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יחודי מפגש היווה השבוע, ראשון יום
במשיח גדושים ענק כינוסי שני של
מוקדי בשני חלק נטלו בו וגאולה
ה' צבאות חיילי ילדים אלפי פעילות,
שגדשו חב"ד חסידי ואלפי היום בשעות
מעמד בחולון. "ארנה" היכל את ומילאו
הולדתו יום ניסן, י"א לכבוד עוצמתי

המשיח. מלך שליט"א הרבי של
למתחם לזרום החלו הבוקר משעות
השנתי לכינוס ילדים אלפי הגדול,
ידי על המאורגן השם", "צבאות של
ה'. צבאות החב"דית הנוער תנועת
הילדים את הביאו אוטובוסים עשרות
לקבוצות התחלקו הם שם ענק, לפארק
בלימוד מדריכים בהנחיית והשתתפו
וחשיבות בניסן, י"א הבהיר יום אודות
המשימה במילוי ישראל ילדי של חלקם

במתחם אחר בחלק במקביל, הגאולה. זירוז
בצבאות חיילות לאלפי השנתי הכינוס התקיים
כהכנה היום, במהלך והתוועדו למדו הן גם ה'.
עמדו הצעירים החיילים לרשות בניסן. לי"א

הענק. בפארק הרבים המתקנים

משיח דגלי עם
יחודי יום של השני חלקו החל הערב בשעות
קמפיין את שליוותה לכותרת זכה שאף זה,
"ארנה" להיכל בחרתנו". "אתה - הפרסום
חב"ד חסידי אלפי זורמים החלו שבמתחם
לקראת ההכנה לכינוס הארץ, רחבי מכל
האולם את שמילא החשוב הציבור ניסן. י"א
על העיד ענקיים, משיח בדגלי משובץ הענק,
הגופים: שלוש ע"י שאורגן האירוע הצלחת
משיח מטה הקודש, בארץ חב"ד ניידות
ר' בהפקת משיח", "בית החסידי והשבועון

כפלין. מיכאל

מאיטליה, וילשנקי סנדי הרב האירוע מנחה
בהמשך כאשר יום של יחודו על בדברים פתח
מיכאל הרב הותיק המשפיע את הזמין
מלאכי קרית חב"ד, הר מנחלת מישלובין
הקהל כאשר בתהילים, קי"ד פרק לאמירת
החדש הפרק בפסוק. פסוק עימו חוזר חוזר
113 במלאות המשיח, מלך שליט"א הרבי של
שעל הענק מסכי על הוקרן להולדתו, שנה

הארוך. הנשיאות שולחן ממול הבמה,

מצרפת הכבוד אורח
הרב החשובים, הנואמים עלו זה אחר זה
חב"ד חסידי ישיבת מראשי לנדא איזיק יצחק
אסמן משה ראובן הרב בצפת, ליובאוויטש
הרב אוקראינה, בירת קייב של הראשי רבה
הקודש בארץ חב"ד ניידות מנכ"ל נחשון דוד
ישיבת ראש גינזבורג יוסף הרב ה', וצבאות
היה מחו"ל הערב אורח אביב. ברמת חב"ד
ווינסען קהילת ואב"ד רב טייב יוסף הרב

קטעי שובצו הנואמים בין בצרפת.
מלך שליט"א הרבי עם מרגשים וידאו

המשיח.
שלושת עם נערך מאלף סימפוזיון
מחיפה, פרומר אסף הרב המשפיעים
והרב יהודה מאור מענדל מנחם הרב
הסיכום דברי את מירושלים. נוטיק זלמן
מנכ"ל הנדל שמואל הרב מסר לערב
כשהוא האירוע, מארגן משיח מטה
מהרבי מופת סיפור בדבריו משלב

המשיח. מלך שליט"א
הערב במהלך המוסיקליות באתנחתות
מנדי ר' החסידיים: הזמר השתתפו, כולו
בערל ור' שטיינמיץ מוטי ר' ג'רופי,
שהלהיבו גדולה, תזמורת בליווי צוקר,
ובשירי חסידיים בניגונים הקהל את
הערב במהלך הופיעו כן כמו ומשיח. גאולה

"נרננה". ומקהלת טייב יובל ר' הזמר

אדירה אדוננו יחי שירת
וזמרה", שירה "ברוב של בסימן שנערך הערב
הזמרים, צוות עם יחד הקהל כאשר לשיאו מגיע
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מלך שליט"א הרבי להתגלות בזעקה ארוכה,
הובטחנו שהרי ממש, ומיד תיכף המשיח
להגאל". עתידין ובניסן ישראל נגאלו "בניסן

לנוער השפעה יכולת ניצול
אפשריות על לדכוותי' באצבע להורות למותר ...בודאי
בת בקהלה הוא שמנהיג כיון בזה, לו שיש המיוחדות
עולם היא מהן אחת נפש כל אשר משפחות וכמה כמה
ז.א. הוא. פרופסר מורה הרי זה. ענין על ונוסף מלא.
וצעירים הנוער מבני כמה יום מיוחד קישור לו שיש

שלהם, החברים עם גם ידיהם ועל בכתתו אשר
תלמיד כיחס הוא אליו שלהם היחס ברובם בודאי והרי
כמו דבריו שמקבל ז.א. לקח. ממנו ששומע זה אל

שהם.
והמורה, המשפיע של האחריות את מגדיל שזה שאף
שלו היכולת את מגדיל העיקר, והוא זה עם ביחד אבל
אפילו שתהי' מדה ובאיזה בנוער. לטוב שינוי להביא
התלמיד. של בגרותו עם ביחד גדל השינוי הרי קטנה.
להיות יכול בגרעין קטן ששינוי בזה. הדוגמא וכידוע

כמדומה פירות. נושא לאילו שיגדל בעת מכריע עניו
אדם בני ומדות המוסר בששה הוא מלמד בו שהקו לי
אליהן המטרות אותן לו ישר קישור אשר בשטח ז.א.
ו׳רנט) (מאגרת החסידות. תורת שואפת

יהודי אינו עם מקשר הצלה
יהודית, אינה חברה לך יש אשר תלמיד אודות במ"ש

לזה. להתיחס ואיך
להאמור ממציאים אם אשר רואים הפעמים ברוב הנה
מחברים זה מרחיקו ממילא בדרך הרי יהודים, חברים

תלמידיו. בין שהוא כיון והרי כהנ"ל.
יתקרבו התלמידים ששאר להשתדל אפשרית ישנה בטח
לחברים פנוי זמנו יהי' לא ובמילא ויותר יותר אליו
ו׳רע״ט) (מאגרת בפרט. ולהנ"ל אחרים

שלי הבן וגם לאל, "תודה וריכוז/היפראקטיביות קשב הפרעות
אודות בתרופות צורך וללא רגוע הוא ב"ה רטאלין, לו לתת שרצו

ג. אליהו המסור" לטיפולך
וגם המיגרנות טיפולים 6 ומיגרנות."אחרי - הליקובקטור חיידק

בכלל" ביוטיקה באנטי צורך ללא נעלמו הליקובקטור החיידק
ב"ב. ראשית אחות פ. ורד

בחודש טיפולים שלושה "...אחרי שונות מסיבות וברכיים גב כאבי
ש. אילה לחלוטין" הבעיה נעלמה

ד. שלמה הברך" את לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה "...לאחר
דם, בדיקות "...עשיתי לקויה וספיגה הורמונליות/פוריות בעיות

עייפה. פחות ואני התאזנה התריס בלוטת בסדר. B-12-ה וגם יפה ממש עלה הברזל
על לכם להודיע התקשרתי נברו ד"ר שנה)... כחצי (לאחר מהטיפולים. תוצאות יש

ו. עדנה הקרוב" שישי ביום מילה הברית

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

להגאל עתידין ובניסן נגאלו בניסן



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

ה'תשי"ט, ניסן י"א ב"ה,
נ.י. ברוקלין,

ישראל בני אחינו אל
ואתר אתר בכל
יחיו עליהם ה'

וברכה! שלום

את שולח הנני המצות, חג חרותנו זמן בפרוס
ואתר אתר בכל ישראל בני לאחינו ברכתי
כל של היום-יומיים בחייהם החג שיביא
ומפריע דאגה מכל אמיתית חרות ואחד, אחד
הפנימי התוכן אל ולהתרומם וברוח, בחומר
התורה לקבלת כהקדמה מצרים יציאת של

ית': הבטחתו לקיים
העם את בהוציאך
תעבדון ממצרים
על האלקים את

הזה. ההר

* * *

התורה נותן כה'
תורה עניני גם כן
בלתי הם ומצוותיה
ונצחיים, סופיים
אשר ההוראות וכן

יפה כוחם ומצוות, מתורה ללמוד וצריך אפשר
מצוה ובפרט הארצות, ובכל התקופות בכל
אשר מצרים -יציאת הפסח בחג כללי וענין

יום. בכל להזכירה מצווה

בכל כי - היא הפסח חג של ההוראות אחת
את להפוך ואפשרות כוחות יש מישראל אחד
תוך בפועל הקצה אל הקצה מן ומצבו מעמדו

קלה. שעה

המרירות בפרטות מתוארים חז"ל ודברי בתנ"ך
בני של העמוקה והירידה מצרים גלות של

התקופה. באותה ישראל

יכל לא אחד עבד אף אשר בארץ משועבדים
של המוחלט שלטונו תחת ממנה, להמלט
אין בעוני ישראל, ילדי של בדמם הרוחץ פרעה
עבודה - פרד עבודת מגזירת ורצוצים כמוהו
פרעה שלטון נשבר והנה - ונפש גוף המפרכת
ביד היא והחרות כולו, העם לכל חרות ובאה

גדול. וברכוש רמה

הקצה מן היתה היא גם הרוחנית, הגאולה וכן
שערי במ"ט ישראל היו שקועים : הקצה אל
נגלה והנה זרה, עבודה למדריגת עד טומאה
שבועות ובתוך ובעצמו, בכבודו הקב"ה אליהם
בדרגה סיני הר לפני כולם עומדים כבר ספורים
אל מדבר והקב"ה ונבואה, קדושה של עליונה
מהם ואחד אחד כל
ממוצע בלי ביחוד
באמצעות לא אף -
: ואומר - רבנו משה

אלקיך. ה' אנכי

הן: מזה ההוראות

מצב יהיה כאשר יהיה
כלל בתור - היהודי
יהיה פרט, בתור או
יהיה כאשר מצבו
חייב - אדם בעיני
לשאוף יום, בכל מצרים יציאת להזכיר היהודי
- גאולה שלימה, וגאולה חרות למען ולפעול
שעבודים מיני מכל - גדול וברכוש רמה וביד
שלו ה"מצרים" בחינת מצד בדרכו והפרעות
ויקבל קדוש, וגוי כהנים ממלכת יהיה אשר עד

מצרים". מארץ צאתך "כימי הכל - התורה

להסתפק אסור בדרך. להסס או לעמוד אסור
ולעלות להמשיך צריך הראשונים. בהישגים

אלקיך". ה' "אנכי וירגישו שישמעו עד מעלה

* * *

בימינו ביותר ומתאימות חשובות אלה הוראות
אלא יחידים מצד רק לא תנועה ניכרת כאשר
להשתחרר שלמות ושכבות קבוצות מצד אף
האמיתית החירות בדרך ולילך רוחני משעבוד

הגוי". יאמר "מה מהפחד גמורה חרות -

יהודי של הגויים דבריו כמשמעו, פשוטו - הגוי
הרע, היצר הוא עצמו בקרבו אשר והגוי תועה,
ועלו בדרככם תעצרו אל הפסח: קורא אליהם

רמה. ביד מעלה

ובזקנינו "בנערינו לחרות תצאו כי בטוח ואז
גדול. וברכוש ובבנותינו" בבנינו

שבמהרה ושמח, כשר פסח חג בברכת
בימינו

מצרים מארץ צאתך כימי ההבטחה תתקיים
צדקנו משיח ידי על נפלאות אראנו

שניאורסאהן מנחם

מלך אגרות
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למסור שאי-אפשר ויאמרו בתוקף יתייצבו
בסכנה מעמידים על-ידי-זה כי ושומרון, מיהודה שעל אף
חב"ד בני-ברק...וכפר בירושלים, הנמצאים יהודים בפועל

תשל"ח) ה' כסלו (ט' עלי'. הדרים ישראל ארץ וכל וכו'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ברק לבני סכנה מיו"ש שעל מסירת

 
    
   
במעשה   
    בפועל
   
   
   
   
     

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)

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:37 18:24 ירושלים
19:40 18:39 תל-אביב
19:39 18:31 חיפה
19:39 18:41 באר-שבע

*20:05 19:04 ניו-יורק
א' ביום חג *מוצאי

10:35    
11:38    

כא) יב, (שמות וקחו משכו 
טז) כח, (במדבר הראשון ובחודש 

ה"ז: ג (יהושע יהושע וישלח 
כז) ו ב-וא: ה

ממש בשלמות פסח שנקריב

את לומר נוהגים מנחה, תפילת לאחר פסח, בערב
בסידור. שמובא כפי פסח" קרבן "סדר

אנו אותן האמירות, משאר שונה זו, אמירה
שפתינו" פרים "ונשלמה של באופן תמיד אומרים
הינה הקורבנות שאמירת חז"ל תקנת במשמעות
באופן הינו פסח, קרבן אמירת הקרבתן. במקום
נקבע ולכן ממש ההקרבה מעשה במקום שהוא
ממש אלא ההלכות או המשניות מתוך לא לימודו,
וכפי המקדש, בבית לפרטיו זה, הליך שנעשה כפי
"כאילו פסח קרבן אמירת בסדר אומרים שאנו

הקריב".

הגאולה קרבן
ישראל, עם גאולת של הקרבן הוא פסח קרבן
מצרים בפסח שנאמר כמו בפשטות, גאולה הן
על פסח אשר לה' הוא פסח זבח "ואמרתם
ואת מצרים את בנגפו במצרים ישראל בני בתי
דהיינו פנימית, וחירות גאולה והן הציל", בתינו
ישראל שבני מצרים, ביציאת ישראל עם לידת
ה'", "עבדי להיות פרעה" "עבדי של ממצב יצאו
קרבן הציווי את שקיימו ידי על ונמשך בא שזה

פסח.
הענינים: שני באים ומזה

הוא, הזה בזמן פסח בקרבן העסק שתוכן א)

וחירות גאולה של למצב עצמו את מגביה שהאדם
סדר בקריאת יש ולכן פסח), דקרבן הענין (תוכן
הזה בזמן האפשרית השלימות כל פסח קרבן
או התוצאה, רק לא - קרבן הקרבת של בענין
מעין לו שיש אלא האדם, של העילוי אפילו
אלא התפלה, בענין כמו רק ולא ההקרבה, מעשה
ועושה המקדש בבית עומד כאילו שזהו יותר, עוד
בו. שקורא פסח קרבן שבסדר הדברים פרטי כל

חסרון שמרגישה מעלה
גודל שירגיש אותו מביא גופא זה שני: מצד ב)
רואה ואינו קיים המקדש בית שאין בזה החסרון
ולמרות בפועל, והשלימה האמיתית הגאולה את
פסח קרבן סדר בקריאת שיש העילויים כל
ומקיים המקדש בבית עומד כאילו ממש (שהוא
הקרבת של העילוי לגבי הרי פסח), קרבן סדר כל

אינו. — ממש ובפועל בגשמיות קרבן
"בזמנו פסח קרבן סדר לקריאת בהמשך ולכן
על "ידאג — הקרבתו" במקום קריאתו שתעלה
שיבנה העולם בורא ה' לפני ויתחנן הבית חורבן

אמן". (וחותם) — בימינו במהרה אותו
כתוצאה (הבאה זו "דאגה" ענין שתוכן לומר ויש
בבית בפועל קרבן בהקרבת העילוי מהרגש

בהלכה גם נרמז - בגשמיות) כפשוטו המקדש
הפסח "ואם פסח קרבן סדר בסיום אומרים אותה

אחר". שמביא עד לו עלה לא טריפה נמצא
דוקא הביא למה ביאור: צריך לכאורה הלא כי
בעל "נמצא את ולא טריפה", "נמצא של הדין את

ברמב"ם? ביחד הובאו ששניהם מום",
המצב על רומזת "טריפה" שהמילה לומר, ויש
חוץ בשר שיצא כיון טריפה", בשדה "ובשר של
הוא, בזה שהרמז כטריפה, נעשה למחיצתו
גם למחיצתן, חוץ נמצאים ישראל בני שכאשר
והשלימות, המעלה בתכלית היא כשעבודתם
שנמצאים זה למחיצתן, חוץ שנמצאים זה הרי
שלימות להם שאין "טריפה", כמו זה "בשדה"

והחירות. החיות אמיתית,

אמיתית עליה
פסח קרבן סדר אמירת שבעת זה, בדין הרמז וזהו
עצמו את שמגביה שלמרות להרגיש, האדם צריך
שזכה ועד - רוחנית וחירות גאולה של למצב
וקפיצה, דילוג לשון "פסח", של באופן לעליה
כיון זאת בכל - כלל בערך שלא עליה היינו
"טריפה", בגדר זה הרי "בשדה" הוא שה"פסח"
שישנן המעלות שבכל לו", עלה "לא — ובמילא
ישראל של לדרגתם בהשוואה הרי זו, בקריאתו
לו", עלה ש"לא הכרה לידי באים הגאולה, בזמן
כלל בערך זה אין לו, עליה זה אין שבדרגתו
שתהיה הגאולה בזמן האמיתית שלו להעליה
ומן הפסחים מן שם "ונאכל ממש ומיד תיכף

הזבחים".
תשמ״ח) המנחה, תפלת אחרי פסח, ערב (משיחת

מלך דבר

הפסח חג

הפסח חג

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

נשמת לזכרון
ע"ה עמרם ב"ר אליהו ר'

חורי
ה'תשע"ה ניסן ד' נלב"ע

והוא ממש, ומיד תיכף עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

והשלימה האמיתית בגאולה

שיחיו דקלה מרת וזוגתו זלמן שניאור לר'

גרומך
שי' מושקא חיה ה' בצבאות החיילת בתם, להולדת

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

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל

הפסח לחג המשיח מלך שליט״א מהרבי כללי מכתב

___________________________

ב. פכ"ד, שם ד. פ"ג, רבה שמות הפנימי: התוכן
סז. סי' או"ח הזקן לרבנו שו"ע ראה יום: בכל להזכירה

יא. יח, יתרו מכילתא אחד: עבד אף
כג. ב, שמות ת"י וראה ספ"א, רבה שמות הרוחץ:

ג. טז, לדברים רמב"ן ראה כמוהו: איו בעוני
התורה אור חייהם. את וימררו בפי' שמות ר"פ אור תורה ראה ונפש:

שם.

ב. ה, בכורות ראה גדול: וברכוש
המור, בצרור באריכות א. (לא, יתרו חדש זוהר זרה: עבודה . . במ״ט

כט. יד, שמות מכילתא נשתנה). מה פיסקא פסחים מס' בשל"ה הובא
הצמצום שלפני דא"ס ועצמות סוף דאין מלכות ובעצמו: בכבודו

נ"ע). - מהורש"ב - (אדמו"ר
לאדמו"ר עדות מאמר פ"א. יסוה"ת הל' מרמב"ם להעיר עליונה: בדרגה

שלו). החקירה בספר (נדפס צדק הצמח
אדמו"ר). מו"ח (לכ"ק ה'תש"ח צאתך כימי ד"ה ראה סו. ז, מיכה ״כימי:

- היהודי מצב יהיה כאשר יהיה
יהיה פרט, בתור או כלל בתור
- אדם בעיני יהיה כאשר מצבו

מצרים יציאת להזכיר היהודי חייב
למען ולפעול לשאוף יום, בכל

שלימה וגאולה חרות



חגיגי חגיגיגליון גליון

ישראל בצאת
האמתית לגאולה

והשלמה
רואים לגאולה. מוכן עולם
החיצוני. בעולם בגדול זה את
המואץ, הטכנולוגי בפיתוח
האנושות את המצעיד
והמחקר טכנולוגית למציאות
לשער כיום ניתן שלא המדעי
את רואים גבולותיהם. את
החברתיים בשינויים גם זה
של הערבי" ב"אביב והמדיניים
שהביאו האחרונות, השנים
ה"וסכסכתי להתפרצויות
במדינות במצרים" מצרים
ה"עולם במדינות כולל ערב,
גם זה את רואים השלישי".
בקרב המודעות בהגדלת
הכרה מתוך לחיים האומות,

נח". בני מצות ב"שבע
רק לא זה את רואים אבל
בימים דווקא החיצוני. בהיבט
מעניין, פנימי לרמז זכינו אלה
בזמן כבר אנו כי לעובדה

הגאולה.
יומית אמירה זו הבעש"ט, ממורנו ידוע מנהג
לגיל תואם שמספרו התהילים פרק של
את יום מידי לומר חסידים נהגו מכאן האדם.

רבם. של השנתי הפרק

שעברה, שנה ניסן י"א ביום דידן, ובנידון
שליט"א הרבי להולדת שנה 112 במלאות
יום, מידי לומר ישראל עם החל המשיח. מלך
להקבע שזכה הפרק בתהילים. קי"ג פרק את
בכל הנאמר ה"הלל" נוסח בפרקי ראשון
את הגלוי בתכנו אכן המבטא פרק טוב. יום
גלוי איזכור עדיין בו אין כי אם הבורא, גדולת

מצרים. גאולת ונפלאות לניסי
שליט"א הרבי להולדת שנה 113 במלאות עתה
נוסף צעד צועד ישראל עם המשיח, מלך
פרק החדש, השנתי הפרק באמירת ומתחיל
גלי בריש ממצרים ביציאה המדבר פרק קי"ד.

ישראל "בצאת ונפלאות: ניסים תוך רמה, וביד
ראה הים לקדשו.. יהודה היתה ממצרים..
הצור ההפכי .. לאחור תיסוב הירדן וינוס..
ונעשים, נזכרים האלה והימים מים". לאגם
והאיזכור האמירה עצם האריז"ל, וכפירוש
ראשונית המשכה אותה את אלינו, ממשיכים

ממצרים. היציאה ונפלאות ניסי של

לקדשו יהודה
ע"י מצויין, הפרק בכותרת
החפץ התהילים מפרש
של תוכנו שמו, בעילום
מבואר "בו נכתב: ובו הפרק
במלכות" יהודה זכה מדוע

מדוע? ואכן
שבשעה מסופר במדרש
סוף, ליום ישראל שהגיעו
אחריהם, רודפים כשמצרים
כתות, לארבע ישראל נחלקו
בעוד לעשות. מה בשאלה
לים קפץ מדיינים השבטים
משבט עמינדב בן נחשון
ומסירות ביטול מתוך יהודה,
"דבר משה ביד ה' לציווי נפש
אז רק ויסעו". ישראל בני אל
וינוס". ראה "הים הים נבקע
שם את בזה קידש נחשון
לקדשו", יהודה "היתה ה',
את סלל גם זה במעשהו אך
להתקשרות הקשור בכל הבאים, לדורות הדרך
הנלמדת הברורה ההוראה זו הדור. לנשיא
המכריז ישראל, כל של החדש התהילים מפרק
נכנסנו ממצרים..". ישראל "בצאת יום מידי
יש הגאולה. של בהתגלותה חדש לשלב עתה

לרבי ההתקשרות בחיזוק זו, כח נתינת לממש
בשורת בהפצת הוספת המשיח, מלך שליט"א
של באחרון משיח לסעודת הכנות הגאולה,
מלך הדרת עם ברוב בוודאי שתתקיים פסח
שליט"א הרבי עם יחד השלישי המקדש בבית

ממש. עכשיו המשיח, מלך

ממורנו ידוע מנהג
את יום בכל לומר הבעש"ט,

שמספרו התהילים פרק
האדם לגיל תואם

מדיינים השבטים בעוד
עמינדב בן נחשון לים קפץ
ביטול מתוך יהודה, משבט

ה' לציווי נפש ומסירות

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
המעיינות: הפצת חיש - להזמנות

03-9600-770
www.chish.co.il

המשיח ימות של אקטואליה

תשמר המצות חג את רבנן: תנו
לימד טו), כג, (שמות ימים שבעת
בעשיית שאסור מועד של חולו על

יאשיה. רבי דברי מלאכה,
א) יח, (חגיגה

ימים שבעת תשמור המצות חג את
מועד של חולו על לימד - וגו'
דרוש - מלאכה בעשיית שאסור
וכל - תשמור המצות חג את ביה:
הוא, תעשה לא אזהרת תשמור

המלאכה. מן שומריהו
א) יח, חגיגה (רש"י

המועד חול קדושת מלאכה: איסור
המותרות המלאכות את מגבילה

כדלהלן:

אי- ב. בלבד החג לצורכי א.
לאדם. ממשי הפסד יגרום עשייתה
מורה לרב לפנות יש אחר, מצב בכל

הוראה.

בחול תפילין מניחים אין תפילין:
הבעש"ט האריז"ל, כמנהג המועד,

ותלמידיו.

"יעלה מוסיפים ויבוא: יעלה
ובברכת עמידה בתפילות ויבוא"
"יעלה לומר שכח אם המזון.
המועד חול מתפילות באחת ויבוא"
לפני ונזכר ערבית) בתפילת (אפילו
אם אך ל"רצה", חוזר רגליו שעקר

התפילה. לראש חוזר רגליו, עקר

ומנחה: שחרית ערבית, תפילות
כבימות עמידה תפילות מתפללים

ויבוא. יעלה בהוספת החול

מזמור אומרים אין שחרית:
לתודה.

בימי ללמוד נוהגים סוטה: מסכת
סוטה, מסכת את העומר ספירת

ליום. דף

המועד בחול מיוחדים תאריכים

טוב אסתר: לסעודת זכר ניסן ט"ז
ביום בסעודה דבר איזה לעשות
זכר דחוה"מ) א' (=בארה"ק ב'
זה, ביום שהיתה אסתר לסעודת

המן. נתלה ביום שבו

דחוה"מ) ג' (=בארה"ק ניסן: ח"י
יצחק לוי רבי הולדת יום
יבלחט"א של אביו שניאורסון,

המשיח. מלך שליט"א הרבי

המועד חול הלכות

איברים הצמחת
רפואה או
הינו רגנרטיבית,
מיעדי אחד
הרפואי המחקר
בריפוי המתמקד
או מולדים מומים
החי בגוף נרכשים
או חדשות איברים/רקמות יצירת באמצעות
תרופות או תאית תרפיה באמצעות התערבות
הפגיעה. באזור רגנרציה תהליך להתחיל מנת על
להכין מאפשרת רקמות הנדסת כיום, כבר
איברים להשלים במגמה מלאכותיות, רקמות
או חיים בבעלי בעיקר עדיין כי אם שנפגעו,

בלבד. מסויימות ברקמות אבל אדם בבני

אם איברים, השלמת של זו רפואה נזכרת בחז"ל
ישראל עם אצל שהתרחשה ניסית כתופעה כי
"כשיצאו תורה. מתן ערב סיני הר למרגלות
אמר מומין, בעלי בהם היו ממצרים, ישראל
לבעלי אותה ואתן היא, שלמה התורה הקב"ה
אותם, רפא הקב"ה להם עשה מה ... מומין?
סומא שהיה מי ומנין התורה. את להם ונתן
שהיה ומי רואים. העם וכל שנאמר רואה שהיה
ומי ונשמע. נעשה שנאמר שומע, היה חרש
ההר". בתחתית ויתיצבו שלם היה חגר, שהיה

לחולל הקב"ה שעתיד הניסים מעין רק זה וכל
אז, אשר ישעיהו, הנביא כלשון ישראל, לבני
ואזני עיורים עיני "תפקחנה הגאולה בזמן
לשון ותרון פסח כאיל ידלג תפתחנה.. חרשים

אלם".

את תואמת, זה בכיוון הרפואי המדע התפתחות
והשלימה, האמיתית הגאולה שבזמן העובדה
ה"טבע". עם הטבע" מן ה"למעלה מתאחדים
ש"הוי' יתגלה אז והחסידות הקבלה בלשון
הלמעלה את מציין הוי' שם האלוקים". הוא
שם ואילו כאחד) ויהי'ה הוה (הי'ה הטבע מן
בגימטריא (א-להים הטבע את מציין אלוקים
זה, אלוקי מהליך יוצא כפועל הטבע). = 86
לתחום נחשבו שנים מספר לפני שעד תופעות

טבעיות. לתופעות כבר בחלקם נעשו הנס,

תת- למספר נחלקת הרגנרטיבית הרפואה
שימוש נעשה בה אשר תאית תרפיה תחומים:

של הזרקה באמצעות פגיעות בריפוי קליני
רקמות הנדסת הגוף. אל אב תאי או גזע תאי
של השתלה מתבצעת בו אשר תת-תחום הינו
מחוץ במעבדה גודלו אשר איברים או רקמות
מקום אל מושתלים מכן ולאחר החי לגוף

הפגיעה.

בחסדי הישגים, גם באו המחקרים עם
כלי להכין הצליחו חוקרים למשל כך השי"ת.
חומרי לספק חדש במיזם מלאכותיים, דם
ואיברים מלאכותיות לרקמות הכרחיים תזונה

בעתיד. יותר מורכבים

איברים לגידול המעבדה
במכון בארה"ב אתאלה אנתוני ד"ר של המעבדה
מעסיקה פורסט וויק של רגנרטיבית לרפואה
ההנדסה הביורפואה, מתחומי מדענים 150 היום
והתאית, המולקולארית הביולוגיה הכימית,
לפתח עובדים כולם ועוד. ורופאים מנתחים
הצורך, במידת להחליף כדי ורקמות איברים
הראשון האיבר את יצר המכון בגוף. חלק כל
הוא כך אחר וגם במעבדה גידלו שאותו בעולם
מאוניברסיטת חוקרים בחולה. בהצלחה הושתל
באמצעות במעבדה ריאות לגדל הצליחו ייל
נבדקו הריאות קיימת. ריאה של "פיגומים"
לדם חמצן סופגות כלומר פעילות, ונמצאו
עדיין יש דו-חמצני. פחמן ממנו ומשחררות
הכיוון אך אדם. בבני השיטה ליישום עד מרחק
לבני מחכמתו ויותר יותר מגלה הקב"ה מוכיח:
היעוד יקויים בו הגאולה מתהליך כחלק אדם,
מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ "ומלאה

בתקופתנועל הצמחת איברים והנדסת רקמות בתקופתנו רקמות והנדסת איברים הצמחת על

בגאולההשלמת איברים בגאולה איברים השלמת

של תפילין
המשיח ימות
ענין את שמבאר הספר
תפילין זוגות ד' הנחת



חגיגי חגיגיגליון גליון

תורה כינוסי
המועד, חול בימי תורה כינוסי לקיים נוהגים המשיח, מלך שליט"א הרבי בקשת עפ"י
שהם. מקום בכל הוי', תורת הלומדים וכלל הישיבות תלמידי להישיגי ביטוי ינתן בהם

בנגלה או בחסידות עניין אומרים/חוזרים שהת' נוהגים התורה כינוס במסגרת
שלהם. הלימוד מתחום המשיח, מלך שליט"א הרבי של בתורתו ובפרט

את יזרזו גם שבוודאי אלו, בכינוסים להשתתף מוזמן הרחב הציבור
ממש. בקרוב ממש בפועל והשלימה האמיתית הגאולה

חלוקות לראות, מתחיל התינוק גיל באיזה בשאלה
ממוקדת ראיה כי המציינים יש הרופאים. דעות
הלידה, מרגע כבר קיימת נמוכים, חדות באחוזי

יותר. מאוחרים לתאריכים מתייחסים אחרים

הקדושות בשיחותיו המשיח, מלך שליט"א הרבי
מרגע כבר התינוק רואה אותם לדברים כי מציין
התינוק נפש על עצומה השפעה ישנה הלידה,
"מנהג הקדוש: כלשונו ולכן חייו. ימי כל למשך
- העולם לאויר יוצא התינוק שכאשר ישראל
קדושה, בעניני אותו ומקיפים מסביכו תולים

וכו'". המעלות" "שיר

אישית עדות על
ליכולת מאלפת
רשמים קליטת
תינוק אצל וחוויות
מספרת יומו בן
אחת רבי טינה מרת
בשיעורי המשתתפות
וחסידות תורה
"המימד במדרשת
ובנות, לנשים הפנימי"
בת חב"ד בית שע"י

ים.

זכתה זו במסגרת
להתקשר טינה מרת
שליט"א הרבי אל
בקיום המשיח מלך
והדרכותיו הוראותיו
במיוחד אבל הקדושות
האגרות באמצעות
כבר ראתה ואף קודש,
ממש בפועל ישועות

זה. מבורך בקשר

לקראת כשנתיים, לפני
מרת בתה אצל הלידה
עז מסיקה, אהובית

ובהזדמנות הלידה בעת לידה לשהות רצונה היה
הרבי תמונת את הנולד לרך להראות הראשונה
את לידתו עם מיד "שיראה המשיח מלך שליט"א
התאפשרה כזו הזדמנות ואכן משיח". של תמונתו

לה.

במחלקת קיסרי, בניתוח שהייתה הלידה במהלך
בראשות בחולון, וולפסון הרפואה בבית יולדות
בו בחדר שהתה טינה מרת גולן, אברהם פרופ'

בשעטומ"צ. הבן נולד

לחדר הועבר התינוק הראשוני, הטיפול לאחר
אותו מלווה טינה מרת הסבתא כאשר היילודים,
שהתינוק שראתה טינה מרת החדש. למשכנו
תמונת את שלפה להרגיעו, רצתה הרף ללא בוכה
מול אותה והציגה המשיח מלך שליט"א הרבי
וחדל נרגע התינוק לשמחתה, ואכן הנולד. הרך

לבכות.

ראש הפרופ׳ לחדר הגיעו זה בשלב בדיוק
הבלתי במראה שהבחינו נוסף ורופא המחלקה
חושבת "את התינוק. עריסת ליד ונעצרו שיגרתי,
על מצביע כשהוא הפרופ׳, לה העיר יעזור, שזה
בשלב התינוק התמונה,
עדיין רואה אינו כזה

מבין.. אינו גם ובטח

העירה הסבתא
בטוחה היא כי לפרופ׳
מי רואה כן שהתינוק
"עובדה בתמונה. הוא
ואני נרגע. שהוא
גם שהוא בטוחה

בתמונה". מי יודע

כולם, לתדהמת ואז,
כמי הגיב התינוק
לשיחה, שהאזין
והצביע ידו את הניף
מי על באצבעו

שבתמונה.

יכול לא הפרופ׳
להתפעל שלא היה
הגיב מהמחזה,
"אני בהשתאות
זה". את לצלם חייב
לצלם מיהר הפרופ׳
שזה התינוק את
מצביע נולד, עתה

המשיח. מלך שליט"א הרבי על

וביקש הפרופ' התקשר מכן, לאחר ימים כשבוע
את לשלוח מנת על אלקטרוני הדואר כתובת את
את רואים בה כולם, את שוב שהדהימה התמונה
מלך שליט"א הרבי תמונת אל מצביע התינוק

המשיח.

בגן מסיקה, יהונתן ששמו התינוק לומד כיום
הגאולה. עיר ים בת חב"ד

לראות כדי
הזמן כל טוב
המשיח מלך שליט״א הרבי משיחת

הכי המצביע
בעולם צעיר

הפעולה, על-דבר ספרים בכמה מבואר
הן וההסתכלות: הראיה ע"י באדם שנפעלת
וההסתכלות הראיה ע"י - לטוב הפעולה
הזהירות והן באלה, וכיוצא קדושות בצורות
בעלי-חיים של בצורות וההסתכלות מראיה

באלה. וכיוצא טמאים

לברך כדי מסתכלים כאשר הדבר (שונה
רבו ב"מה להתבונן כדי או הבריות" "משנה
מכאן תורני. עניין להמחיש או וגו'", מעשיך

בזה). וכיוצא חיות לגן ההליכה מובנת גם

לנער "חנוך ו) כב, (משלי שנאמר מה פי ועל
ממנה": יסור לא יזקין כי גם דרכו פי על
יתרה בהדגשה להיות צריך זה שעניין מובן,
שכל מכיון החינוך, בגיל ישראל לילדי בנוגע
ראיה, (ע"י במחשבתם הנחקקים העניינים
להם יש החינוך, בגיל בהיותם וכו') הסתכלות

- החיים משך כל על והשפעה פעולה
יזקין". כי "גם

שכאשר ישראל, וכמנהג
לאוויר יוצא התינוק
מסביבו תולים - העולם
בעניני אותו ומקיפים
המעלות" "שיר קדושה,
גם מובן ומזה וכו'.
ההשתדלות - לאידך
יסתכל לא שהתינוק

טמאות... בצורות

לעיל האמור על-פי
הפעולה גודל אודות
מובן, הראיה, שע"י

לתינוק נותנים שכאשר
בעל-חי בדמות צעצוע

מפני שיהיה, טעם (מאיזה
להשתדל יש - קטן) ילד שהוא

בעל- בדמות שהוא צעצוע לבחור
דג טהור, עוף טהורה, בהמה טהור: חיים

בזה. וכיוצא טהור,

ללמוד ומתחיל מתבגר כשהילד זה, דרך ועל
ציורים לו מראים שאז האותיות, צורת
האותיות צורת בתפיסת להקל כדי מסויימים
שבציורים שבעלי-החיים להשתדל יש -
לדוגמא: טהורים. בעלי-חיים רק יהיו אלה
אדם בדוגמת אל"ף אות לילדים כשמציירים
ואחד מלמעלה (אחד מים דליי שני הנושא
הציור, את יותר להמחיש וכדי מלמטה),
- הנהר שפת ועל דגים, עם נהר מציירים
את "לזרוק" ישתדלו בזה, וכיוצא חתול
טהורה. חיה או בהמה במקומו ולצייר החתול

ציורים. בשאר בזה וכיוצא

בהמות של לציורים בנוגע לא היא (ההוראה
ובמדרשי בתנ"ך המדוברות טמאות וחיות
בזה וכיוצא תינוקות שמלמדי ז"ל רבותינו
לימודם להקל בכדי התינוקות עבור מציירים

ומדרשי מתנ"ך סיפור שמעתיקים או כו'
ופירוש לימוד זה הרי שאז ז"ל, רבותינו

התורה).

בעולם טהרה של רוח
של לאור להוצאה בנוגע מובן וכמו-כן,
ותמונות ציורים בהן שיש בזה וכיוצא חוברות
וכמה כמה אחת ועל בעלי-חיים, של
לילדים המיועדות לחוברות בנוגע
להשתדל שיש - החינוך בגיל
של בציורים שישתמשו
טהורים בעלי-חיים

דווקא.

"מנהג אמנם, ישנו,
לקשר המדינה"
מסויימים עניינים
של... ציור עם
של או ,(!) "עכבר"
טהורה, שאינה חיה
הדבר חדר ולדאבוננו,
גםבחוברותובעיתונים
בהם הפרטים ששאר
הקודש, טהרת על
שונה סיבה שמפני אלא
כלל, מובנת שאינה ומשונה
להשתדל שיש לב, שמו לא
יראה קטן) ילד (ובפרט שיהודי

טהורים. דברים רק

לקיום כשמתכוננים ביותר מודגש זה עניין
הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "את הייעוד
העניינים, כל והעברת ביטול - ב) יג, (זכריה
בכל לפעול צריכים ולכן, הטהרה. היפך שהם
בציורים ורק אך שישתמשו האפשרי, מקום

הקודש. טהרת על - מזו ויתרה טהורים,

ה׳תשד״מ) מר-חשון כ׳ (משיחת

מיכלא היא שהמצה (קנ"ז) ויצא בזהר שכתוב מה ידוע המצה באכילת האמונה החיזוק
ישראל.. נשמות בלב האמונה תתחזק מצה אכילת שע"י דמהימונתא

האמונה. לחזק הכח בה יש המצה באמת הנה הנסתר ועפ"י
ב) כב, ע׳ ומצה חמץ מצות , מצותיך (דרך

ישראל יטעמון קב"ה אמר דמהימנותא ורזא עקרא ידעי הוי לא ממצרים ישראל נפקו כד
אסוותא דאיהי מצה דאכלו כיון אחרא. מיכלא להון אתחזי לא דא דייכלון ועד אסוותא

דמהימנותא.. ברזא ולמנדע למיעל

אמר האמונה, וסוד עיקר את יודעים היו לא ממצרים ישראל יצאו כאשר חופשי: תרגום
מאכל כל להם יראה לא זה, את אוכלים הם עוד וכל הרפואה את ישראל יאכלו הקב"ה

האמונה. בסוד ולדעת להכנס הרפואה היא אשר המצה את שאכלו כיוון אחר
ב) קפג, ע׳ ב׳ חלק (זוהר

האלוקות מהות – המצה
ואמר:) שיחיו, מהנאספים לכאו"א מצה חתיכת הק' בידו נתן שליט"א אדמו"ר (כ"ק

המצה בבחי' ש"יש - דמהימנותא" "מיכלא נקראת שמצה הענין מבאר מהר"ש אדמו"ר
אלקות. אוכלים המצה אכילת שע"י היינו, האלקות", מהות . .

נתלבש אלקות שמהות אלא אלקות, מהות ה"ז מ"מ, גשמי, דבר היא שהמצה אף כלומר:
הרי גשמיים, תחתונים בדברים נתלבשה שהתורה ש"אף בתניא המבואר וע"ד בגשמיות.
מחבקו בין במלך ודביקותו התקרבותו במעלת הפרש שאין ד"מ, המלך את כמחבק זה

בתוכם". המלך שגוף מאחר לבושים, כמה לבוש שהוא בין אחד לבוש לבוש כשהוא

יו"ט נשתנה ש"בזה - הפסח ימי בכל אלא הראשון, בלילה רק לא הוא זה שענין ומבאר
הגשמי חיותם גם א"כ מצה מאכילת נזונים שישראל שבפסח היו"ט, שארי מכל דפסת

האלקות". מהות בו שיש מהאוכל הוא
(156 ע׳ התוועדויות ה׳תשי״ב, פסח של (אחרון

האמונה מאכל - המצה

ים בת בשדרה" "תהילים חברת למייסדי
שיחיו שמעון והת' מאיר הת' האחים

ביסמוט
תשע"ה ה' ניסן ד' מצווה הבר לרגל

ולמדנים שמים ירא חסידים להיות יגדלו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל

והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה

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

המשיח סעודת
ערב לפנות האחרון-של-פסח, בחג
הבעש"ט) (כלשון משיח" של אורו גילוי מאיר הזה ביום "כי

הכנסת, בבית באחרון-של-פסח, זו סעודה לקיים נוהגים
מנחה תפילת לאחר ניסן) כ"ב השבת ביום הקודש בארץ גם זו (ובשנה

לשתות נוהגים וגם מצות, על לסעודה ידיים נוטלים

ן יי של כוסות ארבע
תרס"ו בשנת נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק שתיקן כפי

המשיח בביאת האמונה את כולנו בלב מחזקת זו סעודה אכילת
ממש בקרוב והשלימה האמיתית לגאולה הציפיה ואת

חב"ד של מבתי-הכנסת אחד בכל עם ברוב נערכות משיח" "סעודות
נוספים רבים ובבתי-כנסת תבל ברחבי

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

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי



חגיגי חגיגיגליון גליון

תורה כינוסי
המועד, חול בימי תורה כינוסי לקיים נוהגים המשיח, מלך שליט"א הרבי בקשת עפ"י
שהם. מקום בכל הוי', תורת הלומדים וכלל הישיבות תלמידי להישיגי ביטוי ינתן בהם

בנגלה או בחסידות עניין אומרים/חוזרים שהת' נוהגים התורה כינוס במסגרת
שלהם. הלימוד מתחום המשיח, מלך שליט"א הרבי של בתורתו ובפרט

את יזרזו גם שבוודאי אלו, בכינוסים להשתתף מוזמן הרחב הציבור
ממש. בקרוב ממש בפועל והשלימה האמיתית הגאולה

חלוקות לראות, מתחיל התינוק גיל באיזה בשאלה
ממוקדת ראיה כי המציינים יש הרופאים. דעות
הלידה, מרגע כבר קיימת נמוכים, חדות באחוזי

יותר. מאוחרים לתאריכים מתייחסים אחרים

הקדושות בשיחותיו המשיח, מלך שליט"א הרבי
מרגע כבר התינוק רואה אותם לדברים כי מציין
התינוק נפש על עצומה השפעה ישנה הלידה,
"מנהג הקדוש: כלשונו ולכן חייו. ימי כל למשך
- העולם לאויר יוצא התינוק שכאשר ישראל
קדושה, בעניני אותו ומקיפים מסביכו תולים

וכו'". המעלות" "שיר

אישית עדות על
ליכולת מאלפת
רשמים קליטת
תינוק אצל וחוויות
מספרת יומו בן
אחת רבי טינה מרת
בשיעורי המשתתפות
וחסידות תורה
"המימד במדרשת
ובנות, לנשים הפנימי"
בת חב"ד בית שע"י

ים.

זכתה זו במסגרת
להתקשר טינה מרת
שליט"א הרבי אל
בקיום המשיח מלך
והדרכותיו הוראותיו
במיוחד אבל הקדושות
האגרות באמצעות
כבר ראתה ואף קודש,
ממש בפועל ישועות

זה. מבורך בקשר

לקראת כשנתיים, לפני
מרת בתה אצל הלידה
עז מסיקה, אהובית

ובהזדמנות הלידה בעת לידה לשהות רצונה היה
הרבי תמונת את הנולד לרך להראות הראשונה
את לידתו עם מיד "שיראה המשיח מלך שליט"א
התאפשרה כזו הזדמנות ואכן משיח". של תמונתו

לה.

במחלקת קיסרי, בניתוח שהייתה הלידה במהלך
בראשות בחולון, וולפסון הרפואה בבית יולדות
בו בחדר שהתה טינה מרת גולן, אברהם פרופ'

בשעטומ"צ. הבן נולד

לחדר הועבר התינוק הראשוני, הטיפול לאחר
אותו מלווה טינה מרת הסבתא כאשר היילודים,
שהתינוק שראתה טינה מרת החדש. למשכנו
תמונת את שלפה להרגיעו, רצתה הרף ללא בוכה
מול אותה והציגה המשיח מלך שליט"א הרבי
וחדל נרגע התינוק לשמחתה, ואכן הנולד. הרך

לבכות.

ראש הפרופ׳ לחדר הגיעו זה בשלב בדיוק
הבלתי במראה שהבחינו נוסף ורופא המחלקה
חושבת "את התינוק. עריסת ליד ונעצרו שיגרתי,
על מצביע כשהוא הפרופ׳, לה העיר יעזור, שזה
בשלב התינוק התמונה,
עדיין רואה אינו כזה

מבין.. אינו גם ובטח

העירה הסבתא
בטוחה היא כי לפרופ׳
מי רואה כן שהתינוק
"עובדה בתמונה. הוא
ואני נרגע. שהוא
גם שהוא בטוחה

בתמונה". מי יודע

כולם, לתדהמת ואז,
כמי הגיב התינוק
לשיחה, שהאזין
והצביע ידו את הניף
מי על באצבעו

שבתמונה.

יכול לא הפרופ׳
להתפעל שלא היה
הגיב מהמחזה,
"אני בהשתאות
זה". את לצלם חייב
לצלם מיהר הפרופ׳
שזה התינוק את
מצביע נולד, עתה

המשיח. מלך שליט"א הרבי על

וביקש הפרופ' התקשר מכן, לאחר ימים כשבוע
את לשלוח מנת על אלקטרוני הדואר כתובת את
את רואים בה כולם, את שוב שהדהימה התמונה
מלך שליט"א הרבי תמונת אל מצביע התינוק

המשיח.

בגן מסיקה, יהונתן ששמו התינוק לומד כיום
הגאולה. עיר ים בת חב"ד

לראות כדי
הזמן כל טוב
המשיח מלך שליט״א הרבי משיחת

הכי המצביע
בעולם צעיר

הפעולה, על-דבר ספרים בכמה מבואר
הן וההסתכלות: הראיה ע"י באדם שנפעלת
וההסתכלות הראיה ע"י - לטוב הפעולה
הזהירות והן באלה, וכיוצא קדושות בצורות
בעלי-חיים של בצורות וההסתכלות מראיה

באלה. וכיוצא טמאים

לברך כדי מסתכלים כאשר הדבר (שונה
רבו ב"מה להתבונן כדי או הבריות" "משנה
מכאן תורני. עניין להמחיש או וגו'", מעשיך

בזה). וכיוצא חיות לגן ההליכה מובנת גם

לנער "חנוך ו) כב, (משלי שנאמר מה פי ועל
ממנה": יסור לא יזקין כי גם דרכו פי על
יתרה בהדגשה להיות צריך זה שעניין מובן,
שכל מכיון החינוך, בגיל ישראל לילדי בנוגע
ראיה, (ע"י במחשבתם הנחקקים העניינים
להם יש החינוך, בגיל בהיותם וכו') הסתכלות

- החיים משך כל על והשפעה פעולה
יזקין". כי "גם

שכאשר ישראל, וכמנהג
לאוויר יוצא התינוק
מסביבו תולים - העולם
בעניני אותו ומקיפים
המעלות" "שיר קדושה,
גם מובן ומזה וכו'.
ההשתדלות - לאידך
יסתכל לא שהתינוק

טמאות... בצורות

לעיל האמור על-פי
הפעולה גודל אודות
מובן, הראיה, שע"י

לתינוק נותנים שכאשר
בעל-חי בדמות צעצוע

מפני שיהיה, טעם (מאיזה
להשתדל יש - קטן) ילד שהוא

בעל- בדמות שהוא צעצוע לבחור
דג טהור, עוף טהורה, בהמה טהור: חיים

בזה. וכיוצא טהור,

ללמוד ומתחיל מתבגר כשהילד זה, דרך ועל
ציורים לו מראים שאז האותיות, צורת
האותיות צורת בתפיסת להקל כדי מסויימים
שבציורים שבעלי-החיים להשתדל יש -
לדוגמא: טהורים. בעלי-חיים רק יהיו אלה
אדם בדוגמת אל"ף אות לילדים כשמציירים
ואחד מלמעלה (אחד מים דליי שני הנושא
הציור, את יותר להמחיש וכדי מלמטה),
- הנהר שפת ועל דגים, עם נהר מציירים
את "לזרוק" ישתדלו בזה, וכיוצא חתול
טהורה. חיה או בהמה במקומו ולצייר החתול

ציורים. בשאר בזה וכיוצא

בהמות של לציורים בנוגע לא היא (ההוראה
ובמדרשי בתנ"ך המדוברות טמאות וחיות
בזה וכיוצא תינוקות שמלמדי ז"ל רבותינו
לימודם להקל בכדי התינוקות עבור מציירים

ומדרשי מתנ"ך סיפור שמעתיקים או כו'
ופירוש לימוד זה הרי שאז ז"ל, רבותינו

התורה).

בעולם טהרה של רוח
של לאור להוצאה בנוגע מובן וכמו-כן,
ותמונות ציורים בהן שיש בזה וכיוצא חוברות
וכמה כמה אחת ועל בעלי-חיים, של
לילדים המיועדות לחוברות בנוגע
להשתדל שיש - החינוך בגיל
של בציורים שישתמשו
טהורים בעלי-חיים

דווקא.

"מנהג אמנם, ישנו,
לקשר המדינה"
מסויימים עניינים
של... ציור עם
של או ,(!) "עכבר"
טהורה, שאינה חיה
הדבר חדר ולדאבוננו,
גםבחוברותובעיתונים
בהם הפרטים ששאר
הקודש, טהרת על
שונה סיבה שמפני אלא
כלל, מובנת שאינה ומשונה
להשתדל שיש לב, שמו לא
יראה קטן) ילד (ובפרט שיהודי

טהורים. דברים רק

לקיום כשמתכוננים ביותר מודגש זה עניין
הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "את הייעוד
העניינים, כל והעברת ביטול - ב) יג, (זכריה
בכל לפעול צריכים ולכן, הטהרה. היפך שהם
בציורים ורק אך שישתמשו האפשרי, מקום

הקודש. טהרת על - מזו ויתרה טהורים,

ה׳תשד״מ) מר-חשון כ׳ (משיחת

מיכלא היא שהמצה (קנ"ז) ויצא בזהר שכתוב מה ידוע המצה באכילת האמונה החיזוק
ישראל.. נשמות בלב האמונה תתחזק מצה אכילת שע"י דמהימונתא

האמונה. לחזק הכח בה יש המצה באמת הנה הנסתר ועפ"י
ב) כב, ע׳ ומצה חמץ מצות , מצותיך (דרך

ישראל יטעמון קב"ה אמר דמהימנותא ורזא עקרא ידעי הוי לא ממצרים ישראל נפקו כד
אסוותא דאיהי מצה דאכלו כיון אחרא. מיכלא להון אתחזי לא דא דייכלון ועד אסוותא

דמהימנותא.. ברזא ולמנדע למיעל

אמר האמונה, וסוד עיקר את יודעים היו לא ממצרים ישראל יצאו כאשר חופשי: תרגום
מאכל כל להם יראה לא זה, את אוכלים הם עוד וכל הרפואה את ישראל יאכלו הקב"ה

האמונה. בסוד ולדעת להכנס הרפואה היא אשר המצה את שאכלו כיוון אחר
ב) קפג, ע׳ ב׳ חלק (זוהר

האלוקות מהות – המצה
ואמר:) שיחיו, מהנאספים לכאו"א מצה חתיכת הק' בידו נתן שליט"א אדמו"ר (כ"ק

המצה בבחי' ש"יש - דמהימנותא" "מיכלא נקראת שמצה הענין מבאר מהר"ש אדמו"ר
אלקות. אוכלים המצה אכילת שע"י היינו, האלקות", מהות . .

נתלבש אלקות שמהות אלא אלקות, מהות ה"ז מ"מ, גשמי, דבר היא שהמצה אף כלומר:
הרי גשמיים, תחתונים בדברים נתלבשה שהתורה ש"אף בתניא המבואר וע"ד בגשמיות.
מחבקו בין במלך ודביקותו התקרבותו במעלת הפרש שאין ד"מ, המלך את כמחבק זה

בתוכם". המלך שגוף מאחר לבושים, כמה לבוש שהוא בין אחד לבוש לבוש כשהוא

יו"ט נשתנה ש"בזה - הפסח ימי בכל אלא הראשון, בלילה רק לא הוא זה שענין ומבאר
הגשמי חיותם גם א"כ מצה מאכילת נזונים שישראל שבפסח היו"ט, שארי מכל דפסת

האלקות". מהות בו שיש מהאוכל הוא
(156 ע׳ התוועדויות ה׳תשי״ב, פסח של (אחרון

האמונה מאכל - המצה

ים בת בשדרה" "תהילים חברת למייסדי
שיחיו שמעון והת' מאיר הת' האחים

ביסמוט
תשע"ה ה' ניסן ד' מצווה הבר לרגל

ולמדנים שמים ירא חסידים להיות יגדלו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל

והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה

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

המשיח סעודת
ערב לפנות האחרון-של-פסח, בחג
הבעש"ט) (כלשון משיח" של אורו גילוי מאיר הזה ביום "כי

הכנסת, בבית באחרון-של-פסח, זו סעודה לקיים נוהגים
מנחה תפילת לאחר ניסן) כ"ב השבת ביום הקודש בארץ גם זו (ובשנה

לשתות נוהגים וגם מצות, על לסעודה ידיים נוטלים

ן יי של כוסות ארבע
תרס"ו בשנת נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק שתיקן כפי

המשיח בביאת האמונה את כולנו בלב מחזקת זו סעודה אכילת
ממש בקרוב והשלימה האמיתית לגאולה הציפיה ואת

חב"ד של מבתי-הכנסת אחד בכל עם ברוב נערכות משיח" "סעודות
נוספים רבים ובבתי-כנסת תבל ברחבי

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

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי



חגיגי חגיגיגליון גליון

ישראל בצאת
האמתית לגאולה

והשלמה
רואים לגאולה. מוכן עולם
החיצוני. בעולם בגדול זה את
המואץ, הטכנולוגי בפיתוח
האנושות את המצעיד
והמחקר טכנולוגית למציאות
לשער כיום ניתן שלא המדעי
את רואים גבולותיהם. את
החברתיים בשינויים גם זה
של הערבי" ב"אביב והמדיניים
שהביאו האחרונות, השנים
ה"וסכסכתי להתפרצויות
במדינות במצרים" מצרים
ה"עולם במדינות כולל ערב,
גם זה את רואים השלישי".
בקרב המודעות בהגדלת
הכרה מתוך לחיים האומות,

נח". בני מצות ב"שבע
רק לא זה את רואים אבל
בימים דווקא החיצוני. בהיבט
מעניין, פנימי לרמז זכינו אלה
בזמן כבר אנו כי לעובדה

הגאולה.
יומית אמירה זו הבעש"ט, ממורנו ידוע מנהג
לגיל תואם שמספרו התהילים פרק של
את יום מידי לומר חסידים נהגו מכאן האדם.

רבם. של השנתי הפרק

שעברה, שנה ניסן י"א ביום דידן, ובנידון
שליט"א הרבי להולדת שנה 112 במלאות
יום, מידי לומר ישראל עם החל המשיח. מלך
להקבע שזכה הפרק בתהילים. קי"ג פרק את
בכל הנאמר ה"הלל" נוסח בפרקי ראשון
את הגלוי בתכנו אכן המבטא פרק טוב. יום
גלוי איזכור עדיין בו אין כי אם הבורא, גדולת

מצרים. גאולת ונפלאות לניסי
שליט"א הרבי להולדת שנה 113 במלאות עתה
נוסף צעד צועד ישראל עם המשיח, מלך
פרק החדש, השנתי הפרק באמירת ומתחיל
גלי בריש ממצרים ביציאה המדבר פרק קי"ד.

ישראל "בצאת ונפלאות: ניסים תוך רמה, וביד
ראה הים לקדשו.. יהודה היתה ממצרים..
הצור ההפכי .. לאחור תיסוב הירדן וינוס..
ונעשים, נזכרים האלה והימים מים". לאגם
והאיזכור האמירה עצם האריז"ל, וכפירוש
ראשונית המשכה אותה את אלינו, ממשיכים

ממצרים. היציאה ונפלאות ניסי של

לקדשו יהודה
ע"י מצויין, הפרק בכותרת
החפץ התהילים מפרש
של תוכנו שמו, בעילום
מבואר "בו נכתב: ובו הפרק
במלכות" יהודה זכה מדוע

מדוע? ואכן
שבשעה מסופר במדרש
סוף, ליום ישראל שהגיעו
אחריהם, רודפים כשמצרים
כתות, לארבע ישראל נחלקו
בעוד לעשות. מה בשאלה
לים קפץ מדיינים השבטים
משבט עמינדב בן נחשון
ומסירות ביטול מתוך יהודה,
"דבר משה ביד ה' לציווי נפש
אז רק ויסעו". ישראל בני אל
וינוס". ראה "הים הים נבקע
שם את בזה קידש נחשון
לקדשו", יהודה "היתה ה',
את סלל גם זה במעשהו אך
להתקשרות הקשור בכל הבאים, לדורות הדרך
הנלמדת הברורה ההוראה זו הדור. לנשיא
המכריז ישראל, כל של החדש התהילים מפרק
נכנסנו ממצרים..". ישראל "בצאת יום מידי
יש הגאולה. של בהתגלותה חדש לשלב עתה

לרבי ההתקשרות בחיזוק זו, כח נתינת לממש
בשורת בהפצת הוספת המשיח, מלך שליט"א
של באחרון משיח לסעודת הכנות הגאולה,
מלך הדרת עם ברוב בוודאי שתתקיים פסח
שליט"א הרבי עם יחד השלישי המקדש בבית

ממש. עכשיו המשיח, מלך

ממורנו ידוע מנהג
את יום בכל לומר הבעש"ט,

שמספרו התהילים פרק
האדם לגיל תואם

מדיינים השבטים בעוד
עמינדב בן נחשון לים קפץ
ביטול מתוך יהודה, משבט

ה' לציווי נפש ומסירות

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
המעיינות: הפצת חיש - להזמנות

03-9600-770
www.chish.co.il

המשיח ימות של אקטואליה

תשמר המצות חג את רבנן: תנו
לימד טו), כג, (שמות ימים שבעת
בעשיית שאסור מועד של חולו על

יאשיה. רבי דברי מלאכה,
א) יח, (חגיגה

ימים שבעת תשמור המצות חג את
מועד של חולו על לימד - וגו'
דרוש - מלאכה בעשיית שאסור
וכל - תשמור המצות חג את ביה:
הוא, תעשה לא אזהרת תשמור

המלאכה. מן שומריהו
א) יח, חגיגה (רש"י

המועד חול קדושת מלאכה: איסור
המותרות המלאכות את מגבילה

כדלהלן:

אי- ב. בלבד החג לצורכי א.
לאדם. ממשי הפסד יגרום עשייתה
מורה לרב לפנות יש אחר, מצב בכל

הוראה.

בחול תפילין מניחים אין תפילין:
הבעש"ט האריז"ל, כמנהג המועד,

ותלמידיו.

"יעלה מוסיפים ויבוא: יעלה
ובברכת עמידה בתפילות ויבוא"
"יעלה לומר שכח אם המזון.
המועד חול מתפילות באחת ויבוא"
לפני ונזכר ערבית) בתפילת (אפילו
אם אך ל"רצה", חוזר רגליו שעקר

התפילה. לראש חוזר רגליו, עקר

ומנחה: שחרית ערבית, תפילות
כבימות עמידה תפילות מתפללים

ויבוא. יעלה בהוספת החול

מזמור אומרים אין שחרית:
לתודה.

בימי ללמוד נוהגים סוטה: מסכת
סוטה, מסכת את העומר ספירת

ליום. דף

המועד בחול מיוחדים תאריכים

טוב אסתר: לסעודת זכר ניסן ט"ז
ביום בסעודה דבר איזה לעשות
זכר דחוה"מ) א' (=בארה"ק ב'
זה, ביום שהיתה אסתר לסעודת

המן. נתלה ביום שבו

דחוה"מ) ג' (=בארה"ק ניסן: ח"י
יצחק לוי רבי הולדת יום
יבלחט"א של אביו שניאורסון,

המשיח. מלך שליט"א הרבי

המועד חול הלכות

איברים הצמחת
רפואה או
הינו רגנרטיבית,
מיעדי אחד
הרפואי המחקר
בריפוי המתמקד
או מולדים מומים
החי בגוף נרכשים
או חדשות איברים/רקמות יצירת באמצעות
תרופות או תאית תרפיה באמצעות התערבות
הפגיעה. באזור רגנרציה תהליך להתחיל מנת על
להכין מאפשרת רקמות הנדסת כיום, כבר
איברים להשלים במגמה מלאכותיות, רקמות
או חיים בבעלי בעיקר עדיין כי אם שנפגעו,

בלבד. מסויימות ברקמות אבל אדם בבני

אם איברים, השלמת של זו רפואה נזכרת בחז"ל
ישראל עם אצל שהתרחשה ניסית כתופעה כי
"כשיצאו תורה. מתן ערב סיני הר למרגלות
אמר מומין, בעלי בהם היו ממצרים, ישראל
לבעלי אותה ואתן היא, שלמה התורה הקב"ה
אותם, רפא הקב"ה להם עשה מה ... מומין?
סומא שהיה מי ומנין התורה. את להם ונתן
שהיה ומי רואים. העם וכל שנאמר רואה שהיה
ומי ונשמע. נעשה שנאמר שומע, היה חרש
ההר". בתחתית ויתיצבו שלם היה חגר, שהיה

לחולל הקב"ה שעתיד הניסים מעין רק זה וכל
אז, אשר ישעיהו, הנביא כלשון ישראל, לבני
ואזני עיורים עיני "תפקחנה הגאולה בזמן
לשון ותרון פסח כאיל ידלג תפתחנה.. חרשים

אלם".

את תואמת, זה בכיוון הרפואי המדע התפתחות
והשלימה, האמיתית הגאולה שבזמן העובדה
ה"טבע". עם הטבע" מן ה"למעלה מתאחדים
ש"הוי' יתגלה אז והחסידות הקבלה בלשון
הלמעלה את מציין הוי' שם האלוקים". הוא
שם ואילו כאחד) ויהי'ה הוה (הי'ה הטבע מן
בגימטריא (א-להים הטבע את מציין אלוקים
זה, אלוקי מהליך יוצא כפועל הטבע). = 86
לתחום נחשבו שנים מספר לפני שעד תופעות

טבעיות. לתופעות כבר בחלקם נעשו הנס,

תת- למספר נחלקת הרגנרטיבית הרפואה
שימוש נעשה בה אשר תאית תרפיה תחומים:

של הזרקה באמצעות פגיעות בריפוי קליני
רקמות הנדסת הגוף. אל אב תאי או גזע תאי
של השתלה מתבצעת בו אשר תת-תחום הינו
מחוץ במעבדה גודלו אשר איברים או רקמות
מקום אל מושתלים מכן ולאחר החי לגוף

הפגיעה.

בחסדי הישגים, גם באו המחקרים עם
כלי להכין הצליחו חוקרים למשל כך השי"ת.
חומרי לספק חדש במיזם מלאכותיים, דם
ואיברים מלאכותיות לרקמות הכרחיים תזונה

בעתיד. יותר מורכבים

איברים לגידול המעבדה
במכון בארה"ב אתאלה אנתוני ד"ר של המעבדה
מעסיקה פורסט וויק של רגנרטיבית לרפואה
ההנדסה הביורפואה, מתחומי מדענים 150 היום
והתאית, המולקולארית הביולוגיה הכימית,
לפתח עובדים כולם ועוד. ורופאים מנתחים
הצורך, במידת להחליף כדי ורקמות איברים
הראשון האיבר את יצר המכון בגוף. חלק כל
הוא כך אחר וגם במעבדה גידלו שאותו בעולם
מאוניברסיטת חוקרים בחולה. בהצלחה הושתל
באמצעות במעבדה ריאות לגדל הצליחו ייל
נבדקו הריאות קיימת. ריאה של "פיגומים"
לדם חמצן סופגות כלומר פעילות, ונמצאו
עדיין יש דו-חמצני. פחמן ממנו ומשחררות
הכיוון אך אדם. בבני השיטה ליישום עד מרחק
לבני מחכמתו ויותר יותר מגלה הקב"ה מוכיח:
היעוד יקויים בו הגאולה מתהליך כחלק אדם,
מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ "ומלאה

בתקופתנועל הצמחת איברים והנדסת רקמות בתקופתנו רקמות והנדסת איברים הצמחת על

בגאולההשלמת איברים בגאולה איברים השלמת

של תפילין
המשיח ימות
ענין את שמבאר הספר
תפילין זוגות ד' הנחת



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

ה'תשי"ט, ניסן י"א ב"ה,
נ.י. ברוקלין,

ישראל בני אחינו אל
ואתר אתר בכל
יחיו עליהם ה'

וברכה! שלום

את שולח הנני המצות, חג חרותנו זמן בפרוס
ואתר אתר בכל ישראל בני לאחינו ברכתי
כל של היום-יומיים בחייהם החג שיביא
ומפריע דאגה מכל אמיתית חרות ואחד, אחד
הפנימי התוכן אל ולהתרומם וברוח, בחומר
התורה לקבלת כהקדמה מצרים יציאת של

ית': הבטחתו לקיים
העם את בהוציאך
תעבדון ממצרים
על האלקים את

הזה. ההר

* * *

התורה נותן כה'
תורה עניני גם כן
בלתי הם ומצוותיה
ונצחיים, סופיים
אשר ההוראות וכן

יפה כוחם ומצוות, מתורה ללמוד וצריך אפשר
מצוה ובפרט הארצות, ובכל התקופות בכל
אשר מצרים -יציאת הפסח בחג כללי וענין

יום. בכל להזכירה מצווה

בכל כי - היא הפסח חג של ההוראות אחת
את להפוך ואפשרות כוחות יש מישראל אחד
תוך בפועל הקצה אל הקצה מן ומצבו מעמדו

קלה. שעה

המרירות בפרטות מתוארים חז"ל ודברי בתנ"ך
בני של העמוקה והירידה מצרים גלות של

התקופה. באותה ישראל

יכל לא אחד עבד אף אשר בארץ משועבדים
של המוחלט שלטונו תחת ממנה, להמלט
אין בעוני ישראל, ילדי של בדמם הרוחץ פרעה
עבודה - פרד עבודת מגזירת ורצוצים כמוהו
פרעה שלטון נשבר והנה - ונפש גוף המפרכת
ביד היא והחרות כולו, העם לכל חרות ובאה

גדול. וברכוש רמה

הקצה מן היתה היא גם הרוחנית, הגאולה וכן
שערי במ"ט ישראל היו שקועים : הקצה אל
נגלה והנה זרה, עבודה למדריגת עד טומאה
שבועות ובתוך ובעצמו, בכבודו הקב"ה אליהם
בדרגה סיני הר לפני כולם עומדים כבר ספורים
אל מדבר והקב"ה ונבואה, קדושה של עליונה
מהם ואחד אחד כל
ממוצע בלי ביחוד
באמצעות לא אף -
: ואומר - רבנו משה

אלקיך. ה' אנכי

הן: מזה ההוראות

מצב יהיה כאשר יהיה
כלל בתור - היהודי
יהיה פרט, בתור או
יהיה כאשר מצבו
חייב - אדם בעיני
לשאוף יום, בכל מצרים יציאת להזכיר היהודי
- גאולה שלימה, וגאולה חרות למען ולפעול
שעבודים מיני מכל - גדול וברכוש רמה וביד
שלו ה"מצרים" בחינת מצד בדרכו והפרעות
ויקבל קדוש, וגוי כהנים ממלכת יהיה אשר עד

מצרים". מארץ צאתך "כימי הכל - התורה

להסתפק אסור בדרך. להסס או לעמוד אסור
ולעלות להמשיך צריך הראשונים. בהישגים

אלקיך". ה' "אנכי וירגישו שישמעו עד מעלה

* * *

בימינו ביותר ומתאימות חשובות אלה הוראות
אלא יחידים מצד רק לא תנועה ניכרת כאשר
להשתחרר שלמות ושכבות קבוצות מצד אף
האמיתית החירות בדרך ולילך רוחני משעבוד

הגוי". יאמר "מה מהפחד גמורה חרות -

יהודי של הגויים דבריו כמשמעו, פשוטו - הגוי
הרע, היצר הוא עצמו בקרבו אשר והגוי תועה,
ועלו בדרככם תעצרו אל הפסח: קורא אליהם

רמה. ביד מעלה

ובזקנינו "בנערינו לחרות תצאו כי בטוח ואז
גדול. וברכוש ובבנותינו" בבנינו

שבמהרה ושמח, כשר פסח חג בברכת
בימינו

מצרים מארץ צאתך כימי ההבטחה תתקיים
צדקנו משיח ידי על נפלאות אראנו

שניאורסאהן מנחם

מלך אגרות

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

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

ב פרק שבת הל'

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

א-ב פרקים כלאים הלכות ח. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

א פרק עניים מתנות הלכות ט-י. פרקים

ב-ד פרקים

ד-ו. פרקים נדרים הלכות

ז-ט. פרקים

י-ב. פרקים

א-ב פרקים נזירות הלכות יג. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

א פרק וחרמין ערכין הלכות ט-י. פרקים

כא

כב

כג

כד

כה

כו

כז

יד

טו

טז

יז

יח

יט

כ

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

למסור שאי-אפשר ויאמרו בתוקף יתייצבו
בסכנה מעמידים על-ידי-זה כי ושומרון, מיהודה שעל אף
חב"ד בני-ברק...וכפר בירושלים, הנמצאים יהודים בפועל

תשל"ח) ה' כסלו (ט' עלי'. הדרים ישראל ארץ וכל וכו'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ברק לבני סכנה מיו"ש שעל מסירת

 
    
   
במעשה   
    בפועל
   
   
   
   
     

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)

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:37 18:24 ירושלים
19:40 18:39 תל-אביב
19:39 18:31 חיפה
19:39 18:41 באר-שבע

*20:05 19:04 ניו-יורק
א' ביום חג *מוצאי

10:35    
11:38    

כא) יב, (שמות וקחו משכו 
טז) כח, (במדבר הראשון ובחודש 

ה"ז: ג (יהושע יהושע וישלח 
כז) ו ב-וא: ה

ממש בשלמות פסח שנקריב

את לומר נוהגים מנחה, תפילת לאחר פסח, בערב
בסידור. שמובא כפי פסח" קרבן "סדר

אנו אותן האמירות, משאר שונה זו, אמירה
שפתינו" פרים "ונשלמה של באופן תמיד אומרים
הינה הקורבנות שאמירת חז"ל תקנת במשמעות
באופן הינו פסח, קרבן אמירת הקרבתן. במקום
נקבע ולכן ממש ההקרבה מעשה במקום שהוא
ממש אלא ההלכות או המשניות מתוך לא לימודו,
וכפי המקדש, בבית לפרטיו זה, הליך שנעשה כפי
"כאילו פסח קרבן אמירת בסדר אומרים שאנו

הקריב".

הגאולה קרבן
ישראל, עם גאולת של הקרבן הוא פסח קרבן
מצרים בפסח שנאמר כמו בפשטות, גאולה הן
על פסח אשר לה' הוא פסח זבח "ואמרתם
ואת מצרים את בנגפו במצרים ישראל בני בתי
דהיינו פנימית, וחירות גאולה והן הציל", בתינו
ישראל שבני מצרים, ביציאת ישראל עם לידת
ה'", "עבדי להיות פרעה" "עבדי של ממצב יצאו
קרבן הציווי את שקיימו ידי על ונמשך בא שזה

פסח.
הענינים: שני באים ומזה

הוא, הזה בזמן פסח בקרבן העסק שתוכן א)

וחירות גאולה של למצב עצמו את מגביה שהאדם
סדר בקריאת יש ולכן פסח), דקרבן הענין (תוכן
הזה בזמן האפשרית השלימות כל פסח קרבן
או התוצאה, רק לא - קרבן הקרבת של בענין
מעין לו שיש אלא האדם, של העילוי אפילו
אלא התפלה, בענין כמו רק ולא ההקרבה, מעשה
ועושה המקדש בבית עומד כאילו שזהו יותר, עוד
בו. שקורא פסח קרבן שבסדר הדברים פרטי כל

חסרון שמרגישה מעלה
גודל שירגיש אותו מביא גופא זה שני: מצד ב)
רואה ואינו קיים המקדש בית שאין בזה החסרון
ולמרות בפועל, והשלימה האמיתית הגאולה את
פסח קרבן סדר בקריאת שיש העילויים כל
ומקיים המקדש בבית עומד כאילו ממש (שהוא
הקרבת של העילוי לגבי הרי פסח), קרבן סדר כל

אינו. — ממש ובפועל בגשמיות קרבן
"בזמנו פסח קרבן סדר לקריאת בהמשך ולכן
על "ידאג — הקרבתו" במקום קריאתו שתעלה
שיבנה העולם בורא ה' לפני ויתחנן הבית חורבן

אמן". (וחותם) — בימינו במהרה אותו
כתוצאה (הבאה זו "דאגה" ענין שתוכן לומר ויש
בבית בפועל קרבן בהקרבת העילוי מהרגש

בהלכה גם נרמז - בגשמיות) כפשוטו המקדש
הפסח "ואם פסח קרבן סדר בסיום אומרים אותה

אחר". שמביא עד לו עלה לא טריפה נמצא
דוקא הביא למה ביאור: צריך לכאורה הלא כי
בעל "נמצא את ולא טריפה", "נמצא של הדין את

ברמב"ם? ביחד הובאו ששניהם מום",
המצב על רומזת "טריפה" שהמילה לומר, ויש
חוץ בשר שיצא כיון טריפה", בשדה "ובשר של
הוא, בזה שהרמז כטריפה, נעשה למחיצתו
גם למחיצתן, חוץ נמצאים ישראל בני שכאשר
והשלימות, המעלה בתכלית היא כשעבודתם
שנמצאים זה למחיצתן, חוץ שנמצאים זה הרי
שלימות להם שאין "טריפה", כמו זה "בשדה"

והחירות. החיות אמיתית,

אמיתית עליה
פסח קרבן סדר אמירת שבעת זה, בדין הרמז וזהו
עצמו את שמגביה שלמרות להרגיש, האדם צריך
שזכה ועד - רוחנית וחירות גאולה של למצב
וקפיצה, דילוג לשון "פסח", של באופן לעליה
כיון זאת בכל - כלל בערך שלא עליה היינו
"טריפה", בגדר זה הרי "בשדה" הוא שה"פסח"
שישנן המעלות שבכל לו", עלה "לא — ובמילא
ישראל של לדרגתם בהשוואה הרי זו, בקריאתו
לו", עלה ש"לא הכרה לידי באים הגאולה, בזמן
כלל בערך זה אין לו, עליה זה אין שבדרגתו
שתהיה הגאולה בזמן האמיתית שלו להעליה
ומן הפסחים מן שם "ונאכל ממש ומיד תיכף

הזבחים".
תשמ״ח) המנחה, תפלת אחרי פסח, ערב (משיחת

מלך דבר

הפסח חג

הפסח חג

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

נשמת לזכרון
ע"ה עמרם ב"ר אליהו ר'

חורי
ה'תשע"ה ניסן ד' נלב"ע

והוא ממש, ומיד תיכף עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

והשלימה האמיתית בגאולה

שיחיו דקלה מרת וזוגתו זלמן שניאור לר'

גרומך
שי' מושקא חיה ה' בצבאות החיילת בתם, להולדת

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

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל

הפסח לחג המשיח מלך שליט״א מהרבי כללי מכתב

___________________________

ב. פכ"ד, שם ד. פ"ג, רבה שמות הפנימי: התוכן
סז. סי' או"ח הזקן לרבנו שו"ע ראה יום: בכל להזכירה

יא. יח, יתרו מכילתא אחד: עבד אף
כג. ב, שמות ת"י וראה ספ"א, רבה שמות הרוחץ:

ג. טז, לדברים רמב"ן ראה כמוהו: איו בעוני
התורה אור חייהם. את וימררו בפי' שמות ר"פ אור תורה ראה ונפש:

שם.

ב. ה, בכורות ראה גדול: וברכוש
המור, בצרור באריכות א. (לא, יתרו חדש זוהר זרה: עבודה . . במ״ט

כט. יד, שמות מכילתא נשתנה). מה פיסקא פסחים מס' בשל"ה הובא
הצמצום שלפני דא"ס ועצמות סוף דאין מלכות ובעצמו: בכבודו

נ"ע). - מהורש"ב - (אדמו"ר
לאדמו"ר עדות מאמר פ"א. יסוה"ת הל' מרמב"ם להעיר עליונה: בדרגה

שלו). החקירה בספר (נדפס צדק הצמח
אדמו"ר). מו"ח (לכ"ק ה'תש"ח צאתך כימי ד"ה ראה סו. ז, מיכה ״כימי:

- היהודי מצב יהיה כאשר יהיה
יהיה פרט, בתור או כלל בתור
- אדם בעיני יהיה כאשר מצבו

מצרים יציאת להזכיר היהודי חייב
למען ולפעול לשאוף יום, בכל

שלימה וגאולה חרות



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

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנו סוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח - כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת

בישראל ביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

עם קדמי ר׳
אדמו״ר סידור
המהר״ש
ברוסיה

ניסן י"א

שנה 113
שליט"א לרבי
המשיח מלך

הפסח חג ברכת
ושמח! כשר

בחרתנו אתה - הגדול המעמד

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

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

שמיטה שנת (3.4.15) ה'תשע"ה ניסן י"ד הפסח, חג - קודש שבת ערב

ב"ה

1041

יחודי מפגש היווה השבוע, ראשון יום
במשיח גדושים ענק כינוסי שני של
מוקדי בשני חלק נטלו בו וגאולה
ה' צבאות חיילי ילדים אלפי פעילות,
שגדשו חב"ד חסידי ואלפי היום בשעות
מעמד בחולון. "ארנה" היכל את ומילאו
הולדתו יום ניסן, י"א לכבוד עוצמתי

המשיח. מלך שליט"א הרבי של
למתחם לזרום החלו הבוקר משעות
השנתי לכינוס ילדים אלפי הגדול,
ידי על המאורגן השם", "צבאות של
ה'. צבאות החב"דית הנוער תנועת
הילדים את הביאו אוטובוסים עשרות
לקבוצות התחלקו הם שם ענק, לפארק
בלימוד מדריכים בהנחיית והשתתפו
וחשיבות בניסן, י"א הבהיר יום אודות
המשימה במילוי ישראל ילדי של חלקם

במתחם אחר בחלק במקביל, הגאולה. זירוז
בצבאות חיילות לאלפי השנתי הכינוס התקיים
כהכנה היום, במהלך והתוועדו למדו הן גם ה'.
עמדו הצעירים החיילים לרשות בניסן. לי"א

הענק. בפארק הרבים המתקנים

משיח דגלי עם
יחודי יום של השני חלקו החל הערב בשעות
קמפיין את שליוותה לכותרת זכה שאף זה,
"ארנה" להיכל בחרתנו". "אתה - הפרסום
חב"ד חסידי אלפי זורמים החלו שבמתחם
לקראת ההכנה לכינוס הארץ, רחבי מכל
האולם את שמילא החשוב הציבור ניסן. י"א
על העיד ענקיים, משיח בדגלי משובץ הענק,
הגופים: שלוש ע"י שאורגן האירוע הצלחת
משיח מטה הקודש, בארץ חב"ד ניידות
ר' בהפקת משיח", "בית החסידי והשבועון

כפלין. מיכאל

מאיטליה, וילשנקי סנדי הרב האירוע מנחה
בהמשך כאשר יום של יחודו על בדברים פתח
מיכאל הרב הותיק המשפיע את הזמין
מלאכי קרית חב"ד, הר מנחלת מישלובין
הקהל כאשר בתהילים, קי"ד פרק לאמירת
החדש הפרק בפסוק. פסוק עימו חוזר חוזר
113 במלאות המשיח, מלך שליט"א הרבי של
שעל הענק מסכי על הוקרן להולדתו, שנה

הארוך. הנשיאות שולחן ממול הבמה,

מצרפת הכבוד אורח
הרב החשובים, הנואמים עלו זה אחר זה
חב"ד חסידי ישיבת מראשי לנדא איזיק יצחק
אסמן משה ראובן הרב בצפת, ליובאוויטש
הרב אוקראינה, בירת קייב של הראשי רבה
הקודש בארץ חב"ד ניידות מנכ"ל נחשון דוד
ישיבת ראש גינזבורג יוסף הרב ה', וצבאות
היה מחו"ל הערב אורח אביב. ברמת חב"ד
ווינסען קהילת ואב"ד רב טייב יוסף הרב

קטעי שובצו הנואמים בין בצרפת.
מלך שליט"א הרבי עם מרגשים וידאו

המשיח.
שלושת עם נערך מאלף סימפוזיון
מחיפה, פרומר אסף הרב המשפיעים
והרב יהודה מאור מענדל מנחם הרב
הסיכום דברי את מירושלים. נוטיק זלמן
מנכ"ל הנדל שמואל הרב מסר לערב
כשהוא האירוע, מארגן משיח מטה
מהרבי מופת סיפור בדבריו משלב

המשיח. מלך שליט"א
הערב במהלך המוסיקליות באתנחתות
מנדי ר' החסידיים: הזמר השתתפו, כולו
בערל ור' שטיינמיץ מוטי ר' ג'רופי,
שהלהיבו גדולה, תזמורת בליווי צוקר,
ובשירי חסידיים בניגונים הקהל את
הערב במהלך הופיעו כן כמו ומשיח. גאולה

"נרננה". ומקהלת טייב יובל ר' הזמר

אדירה אדוננו יחי שירת
וזמרה", שירה "ברוב של בסימן שנערך הערב
הזמרים, צוות עם יחד הקהל כאשר לשיאו מגיע
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מלך שליט"א הרבי להתגלות בזעקה ארוכה,
הובטחנו שהרי ממש, ומיד תיכף המשיח
להגאל". עתידין ובניסן ישראל נגאלו "בניסן

לנוער השפעה יכולת ניצול
אפשריות על לדכוותי' באצבע להורות למותר ...בודאי
בת בקהלה הוא שמנהיג כיון בזה, לו שיש המיוחדות
עולם היא מהן אחת נפש כל אשר משפחות וכמה כמה
ז.א. הוא. פרופסר מורה הרי זה. ענין על ונוסף מלא.
וצעירים הנוער מבני כמה יום מיוחד קישור לו שיש

שלהם, החברים עם גם ידיהם ועל בכתתו אשר
תלמיד כיחס הוא אליו שלהם היחס ברובם בודאי והרי
כמו דבריו שמקבל ז.א. לקח. ממנו ששומע זה אל

שהם.
והמורה, המשפיע של האחריות את מגדיל שזה שאף
שלו היכולת את מגדיל העיקר, והוא זה עם ביחד אבל
אפילו שתהי' מדה ובאיזה בנוער. לטוב שינוי להביא
התלמיד. של בגרותו עם ביחד גדל השינוי הרי קטנה.
להיות יכול בגרעין קטן ששינוי בזה. הדוגמא וכידוע

כמדומה פירות. נושא לאילו שיגדל בעת מכריע עניו
אדם בני ומדות המוסר בששה הוא מלמד בו שהקו לי
אליהן המטרות אותן לו ישר קישור אשר בשטח ז.א.
ו׳רנט) (מאגרת החסידות. תורת שואפת

יהודי אינו עם מקשר הצלה
יהודית, אינה חברה לך יש אשר תלמיד אודות במ"ש

לזה. להתיחס ואיך
להאמור ממציאים אם אשר רואים הפעמים ברוב הנה
מחברים זה מרחיקו ממילא בדרך הרי יהודים, חברים

תלמידיו. בין שהוא כיון והרי כהנ"ל.
יתקרבו התלמידים ששאר להשתדל אפשרית ישנה בטח
לחברים פנוי זמנו יהי' לא ובמילא ויותר יותר אליו
ו׳רע״ט) (מאגרת בפרט. ולהנ"ל אחרים

שלי הבן וגם לאל, "תודה וריכוז/היפראקטיביות קשב הפרעות
אודות בתרופות צורך וללא רגוע הוא ב"ה רטאלין, לו לתת שרצו

ג. אליהו המסור" לטיפולך
וגם המיגרנות טיפולים 6 ומיגרנות."אחרי - הליקובקטור חיידק

בכלל" ביוטיקה באנטי צורך ללא נעלמו הליקובקטור החיידק
ב"ב. ראשית אחות פ. ורד

בחודש טיפולים שלושה "...אחרי שונות מסיבות וברכיים גב כאבי
ש. אילה לחלוטין" הבעיה נעלמה

ד. שלמה הברך" את לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה "...לאחר
דם, בדיקות "...עשיתי לקויה וספיגה הורמונליות/פוריות בעיות

עייפה. פחות ואני התאזנה התריס בלוטת בסדר. B-12-ה וגם יפה ממש עלה הברזל
על לכם להודיע התקשרתי נברו ד"ר שנה)... כחצי (לאחר מהטיפולים. תוצאות יש

ו. עדנה הקרוב" שישי ביום מילה הברית

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

להגאל עתידין ובניסן נגאלו בניסן
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