מהוות
והפעילים, השלוחים
שבפעולה הידיעה אך
את להביא זוכים אנו זו

שליט"א הרבי ע"י והשלימה האמיתית הגאולה
עד נדלה בלתי תמריץ מהווה המשיח, מלך

זה. בפסח עוד ממש בפועל להתגלות

בבוליביה הסדר בליל

דפסחא קמחא חלוקת

כמו .B-12 ה וגם יפה עלה "...הברזל כרונית ועייפות התריס בלוטת
ו. עדנה עייפה". פחות ואני התאזנה התריס בלוטת כן,



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

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

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! גלויים!ניסים 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

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

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

ניא הלים ומש

הרב בראשות הגאולה אופנועי
השבוע זכו מנתניה, צמח מאיר

לרגל מיוחדת הצדעה לערב
במהלך ה-50. אופנוע השקת

עין באולמי שנערך הערב
משה גיל סיפר בנתניה, התכלת
אירוע על הערב, ממוזמני אורן

הגאולה, לאופנועי הקשור מאלף
מאחד לשמוע זכה אותו

בו. מעורבים שהיו החיילים

התעסוקה במהלך זה "היה
שלנו, האחרונה המבצעית
97 בגדוד חבבו, דוד מספר
החרדי). הנח"ל בשם (נודע

בעיקר כרם, טול באיזור פעלנו
זו הייתה מבוקשים. באיתור

של רצופה תקופה
כמעט "הקפצות",

ליל שינה. ללא
את רדף פעילות

משנהו.

הלילות באחת
לאיתור הוקפצנו

מבוקשים.
נמשכה הפעילות

שחר עם הבוקר. לשעות עד
כאשר חזרה, דרכנו את עשינו

לחטוף נוכל שכעת מקווים אנו
כלשהי. תנומה

כנראה למעלה, למישהו אך
בדרך כבר אחרות. תוכניות היו
את שבטלה פקודה קבלנו חזור
הוטל שלנו, השינה תכניות כל

לפני המחסום, את לאייש עלינו
כרם. לטול הכניסה

הלחץ בפרט המחסום תפעול
אותנו סחף הבוקר, שעות של

מה - העיר מישהו שלפתע עד
לתפילין... בנוגע עושים

לקחנו לא הלילית בהקפצה
וידענו היות תפילין אתנו

חוזרים אנו הבוקר שבשעות
מששובצנו כעת אך למאהל.

הייתה לא לאיש במחסום,
אנו זמן כמה ברורה תשובה

ובוודאי שם. לשהות אמורים
כיצד תשובה הייתה לא שלאיש

תפילין... היום נניח

מזריקות "רתח" כולו האיזור
בקיצור, תבערה, ובקבוקי אבנים

מישהו עם לדבר היה קשה
בדבר הבוקר. בשעות לא בוודאי

עלינו וודאות, לנו הייתה אחד
התפילין, מעניין "רעש" לעשות
את למצוא עלולים אנו אחרת

בערב גם במחסום, עצמנו
תפילין... ללא ועדיין

ולאתר לנסות התחלנו זה בשלב
למאהל לנסוע מנת על רכבים,

תפילין. זוגות וכמה כמה להביא
הרכבים כל הועיל. ללא אך
תפוסים. היו בבסיס שהיו

הואילו, לא ותחנונינו בקשותינו
אצל התיסכול את שהגדיל מה

כולנו.

האכזבה תחושת של בשיאה ואז
מוכרים, צלילים כמה נשמעו

מערכת מתוך כמו
לכל מה כריזה...

עושה הרוחות
מנגינה כאן

יהודית.

מקור נגלה לפתע
למחסום המנגינה.
צהוב אופנוע הגיע
בכיתוביות מעוטר

כתר "הגאולה"
משני רמקולים ובשני מלכותי,
שלו הכריזה ממערכת צדדיו.
משיח "משיח מנגינת בקעה

משיח".

מי החריג. המימצא על עטנו
וכו'. נוסע את להיכן אתה,

גפן עידן שמו כי ציין הבחור
פועל והוא חפץ. אבני מהישוב
מלך שליט"א הרבי בשליחות

"מבצע במסגרת המשיח,
האיזור חיילי לכל תפילין"

אליכם באתי אחריותו. שתחת
שרוצה מישהו כאן יש אולי

תפילין... להניח

כלא זה, עם זה מבטים החלפנו
מאמינים.

לחלקו בנתיים סב עידן
פתח האופנוע, של האחורי

בפנינו והציג המטען ארגז את
"זה מהודרות. תפילין זוגות 2

אמר. למבצעים",

כולנו. מפי פרצה הפתעה צעקת
חלמנו. לא משמים כזו מתנה על

התפילין את הניחו החבר'ה כל
בעינים, דמעות עם זה, אחר זה

שמחה. של דמעות אבל

  
    

   
     

     
   
    
    
    
    

   
   

לא המזבח על תוקד תמיד אש
ו) ו, (צו תכבה

על השמים מן האש לירידת כהכנה
משלהם. אש הכהנים העלו המזבח,

הייתה הכהנים שהעלו זו אש אומנם
נבראים אדם, בני ע"י ונוצרה מוגבלת
היא זו עבודה דווקא אולם, מוגבלים.

משמים. האש לירידת הכנה שהיוותה
- שביכולתו את האדם עושה כאשר
מלמעלה, כוחות הקב"ה לו ומוסיף נותן
נעלית תמיד - תמיד" "אש שנעשית עד
חי) (מעיין מהגבלה.

צוותו... ביום לעולה... התורה זאת
לז-לח) (צוז, קורבניהם את להקריב

למד להקריב" .. צוותו "ביום הדגש מן
להקריב יש הקורבנות שאת הרמב"ם
אומר זאת עם בלילה. ולא ביום דוקא
ואיברים אימורין להקריב מותר הרמב"ם:

שקרבו מהאיברים הנותר כלומר בלילה".
קרבים צורכם, כל באש אוכלו ולא ביום
פרט כל כמו זו, בהלכה הלילה. כל במשך

פנימית: ומשמעות תוכן גם יש בתורה,
גם קיימת לה' הבהמה הקרבת עבודת
את לה' להקריב עליו האדם. בנפש
כבהמה הנמשך היצר את הבהמית, נפשו
יהודי של מתפקידו העולם. לתאוות
לה' ול"הקריבה" שבליבו ב"בהמה" למשול

לקדושה. התאוה כח הפניית ע"י
ב"יום" לעשות יש ההקרבה עבודת ואת
וברוחניות, בגשמיות מואר, באופן היינו -
ובנשמה בגוף והרחבה בריאות מתוך

הבורא. עם ומאיר גלוי קשר ומתוך
של במצבים גם כי הוכיח ישראל עם אך
כאשר ההקרבה, בעבודת המשיך "לילה"
לאור, החושך את הפך עצמה זו בעבודה

יאיר". כיום "לילה היעוד לקיום המביא
גאולה) פניני (עפ״י

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:32 18:19 ירושלים
19:35 18:34 תל-אביב
19:34 18:26 חיפה
19:35 18:37 באר-שבע
19:57 18:57 ניו-יורק

עד        
כז) - ז:ג פרק (ירמיהו    

 ומסיימים שבנתיים הפסוקים את מדלגים
ט:כב) פרק (ירמיהו      

   ההגדה: אמירת  
    עד

וחיבור צוותא לשון מצוה

לומר למשה הקב"ה ציווה ציווי של לשונות בשלש
שנאמרו אלו גם אומנם ו"צו". "אמור", "דבר", לישראל:
שאינם משום "מצוה", נקראות ו"אמור", "דבר" בלשון
אעפ"כ, ופקודה. ציווי אם כי סתמית, אמירה או דבור
של מסוים בסוג רק "צו" בלשון משתמשת והתורה מכיון
מבמצוות יותר הציווי ענין מודגש ,שבהם מובן מצוות,

ו"אמור". "דבר" בלשון הנאמרות
פרשתנו שבתחילת הפסוק על כהנים, בתורת נאמר לכן
לשון אלא צו ״אין אהרן": את צו ... משה אל ה' "וידבר
דבר לעשות מצוים כאשר כי (רש"י), ולדורות״ מיד זירוז
הציווי ענין בזה מתבטא ולדורות" מיד ב"זירוז מסוים

יותר. בגלוי
וחיבור צוותא לשון

"צוותא מלשון הוא ש"מצוה" מוסבר, החסידות תורת
מתקשרים ידם שעל הוא, המצוות ענין כי - וחיבור"

בהקב"ה. כביכול, ו"מתחברים",
לשון וגם ציווי לשון - "מצוה" בתיבת אלה פירושים שני
של וחיבור הצוותא בשני: אחד קשורים - וחיבור צוותא
כאשר דוקא הוא המצוות, קיום ע"י הבא הקב"ה עם יהודי
אלא וכיו"ב, הרגש השכל, מחמת לא כ-ציווי, מקיימם
מתאחד הוא בכך - עול) (בקבלת הקב"ה ציווי מחמת

המצוות. מצוה הקב"ה עם וחיבור) (צוותא
בהם בא "צו", בלשון נאמרו אשר שמצוות אפוא, מובן,
ובהם מכיון וחיבור", ה"צוותא ענין ביטוי לידי יותר

הציווי. יותר מתבטא

ערך כל אין עצמם, מצד ובורא נברא הבהרה: לתוספת
אין הבורא, ל"מציאות" שבהשוואה כך - ביניהם ויחס
תורת שמבארת וכפי כלל. במציאות קיימים הנבראים
והיינו ... גדול חכם שהוא "מי במשל בארוכה החסידות
הנה כאלה, חכמים אצל חכמתו... כח בעצם חכם שהוא
כלל, לאדם נחשב אינו במושכלות... עוסק שאינו האדם
שעוסק זה רק הוא החכמים בעיני האדם של מהותו כי

במושכלות".
חכם לגבי הפשוט האיש בהשוואת הדבר הוא כך ואם

ובורא, לנברא בנוגע עאכו"כ נבראים, ששניהם אף - גדול
בתכלית כשהוא (גם הנברא אין - הבורא מציאות שלגבי
קיים חכמה) בנבראים ביותר הנעלית בדרגה השלימות,

כלל. במציאות

הציווי עצם
צוותא (מלשון מצוה ע"י הנוצר הקשר כי מובן הנ"ל לאור
הציווי. עצם מחמת הוא לישראל, הקב"ה בין וחיבור)
את יוצר הציווי, עצם גם אלא המצוה, קיום רק לא כלומר,

- המצוה הקב"ה אל (הנבראים) המצווים שבין הקשר
שכן הציווי, על עובר שהנברא בשעה גם נשאר זה קשר
הרי במצוה, ח"ו ומורד הציווי על עובר שהנברא בשעה
פועל הוא - הבורא עם מהצוותא מושלל עי"כ נעשה הוא
עליו לומר ששייך זו עובדה אולם הבורא. רצון היפך
שייכות לו שיש הוכחה היא הרי הרצון, היפך שעושה

שלילי. באופן היא ששייכותו אלא הבורא, לרצון
א) מד, (סנהדרין נאמר יהודי על מדוע מובן גם מכאן
בדרגא נשאר החטא למרות הוא", ישראל שחטא, "אע"פ
לא אוה"ע על העולם: מאומות נעלית באין-ערוך שהיא
שהרי הרצון, היפך "חטא", המלה את לומר כלל שייך
שלילה, בדרך לא גם הבורא, לרצון שייכות כל להם אין
בדרך לא גם - הרצון היפך המושג בהם שייך לא וממילא

השלילה.
שחטא, אע"פ מצות, תרי"ג על שנצטוה ישראל משא"כ
- לתורה אותיות ריבוא שישים "יש ר"ת ישראל: הוא
גם (ובמילא ומצוות בתורה הקשורה מציאות הוא עדיין
כזה במצב ששייכותו אלא המצוות), ומצוה התורה בנותן

שלילית. בדרך היא

ממש של חיבור - צו
וחיבור" ה"צוותא ישנו המצות שבכל אף כי יובן גם עפ"ז
וחיבור הצוותא ענין עיקר ברם, עליהם, הציווי עם מיד
או ש"אמור" משום "צו": בלשון שנאמרו במצות הוא -
כפי לעשות הברירה את האדם בידי משאירים "דבר"
את משאירה אינה ציווי, של באופן פקודה ואילו רצונו;
את למלאות מכריחה כאילו אלא - כלל בידיו הדבר

הציווי.
והם היות ו"אמור", "דבר" בלשון שנאמרו מצות ולכן,
ה"צוותא לכן - לקיימם הבחירה את ישראל ביד משאירות
והאמירות הדברות ע"י הנוצר ה"מצוה") (ענין וחיבור"
עצם ע"י שנעשה החיבור אותו רק הוא - קיומם) (לפני

בלבד: הציווי
וכבר מאחר "צו", הלשון בהם שנאמר המצות משא"כ
אלו בציוויים - יקיימום שישראל בטוחים הציווי, ע"י
על - חיוב בדרך הקיום, לפני עוד וחיבור הצוותא מתבצע

המצוה. קיום בעת הנגרמת וחיבור הצוותא דרך
תשכ״ה) צו פרשת (שבת

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

בבכוריהם מצרים למכה
"שבת בשם: נקראת פסח שלפני זו שבת
בה, שאירע הגדול" ה"נס שם על הגדול",
(כמובא בבכוריהם" מצרים "למכה של הנס
או"ח יוסף בבית פ"ז, דף שבת מסכת בתוספות
כאשר זה היה שם). הרב ובשו"ע ת"ל, סימן
את לשחרר מפרעה דרשו מצרים בכורי
מכת על ששמעו משום וזאת ישראל, עם
לגורלם. וחששו לבוא הקריבה בכורות
מצרים ובכורי לבקשתם, סירב פרעה
בו המצרי, הצבא נגד ענק לקרב יצאו
רבה ובשמות י') פס' (קל"ו, תהלים (מדרש עמם מבני ריבוא 60 נהרגו

בא). פרשת

מצרים "למכה הפסוק של הפנימית המשמעות זוהי המדרש לפי
עם המצרים את הכה שהקב"ה - חסדו" לעולם כי – בבכוריהם
המצרי, העם בתוך פנימית למלחמה וגרם בעצמם! שלהם הבכורות
מנת על הגדול", "שבת את חז"ל קבעו שמו שעל הגדול" ה"נס וזהו
נלחמו שבו הגדול הנס על לה' וישבח יודה ישראל עם דורות שלדורי
בכורי היו והחסידות הקבלה [ע"פ השני נגד האחד ישראל שונאי

להתערב. יצטרך ישראל שעם בלא הקליפה"], "תוקף מצרים

הסביר ,((1991) תשנ"א (שנת הראשונה המפרץ מלחמת בתקופת
הברית בעלות מלחמת כי המשיח, מלך מליובאוויטש שליט"א הרבי
הנס של מחודשת התממשות למעשה מהווה העיראקי, הצורר נגד
שלחמו שהמעצמות משום וזאת בבכוריהם", מצרים "למכה של הנ"ל
ערב מדינות גם ולצידן ובריטניה, צרפת (ארה"ב, חוסיין בסדאם
את שהביסו והן העולם", אומות "בכורי את למעשה מהוות רבות)
צריכה הייתה שישראל בלא כוויית, את שכבש העיראקי הצבא
הבולטים, הגאולה מסימני נוסף סימן זהו קבע, לכן, בזה. להתערב

ממש. ובקרוב אנו ובזמננו בדורנו דווקא מגיעה שהגאולה לכך

להתקיים ממשיכות המשיח מלך שליט"א הרבי של הקדושות נבואותיו
בבכוריהם..." מצרים "למכה הנס של – הנ"ל הגאולה וסימן במדויק,
לנו: העוינים האזור עמי בכל ומדהים, מרשים באופן ומתגשם חוזר
עצמו, מהעם המהפכה תהליך החל הערבי בעולם המהפכות בכל
אותו. והפילו במשטר לחמו בעצמם והם עצמו, הצבא בסיוע לעיתים
וגם ארה"ב), (בלחץ המשטר את שהפיל זה הוא עצמו הצבא במצרים,
(וגם ומהומות הפגנות חריף, פנימי עימות שם מתקיים אלו בימים
כך למשטר). (המתנגדים המוסלמים" ב"אחים התומכים של פיגועים)
בעיקר קרס והשלטון לשניים, התפרק הצבא – ובסוריה בלוב גם היה

ותומכיהם. הצבא חלקי שני בין הפנימית המלחמה ע"י

ואל- דאע"ש הטרור שארגוני בכך העצום הנס את לראות גם מדהים
אלפי היום עד (שספג החיזבאללה ארגון על מלחמה הכריזו קאעידה
ה', של גלויים ונסים חסדים אלו חוסלו). ממפקדיו ומאות אבידות,
הצבא גם מעורבים. שאנו בלא בזה, זה לוחמים ישראל ששונאי
בלחימה הן אבידות, מאות סופג המהפכה") ("משמרות האיראני
ההתגשמות דאע"ש). (מול בעיראק והן המורדים) (מול בסוריה
אותנו להביא צריכה בבכוריהם..." מצרים "למכה הנס של המחודשת
אל ביציאה הגדול" "שבת בתקופת עכשיו אנו כי ברורה להכרה
ובקיום התורה בלימוד להוסיף ועלינו והשלימה, האמיתית הגאולה
המשיח מלך לרבי ובהתקשרות הנסים, על לה' בהודאה המצוות,
בשמחה ממש, בקרוב להיגאל נזכה זה ידי ועל הדור, נביא שליט"א

הפסחים. ומן הזבחים מן שם לאכול ונזכה לבב. ובטוב

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

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

ג פרק

עלינו ימלוך העם.. נהגו

וברכה התפילה.. ברכות
באמצע אחת

הברכות כל נוסח וזהו
צריך אינו האמצעיות...

שוש הוידוי... נוסח
בה' אשיש

א פרק שבת הל'

ט-יא פרקים שחיטה הלכות

יב-יד. פרקים

א-ג פרקים שבועות הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

א-ג. פרקים נדרים הלכות

ז

ח

ט

י

יא

יב

יג

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

לגאולה בדרך מחסומים אין

צו פרשת
הגדול שבת

הגדול שבת צו

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

לעם עולם" מ"אלקי עולם נחלת שהיא כיון
שיכול מי אין ויעקב, יצחק אברהם בני ישראל,

לוותר יכולים אינם עצמם הם ואפילו מהם, אותה לקחת
מי חשוב (ולא בתורה שכתוב מה על המתנה "כל - עליה

תש"ל) (פורים בטל". תנאו המתנה)

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לוותר אפשר אי
הי"ד יפה אסתר הק'

שי' הכהן ישראל נחמן ר' יבדלחט"א בת

שי' קליימן
ה'תשס"ב ניסן י"א ימ"ש ערבים ע"י נרצחה

בתוכם. והיא עפר, שוכני ורננו והקיצו

נשמת לזכר

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

טוב מזל ברכת
שיחיו לאה דבורה מרת וזוגתו יעקב לר'

הרצוג
תחי' ביילא רבקה ה' בצבאות החיילת בתם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

האופנוע לצד החיילים



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

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

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! גלויים!ניסים 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

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

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

ניא הלים ומש

הרב בראשות הגאולה אופנועי
השבוע זכו מנתניה, צמח מאיר

לרגל מיוחדת הצדעה לערב
במהלך ה-50. אופנוע השקת

עין באולמי שנערך הערב
משה גיל סיפר בנתניה, התכלת
אירוע על הערב, ממוזמני אורן

הגאולה, לאופנועי הקשור מאלף
מאחד לשמוע זכה אותו

בו. מעורבים שהיו החיילים

התעסוקה במהלך זה "היה
שלנו, האחרונה המבצעית
97 בגדוד חבבו, דוד מספר
החרדי). הנח"ל בשם (נודע

בעיקר כרם, טול באיזור פעלנו
זו הייתה מבוקשים. באיתור

של רצופה תקופה
כמעט "הקפצות",

ליל שינה. ללא
את רדף פעילות

משנהו.

הלילות באחת
לאיתור הוקפצנו

מבוקשים.
נמשכה הפעילות

שחר עם הבוקר. לשעות עד
כאשר חזרה, דרכנו את עשינו

לחטוף נוכל שכעת מקווים אנו
כלשהי. תנומה

כנראה למעלה, למישהו אך
בדרך כבר אחרות. תוכניות היו
את שבטלה פקודה קבלנו חזור
הוטל שלנו, השינה תכניות כל

לפני המחסום, את לאייש עלינו
כרם. לטול הכניסה

הלחץ בפרט המחסום תפעול
אותנו סחף הבוקר, שעות של

מה - העיר מישהו שלפתע עד
לתפילין... בנוגע עושים

לקחנו לא הלילית בהקפצה
וידענו היות תפילין אתנו

חוזרים אנו הבוקר שבשעות
מששובצנו כעת אך למאהל.

הייתה לא לאיש במחסום,
אנו זמן כמה ברורה תשובה

ובוודאי שם. לשהות אמורים
כיצד תשובה הייתה לא שלאיש

תפילין... היום נניח

מזריקות "רתח" כולו האיזור
בקיצור, תבערה, ובקבוקי אבנים

מישהו עם לדבר היה קשה
בדבר הבוקר. בשעות לא בוודאי

עלינו וודאות, לנו הייתה אחד
התפילין, מעניין "רעש" לעשות
את למצוא עלולים אנו אחרת

בערב גם במחסום, עצמנו
תפילין... ללא ועדיין

ולאתר לנסות התחלנו זה בשלב
למאהל לנסוע מנת על רכבים,

תפילין. זוגות וכמה כמה להביא
הרכבים כל הועיל. ללא אך
תפוסים. היו בבסיס שהיו

הואילו, לא ותחנונינו בקשותינו
אצל התיסכול את שהגדיל מה

כולנו.

האכזבה תחושת של בשיאה ואז
מוכרים, צלילים כמה נשמעו

מערכת מתוך כמו
לכל מה כריזה...

עושה הרוחות
מנגינה כאן

יהודית.

מקור נגלה לפתע
למחסום המנגינה.
צהוב אופנוע הגיע
בכיתוביות מעוטר

כתר "הגאולה"
משני רמקולים ובשני מלכותי,
שלו הכריזה ממערכת צדדיו.
משיח "משיח מנגינת בקעה

משיח".

מי החריג. המימצא על עטנו
וכו'. נוסע את להיכן אתה,

גפן עידן שמו כי ציין הבחור
פועל והוא חפץ. אבני מהישוב
מלך שליט"א הרבי בשליחות

"מבצע במסגרת המשיח,
האיזור חיילי לכל תפילין"

אליכם באתי אחריותו. שתחת
שרוצה מישהו כאן יש אולי

תפילין... להניח

כלא זה, עם זה מבטים החלפנו
מאמינים.

לחלקו בנתיים סב עידן
פתח האופנוע, של האחורי

בפנינו והציג המטען ארגז את
"זה מהודרות. תפילין זוגות 2

אמר. למבצעים",

כולנו. מפי פרצה הפתעה צעקת
חלמנו. לא משמים כזו מתנה על

התפילין את הניחו החבר'ה כל
בעינים, דמעות עם זה, אחר זה

שמחה. של דמעות אבל

  
    

   
     

     
   
    
    
    
    

   
   

לא המזבח על תוקד תמיד אש
ו) ו, (צו תכבה

על השמים מן האש לירידת כהכנה
משלהם. אש הכהנים העלו המזבח,

הייתה הכהנים שהעלו זו אש אומנם
נבראים אדם, בני ע"י ונוצרה מוגבלת
היא זו עבודה דווקא אולם, מוגבלים.

משמים. האש לירידת הכנה שהיוותה
- שביכולתו את האדם עושה כאשר
מלמעלה, כוחות הקב"ה לו ומוסיף נותן
נעלית תמיד - תמיד" "אש שנעשית עד
חי) (מעיין מהגבלה.

צוותו... ביום לעולה... התורה זאת
לז-לח) (צוז, קורבניהם את להקריב

למד להקריב" .. צוותו "ביום הדגש מן
להקריב יש הקורבנות שאת הרמב"ם
אומר זאת עם בלילה. ולא ביום דוקא
ואיברים אימורין להקריב מותר הרמב"ם:

שקרבו מהאיברים הנותר כלומר בלילה".
קרבים צורכם, כל באש אוכלו ולא ביום
פרט כל כמו זו, בהלכה הלילה. כל במשך

פנימית: ומשמעות תוכן גם יש בתורה,
גם קיימת לה' הבהמה הקרבת עבודת
את לה' להקריב עליו האדם. בנפש
כבהמה הנמשך היצר את הבהמית, נפשו
יהודי של מתפקידו העולם. לתאוות
לה' ול"הקריבה" שבליבו ב"בהמה" למשול

לקדושה. התאוה כח הפניית ע"י
ב"יום" לעשות יש ההקרבה עבודת ואת
וברוחניות, בגשמיות מואר, באופן היינו -
ובנשמה בגוף והרחבה בריאות מתוך

הבורא. עם ומאיר גלוי קשר ומתוך
של במצבים גם כי הוכיח ישראל עם אך
כאשר ההקרבה, בעבודת המשיך "לילה"
לאור, החושך את הפך עצמה זו בעבודה

יאיר". כיום "לילה היעוד לקיום המביא
גאולה) פניני (עפ״י

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:32 18:19 ירושלים
19:35 18:34 תל-אביב
19:34 18:26 חיפה
19:35 18:37 באר-שבע
19:57 18:57 ניו-יורק

עד        
כז) - ז:ג פרק (ירמיהו    

 ומסיימים שבנתיים הפסוקים את מדלגים
ט:כב) פרק (ירמיהו      

   ההגדה: אמירת  
    עד

וחיבור צוותא לשון מצוה

לומר למשה הקב"ה ציווה ציווי של לשונות בשלש
שנאמרו אלו גם אומנם ו"צו". "אמור", "דבר", לישראל:
שאינם משום "מצוה", נקראות ו"אמור", "דבר" בלשון
אעפ"כ, ופקודה. ציווי אם כי סתמית, אמירה או דבור
של מסוים בסוג רק "צו" בלשון משתמשת והתורה מכיון
מבמצוות יותר הציווי ענין מודגש ,שבהם מובן מצוות,

ו"אמור". "דבר" בלשון הנאמרות
פרשתנו שבתחילת הפסוק על כהנים, בתורת נאמר לכן
לשון אלא צו ״אין אהרן": את צו ... משה אל ה' "וידבר
דבר לעשות מצוים כאשר כי (רש"י), ולדורות״ מיד זירוז
הציווי ענין בזה מתבטא ולדורות" מיד ב"זירוז מסוים

יותר. בגלוי
וחיבור צוותא לשון

"צוותא מלשון הוא ש"מצוה" מוסבר, החסידות תורת
מתקשרים ידם שעל הוא, המצוות ענין כי - וחיבור"

בהקב"ה. כביכול, ו"מתחברים",
לשון וגם ציווי לשון - "מצוה" בתיבת אלה פירושים שני
של וחיבור הצוותא בשני: אחד קשורים - וחיבור צוותא
כאשר דוקא הוא המצוות, קיום ע"י הבא הקב"ה עם יהודי
אלא וכיו"ב, הרגש השכל, מחמת לא כ-ציווי, מקיימם
מתאחד הוא בכך - עול) (בקבלת הקב"ה ציווי מחמת

המצוות. מצוה הקב"ה עם וחיבור) (צוותא
בהם בא "צו", בלשון נאמרו אשר שמצוות אפוא, מובן,
ובהם מכיון וחיבור", ה"צוותא ענין ביטוי לידי יותר

הציווי. יותר מתבטא

ערך כל אין עצמם, מצד ובורא נברא הבהרה: לתוספת
אין הבורא, ל"מציאות" שבהשוואה כך - ביניהם ויחס
תורת שמבארת וכפי כלל. במציאות קיימים הנבראים
והיינו ... גדול חכם שהוא "מי במשל בארוכה החסידות
הנה כאלה, חכמים אצל חכמתו... כח בעצם חכם שהוא
כלל, לאדם נחשב אינו במושכלות... עוסק שאינו האדם
שעוסק זה רק הוא החכמים בעיני האדם של מהותו כי

במושכלות".
חכם לגבי הפשוט האיש בהשוואת הדבר הוא כך ואם

ובורא, לנברא בנוגע עאכו"כ נבראים, ששניהם אף - גדול
בתכלית כשהוא (גם הנברא אין - הבורא מציאות שלגבי
קיים חכמה) בנבראים ביותר הנעלית בדרגה השלימות,

כלל. במציאות

הציווי עצם
צוותא (מלשון מצוה ע"י הנוצר הקשר כי מובן הנ"ל לאור
הציווי. עצם מחמת הוא לישראל, הקב"ה בין וחיבור)
את יוצר הציווי, עצם גם אלא המצוה, קיום רק לא כלומר,

- המצוה הקב"ה אל (הנבראים) המצווים שבין הקשר
שכן הציווי, על עובר שהנברא בשעה גם נשאר זה קשר
הרי במצוה, ח"ו ומורד הציווי על עובר שהנברא בשעה
פועל הוא - הבורא עם מהצוותא מושלל עי"כ נעשה הוא
עליו לומר ששייך זו עובדה אולם הבורא. רצון היפך
שייכות לו שיש הוכחה היא הרי הרצון, היפך שעושה

שלילי. באופן היא ששייכותו אלא הבורא, לרצון
א) מד, (סנהדרין נאמר יהודי על מדוע מובן גם מכאן
בדרגא נשאר החטא למרות הוא", ישראל שחטא, "אע"פ
לא אוה"ע על העולם: מאומות נעלית באין-ערוך שהיא
שהרי הרצון, היפך "חטא", המלה את לומר כלל שייך
שלילה, בדרך לא גם הבורא, לרצון שייכות כל להם אין
בדרך לא גם - הרצון היפך המושג בהם שייך לא וממילא

השלילה.
שחטא, אע"פ מצות, תרי"ג על שנצטוה ישראל משא"כ
- לתורה אותיות ריבוא שישים "יש ר"ת ישראל: הוא
גם (ובמילא ומצוות בתורה הקשורה מציאות הוא עדיין
כזה במצב ששייכותו אלא המצוות), ומצוה התורה בנותן

שלילית. בדרך היא

ממש של חיבור - צו
וחיבור" ה"צוותא ישנו המצות שבכל אף כי יובן גם עפ"ז
וחיבור הצוותא ענין עיקר ברם, עליהם, הציווי עם מיד
או ש"אמור" משום "צו": בלשון שנאמרו במצות הוא -
כפי לעשות הברירה את האדם בידי משאירים "דבר"
את משאירה אינה ציווי, של באופן פקודה ואילו רצונו;
את למלאות מכריחה כאילו אלא - כלל בידיו הדבר

הציווי.
והם היות ו"אמור", "דבר" בלשון שנאמרו מצות ולכן,
ה"צוותא לכן - לקיימם הבחירה את ישראל ביד משאירות
והאמירות הדברות ע"י הנוצר ה"מצוה") (ענין וחיבור"
עצם ע"י שנעשה החיבור אותו רק הוא - קיומם) (לפני

בלבד: הציווי
וכבר מאחר "צו", הלשון בהם שנאמר המצות משא"כ
אלו בציוויים - יקיימום שישראל בטוחים הציווי, ע"י
על - חיוב בדרך הקיום, לפני עוד וחיבור הצוותא מתבצע

המצוה. קיום בעת הנגרמת וחיבור הצוותא דרך
תשכ״ה) צו פרשת (שבת

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

בבכוריהם מצרים למכה
"שבת בשם: נקראת פסח שלפני זו שבת
בה, שאירע הגדול" ה"נס שם על הגדול",
(כמובא בבכוריהם" מצרים "למכה של הנס
או"ח יוסף בבית פ"ז, דף שבת מסכת בתוספות
כאשר זה היה שם). הרב ובשו"ע ת"ל, סימן
את לשחרר מפרעה דרשו מצרים בכורי
מכת על ששמעו משום וזאת ישראל, עם
לגורלם. וחששו לבוא הקריבה בכורות
מצרים ובכורי לבקשתם, סירב פרעה
בו המצרי, הצבא נגד ענק לקרב יצאו
רבה ובשמות י') פס' (קל"ו, תהלים (מדרש עמם מבני ריבוא 60 נהרגו

בא). פרשת

מצרים "למכה הפסוק של הפנימית המשמעות זוהי המדרש לפי
עם המצרים את הכה שהקב"ה - חסדו" לעולם כי – בבכוריהם
המצרי, העם בתוך פנימית למלחמה וגרם בעצמם! שלהם הבכורות
מנת על הגדול", "שבת את חז"ל קבעו שמו שעל הגדול" ה"נס וזהו
נלחמו שבו הגדול הנס על לה' וישבח יודה ישראל עם דורות שלדורי
בכורי היו והחסידות הקבלה [ע"פ השני נגד האחד ישראל שונאי

להתערב. יצטרך ישראל שעם בלא הקליפה"], "תוקף מצרים

הסביר ,((1991) תשנ"א (שנת הראשונה המפרץ מלחמת בתקופת
הברית בעלות מלחמת כי המשיח, מלך מליובאוויטש שליט"א הרבי
הנס של מחודשת התממשות למעשה מהווה העיראקי, הצורר נגד
שלחמו שהמעצמות משום וזאת בבכוריהם", מצרים "למכה של הנ"ל
ערב מדינות גם ולצידן ובריטניה, צרפת (ארה"ב, חוסיין בסדאם
את שהביסו והן העולם", אומות "בכורי את למעשה מהוות רבות)
צריכה הייתה שישראל בלא כוויית, את שכבש העיראקי הצבא
הבולטים, הגאולה מסימני נוסף סימן זהו קבע, לכן, בזה. להתערב

ממש. ובקרוב אנו ובזמננו בדורנו דווקא מגיעה שהגאולה לכך

להתקיים ממשיכות המשיח מלך שליט"א הרבי של הקדושות נבואותיו
בבכוריהם..." מצרים "למכה הנס של – הנ"ל הגאולה וסימן במדויק,
לנו: העוינים האזור עמי בכל ומדהים, מרשים באופן ומתגשם חוזר
עצמו, מהעם המהפכה תהליך החל הערבי בעולם המהפכות בכל
אותו. והפילו במשטר לחמו בעצמם והם עצמו, הצבא בסיוע לעיתים
וגם ארה"ב), (בלחץ המשטר את שהפיל זה הוא עצמו הצבא במצרים,
(וגם ומהומות הפגנות חריף, פנימי עימות שם מתקיים אלו בימים
כך למשטר). (המתנגדים המוסלמים" ב"אחים התומכים של פיגועים)
בעיקר קרס והשלטון לשניים, התפרק הצבא – ובסוריה בלוב גם היה

ותומכיהם. הצבא חלקי שני בין הפנימית המלחמה ע"י

ואל- דאע"ש הטרור שארגוני בכך העצום הנס את לראות גם מדהים
אלפי היום עד (שספג החיזבאללה ארגון על מלחמה הכריזו קאעידה
ה', של גלויים ונסים חסדים אלו חוסלו). ממפקדיו ומאות אבידות,
הצבא גם מעורבים. שאנו בלא בזה, זה לוחמים ישראל ששונאי
בלחימה הן אבידות, מאות סופג המהפכה") ("משמרות האיראני
ההתגשמות דאע"ש). (מול בעיראק והן המורדים) (מול בסוריה
אותנו להביא צריכה בבכוריהם..." מצרים "למכה הנס של המחודשת
אל ביציאה הגדול" "שבת בתקופת עכשיו אנו כי ברורה להכרה
ובקיום התורה בלימוד להוסיף ועלינו והשלימה, האמיתית הגאולה
המשיח מלך לרבי ובהתקשרות הנסים, על לה' בהודאה המצוות,
בשמחה ממש, בקרוב להיגאל נזכה זה ידי ועל הדור, נביא שליט"א

הפסחים. ומן הזבחים מן שם לאכול ונזכה לבב. ובטוב

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

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

ג פרק

עלינו ימלוך העם.. נהגו

וברכה התפילה.. ברכות
באמצע אחת

הברכות כל נוסח וזהו
צריך אינו האמצעיות...

שוש הוידוי... נוסח
בה' אשיש

א פרק שבת הל'

ט-יא פרקים שחיטה הלכות

יב-יד. פרקים

א-ג פרקים שבועות הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

א-ג. פרקים נדרים הלכות

ז

ח

ט

י

יא

יב

יג

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

לגאולה בדרך מחסומים אין

צו פרשת
הגדול שבת

הגדול שבת צו

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

לעם עולם" מ"אלקי עולם נחלת שהיא כיון
שיכול מי אין ויעקב, יצחק אברהם בני ישראל,

לוותר יכולים אינם עצמם הם ואפילו מהם, אותה לקחת
מי חשוב (ולא בתורה שכתוב מה על המתנה "כל - עליה

תש"ל) (פורים בטל". תנאו המתנה)

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לוותר אפשר אי
הי"ד יפה אסתר הק'

שי' הכהן ישראל נחמן ר' יבדלחט"א בת

שי' קליימן
ה'תשס"ב ניסן י"א ימ"ש ערבים ע"י נרצחה

בתוכם. והיא עפר, שוכני ורננו והקיצו

נשמת לזכר

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

טוב מזל ברכת
שיחיו לאה דבורה מרת וזוגתו יעקב לר'

הרצוג
תחי' ביילא רבקה ה' בצבאות החיילת בתם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

האופנוע לצד החיילים



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

הזמנים בין ישיבות רשת
40 עם הזמנים בין ישיבות רשת
מקיימת הקודש, ארץ רחבי בכל סניפים
לימוד סדרי הפסח, לחג ההכנה בימי
הלימוד סדר הישיבות. תלמידי עבור
גאולה לימוד לצד החג, הלכות את כולל
מיוחדות לימוד חוברות מתוך ומשיח
הישיבות. תלמידי איגוד ע"י שהופקו
שונות הטבות המתמידים, למשתתפים
טיסה לכרטיסי במענק השתתפות כולל

.052-711-7701 לפרטים: ל-770.

באינטרנט גם חמץ מכירת
שליט"א הרבי הוראת במסגרת
מאחינו שיותר ככל לזכות המשיח, מלך
ניתן חמץ", "מכירת בקיום ישראל בני
המכירה. את "הגאולה" באתר לקיים
את האדם מסיר המכירה באמצעות
את ומונע שברשותו חמץ מכל בעלותו

ימצא". ובל יראה "בל של האיסור

"הגאולה" אתר של הבית לדף בכניסה
בכותרת פרסום) (רצועת "באנר" מופיע
לאחר כאן". לחצו - חמץ "מכירת
רושם עליו מסך מתקבל הלחיצה
לצורך הנדרשים הפרטים את המבקר
מתקבל התהליך בסיום החמץ. מכירת
אישור המכירה, בוצעה ממנו במחשב
טופס העברת על להדפסה, הניתן

האתר. צוות לטיפול המכירה

במילוי והמשכה עלינו, מלכותו קבלת בעצם עימו, להתקשרות ביותר המסוגל היום זה
ממש עכשיו והשלימה, האמיתית הגאולה הבאת העיקרי, בעניינו בפרט הקדושות הוראותיו

טובות חדשות

היום בניסן י"א
! גובר מזלנו בו

באינטרנט: חמץ מכירת
www.hageula.com

העכשווית, בגאולה שכעת רק מצרים, ביציאת כמו
הפסוק כוונת לזה יותר. בגדול יהיו הנפלאות
נפלאות". אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי
לנפלאות ביחס בלבד דוגמיות יהוו דאז, נפלאות

מהם. אחד על להלן העכשווית. הגאולה
הגדול". "שבת נקראית הפסח, חג שלפני זו שבת
יציאת ערב בה שהתרחש הגדול" "הנס שם על

ומהו? מצרים.
לקחת נצטוו, ישראל בני
שהיה לחודש בעשור
כבש השבת, ביום
עד המטה לכרעי לקשרו
עשר בארבע לשחיטתו
יציאת ערב לחודש,
שתהו למצרים מצרים.
להם ענו הדבר, לפשר
ארבעה בעוד ישראל:
לשחוט עתידים אנו ימים
הנחשבים אלו, כבשים
מכן לאחר לאליליכם,
להכות הקב"ה עתיד
אנו ולמחרת בכור כל
ממצרים. לצאת עתידים

נזעקו הדברים לשמע
מפרעה ודרשו לחייהם כעת שחששו הבכורים
סירב פרעה ישראל. בני של המיידי שיחרורם את
נהרגו בה אחים" "מלחמת פרצה ובמצרים בתוקף

בבכוריהם". מצרים "למכה - רבבות

זה בזמן בימים
,('91) תנש"א בשנת הראשונה המפרץ במלחמת
ומדינות המעצמות קואליצית נוצרה כאשר
שליט"א הרבי העיד מבגדד", "הצורר כנגד נוספות
מתקדם שידרוג הינו זה תרחיש כי המשיח, מלך
הגדול", "שבת נס של
בכורי רק לא כאשר
בכירי אלא מצרים,
העולם, כל מדינות
נלחמים "הבכורים",

בבכוריהם". מצרים "למכה - ישראל עם להגנת
יותר. בגדול אבל מצרים ביציאת כמו וכאמור

הנס את בישראל יחיד כל ראה במצרים, שם
בעולמנו זאת לעומת הקרובה. בסביבתו רק
את לראות אחד כל יכול והמרושת, המתוקשר
באחיו", איש ונלחמו במצרים מצרים ה"וסיכסכתי
במצרים, שם ק"מ. במאות הרחוקות במדינות גם
היום מעשה, בשעת רק הנס את לראות היה ניתן
ומעלים מעשיהם את מתעדים הצדדים כאשר
הם לאינטרנט, אותם
לצפות מאפשרים

עת. בכל בנפלאות

ממש עכשיו
בשבוע שלישי ביום
הבהיר היום יחול הקרוב
הולדתו יום בניסן, י"א
עשרה ושלוש המאה
מלך שליט"א הרבי של
גובר זה ביום המשיח.
של נשמתו עצם מזלו,
הכולל ישראל, בני ראש
ישראל. נשמות כל את
גובר זה שביום מכאן

נשמתו. עצם בהתגלות יהודי, כל של מזלו
בעצם עימו, להתקשרות ביותר המסוגל היום זה
הוראותיו במילוי והמשכה עלינו, מלכותו קבלת
הגאולה הבאת העיקרי, בעניינו בפרט הקדושות
הוספה ע"י ממש, עכשיו והשלימה, האמיתית
וגאולה משיח ענייני לימוד ומצות, בתורה
חג לקראת ובעמדנו הגאולה. בשורת ופרסום
דפסחא", "קמחא נזקקות למשפחות עזרה הפסח:
שליט"א ישראל בני מאחינו שיותר ככל לזכות
חמץ, מכירת יד, עבודת שמורה מצה באכילת
תורה" "כינוסי קיום ציבוריים, "סדרים" קיום
משיח" "סעודת וקיום הכנות המועד, חול בימי
טובות החלטות פסח. של ואחרון בשביעי
נגאלו בניסן חז"ל, הבטחת את יפעלו שבוודאי

ממש. עכשיו להגאל, עתידים ובניסן ישראל

ההולדת יום לרגל ב-770, המתקיים השנתי למפגש הגיעו ישראלים מאות
ברכה. בקשות כתבו רבים הכינוס במהלך המשיח. מלך שליט״א הרבי של

ב-770 הולדת יום חוגגים

גאולה של פסח

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

חסידות לימוד ע״י - חיות להשפיע
להחזקת מפעולותיו שיחיו ומרת.. ממר להודע לי נעם
הכנסת ובית המדרש בבית בקהלתו והפצתה היהדות

הכשר. חינוך בשטח והפנימית התיכונה ובנקודה
זה הי' חיוני דבר הזמנים ובכל המקומות בכל אם אשר
ובלבול המאורעות רבת זו בתקופתנו עאכו"כ בישראל

ותכונה טוב דבר אשר דארצוה"ב זו ובמדינה המוחין
ואמונה, תמימות בהנוער. נמצא פנימית

שנצלו חוגים איזה היו שעברו בשנים שבעוה"ר אלא
והמצוה, התורה מדרך ההיפך בכיוון אלו תכונות

והצליחו השי"ת זיכהו אשר מהנ"ל להודע ושמחתי
ותעמולתו. עבודתו הצלחת בעמלו. טוב פרי לראות

זה... עבור אותו מיקרים הקהלה מבני כמה ואשר
מכבר לו ידוע שבודאי אף אעוררו, זו בהזדמנות

אשר התורה בפנימיות גם עתים לקביעות בהנוגע

הנותנת שהיא החסידות בתורת נתגלתה בדורותינו
וקיום התורה בלימוד הישראלי לאיש והתלהבות חיות

המצות,
הרי ישראל מבני כו"כ על השפעה לו שיש זה ובפרט
פי נכפלת והתלהבות, חיות בעניני בעצמו הוספה כל

מזה. כתוצאה במושפעיו שבאה ההוספה ע"י כמה
כמה עד בהנ"ל הרגשתי דיחיד, לענין דרבים ומענין

וההתחזקות רוח העדוד לטובה עליהם פועלים
רוחם לעודד בפעולות אם בדבור אם ממנו שמקבלים

לעלות מזלם יתחיל שבקרוב שתקותי אף הנכאה,
פרטים, באיזה למצבם הטבה

גם ידוע והלא ולעודדם, לחזקם ימשיך ודאי זה בכל
ומשפחתם הנ"ל בהם שננמדו ביהדות הנסיונות לו

בה הסביבה על גם ומשפיעים שהשפיעו אלא עוד ולא
ו׳רע״ה) (מאגרת השכינה. כנפי תחת לקרבם נמצאים
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שמיטה שנת (27.3.15) ה'תשע"ה ניסן ז' הגדול, שבת - צו פרשת קודש שבת ערב
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לעם, ישראל עם הפך שבו החג הפסח. חג
בישראל הקב"ה בחירת את המסמל החג
משמעות מקבל בהקב"ה, ישראל בחירת ואת

הגאולה. דור - אנו בדורנו גם מיוחדת
שליט"א הרבי שיזם הראשונים, המבצעים אחד
על ההכרזה לפני ארוכות שנים המשיח, מלך
"מבצע היה הידועים, המבצעים" "עשרת
בשנת שהחל המבצע במסגרת שמורה". מצה
לחג לשלוח להשתדל, ההוראה ניתנה תשי"ד,
על הקפידו (שלא וידידים למכירים הפסח
"סדרים לעורכי וכן אז) עד שמורה" "מצה
מצות - הסדר ללילות לפחות - ציבוריים"
שמורה. מצה - ודוקא יד, עבודת עגולות
שליט"א הרבי הדגיש שונות בהזדמנויות
בהיותה הנ"ל, המצה מעלת את המשיח מלך
ועל האמונה, מאכל - דמהימנותא" "מיכלא
ממצה דווקא יאכלו ילדים שגם לוודא יש כן
כחלק המנהגים" ל"ספר נוספה זו הוראה זו.

הפסח. חג ממנהגי

ושמח כשר לחג הכנות
מאפיות השנים עם נוספו זו, למגמה בהמשך
רבבות לומדים במסגרתם לילדים, המצות
התנסות תוך הספר ובתי הגנים תלמידי
לומדים הם כן כמו המצות. אפיית את אישית,
לעומת במצה הנרמזים החיוביים הערכים על
בעוד בחמץ. הנרמזים השליליים הערכים
והצניעות, הענווה חשיבות את מבטאת המצה
והגאווה ההתנשאות את מבטא שהחמץ הרי
זהירות נדרשת ולכן כך כל להיזהר צריך ממנה

וביעורו. בביטולו גדולה כה
חב"ד, מוקדי בכל הנהוגים לחג, נוספות הכנות
המשיח מלך שליט"א הרבי של לעידודו שזכו
ה"קמחא חלוקת הם למבצע, שנעשו עד

אלפי למאות לפסח, כשר מזון חלוקת דפסחא"
את המאיר המזון סל את המקבלות משפחות,

ליבותיהם. את ומשמח בתיהם
החמץ, את למכור רבבות זוכים ובמקביל
הרבנים, אל המועברים מיוחדים בטפסים
ומעבירים מבתיהם החמץ את מבטלים ובכך
יראה "בל התורה כהוראת הגוי, לרשות אותו

ימצא". ובל
הסדר "לילות מתקיימים החג, פרוס עם
רבות משפחות משתתפים בהם הציבוריים",
באוירה השימורים ליל את לעשות הבוחרות

ושמחה. חסידית

הפסקה ללא פעילות
הסדר לילות הפכו כבר בחו"ל, חב"ד במוקדי
בלילה המבקש מטייל כל עבור חובה לאירוע

יהדותו. את לחגוג זה
של במיוחדים הסדר לילות את לציין ניתן כך
מדינות יפן, בפיליפינים, בהודו, חב"ד בתי
הגדול כש"הסדר אמריקה ומרכז דרום

בו שנים כחמש מזה בבוליביה, נערך בעולם"
ישראלים. צעירים אלפי משתתפים

את מסמל חב"ד, בבתי הראשון החג סיום
הבא לשלב והמעבר הראשון השלב של סיומו

נפסקת. שלא בפעילות
המשיח, מלך שליט"א הרבי הוראת פי על
תורה", "כינוסי המועד חול בימי מתקיימים
חידושי הישיבות ותלמידי רבנים מרצים בהם
אף מהדברים חלק שונים, בנושאים תורה
והערות חידושים בקבצי יותר מאוחר נדפסים

בתורה.

משיח סעודות
של "שביעי פסח, של האחרון החג לקראת
משיח", "סעודת מבצע לקיום נערכים פסח",
הסעודה לקיום הכנסת לבתי מגיעים בהם
החג של האחרונות ובדקות בשעות הנערכת
זו לתקנה פסח. למוצאי אותו ו"ממשיכה"
"כי שאמר טוב, שם הבעל ידי על שנתקנה
המשיח", הארת גילוי מאיר פסח של באחרון

רבותינו תקנה נוספה
לשתותבסעודה נשיאנו
יין של כוסות ארבע זו,
הגאולה על בזה ולכוון

והשלימה. האמיתית
הפסח חג משימות
עבור גדול אתגר מהוות
והפעילים, השלוחים
שבפעולה הידיעה אך
את להביא זוכים אנו זו

שליט"א הרבי ע"י והשלימה האמיתית הגאולה
עד נדלה בלתי תמריץ מהווה המשיח, מלך

זה. בפסח עוד ממש בפועל להתגלות

בבוליביה הסדר בליל

דפסחא קמחא חלוקת

כמו .B-12 ה וגם יפה עלה "...הברזל כרונית ועייפות התריס בלוטת
ו. עדנה עייפה". פחות ואני התאזנה התריס בלוטת כן,
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