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ליין און חמץ מכירת
החמץ את למכור הצליח שלא מי
באמצעות זאת לעשות יכול הרב, אצל
חמישי יום עד באינטרנט, הגאולה אתר

האתר: כתובת בערב!. 9:00 בשעה
www.hageula.com/chametz

ב״770״ התהילים ילדי
ה"תהילים ילדי יצאו השבוע
שחר הרב הרכז עם ים מבת בשדרה"
חב"ד. בכפר פסח" "מבצע לביקור צברי,
"הקהל" בכינוס 770 בבנין החל הסיור
ו"יחי" הפסוקים י"ב אמירת עם מרשים,
מלך שליט"א מהרבי ברכה ובקשות
"שלומי בסרט צפיה לאחר המשיח.
למאפיית יצאו הם פסח", על וסתם
מצות. מכינים כיצד ללמוד המצות

האילנות". "ברכת נערכה בסיום

תימן בילדי נוספות עדויות
חטיפת בנושא שהוקם, חדש ארכיון
ומסמכים עדויות מאות חושף תימן ילדי
של המזעזע היקף את המתעדים
הארכיון, מיוזמי שיפריס ד"ר הפרשה.
לא הילדים חטיפת את לתאר הצליח
או כזה רפואה איש של פרטני כאירוע
פעוטות. חטיפת של כמנגנון אלא אחר,
את להנגיש מבקש החדש הארכיון
שליט"א הרבי הרחב. לקהל המידע
שנים, עשרות לפני התריע המשיח מלך
מדוייקות רשימות ישנם המדינה שבידי

לגלותם. מסרבים שהם אלא

את לקבל כדי הנה גובר, ״מזלו״ כאשר המשיח, מלך שליט״א הרבי של הולדתו ביום
הקדושות. הוראותיו במילוי להשתדל יש נשמתו, מעצם הנמשכות החדשות ההשפעות

טובות חדשות

מזלו גובר כאשר
המשיח מלך של

נגאלו "בניסן
להגאל" עתידין ובניסן

בניסן י"א הבהיר, יום יחול הקרוב שלישי ביום
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הולדתו יום
של נצחיים חיים טובות, ושנים ימים לאריכות
ליום ביחס והשלימה. האמיתית הגאולה זמן
זה ביום אשר בחז"ל, נזכר אדם, כל של הולדתו
לתוספת זוכה הוא כאשר גובר, אדם של מזלו -
זו הגדרה השונים. חייו בתחומי והצלחה חיות
בבריאה, אדם לכל ביחס נכונה גובר", "מזלו של
מיוחד. עומק לזה יש ביהודי, שכשמדובר אלא

לאומות שביחס בעוד
ה"מזל" מושג העולם,
הכוחות למערך כוונתו
בעולמנו, הטבעי
לאדם, שפע הממשיך
כבר לישראל, ביחס הנה
"אין כי חז"ל לנו הורו
כשכוונתם לישראל" מזל

עניינים. שני להדגיש

הנשמה עצם
שפע מקבלים ישראל א.
נעלית ומבחינה מדרגה
מסגרת מאשר בהרבה
אינם ובמילא הטבע,

"אין" בחינת ב. הטבע. גורמי עפ"י מוכתבים
ה"מזל" היא "יחידה") בחינת הנשמה, (עצם
יהודי. לכל ושפע אור המוזילה היא ישראל, של
לתוספת הולדתו ביום זוכה יהודי שכל מכאן,
בתוספת בעיקר המתבטא נשמתי שפע של
שליחותו במילוי ושמחה בהירות עוצמה, חיות,

האלוקית.
ביום ההמשכות איכות עוצמת את נבין מכאן
כל של הכללית הנשמה הדור, נשיא של הולדתו
זה, ביום המשיח. מלך שליט"א הרבי ישראל, עם
לכל חדשות השפעות נמשכות הקב"ה, קבע כך
בצורכי הן הדור, אנשי
בניי, הגשמיים: האדם
בנים, - ומזוניי חיי
והן ופרנסה, בריאות
הרוחניים. האדם בצרכי

"יחידה" בחי' נשמתו, מעצם הנמשכת השפעה
ויחיד. יחיד ולכל ישראל עם לכללות הכללית,

הם כיצד ישראל, בני ראו הזמנים בכל לא
הגשמיים. בצורכיהם גם הדור, בנשיא תלויים
זה את ראו במדבר בהיותם מצרים, בגאולת
הקב"ה נתן ומחסה למגן נזקקו כאשר בגלוי.
ללחם, וכשנזקקו אהרן, בזכות הכבוד ענני את
למים וכשצמאו משה, בזכות "מן" להם הוריד
מרים בזכות להם הביא
שתו ממנה הבאר את
לארץ כניסתם עד מים

הקודש.

ומרים אהרן משנפטרו
וענני הבאר בטלו
בזכות וחזרו הכבוד,
שמילוי הרי משה.
היו הגשמיים צורכיהם
נכון הדור. נשיא בזכות
היה ניתן תמיד שלא
בגלוי, זה את לראות
לשנות בזה אין אך
הם שכך העובדה, את

הדברים.

השפע להמשכת הכלים
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הולדתו ביום
את לקבל כדי הנה גובר, "מזלו" כאשר
נשמתו, מעצם הנמשכות החדשות ההשפעות
מילוי ע"י הנכונים, הכלים את להכין עלינו
גרמא שהזמן אלו הן הקדושות. הוראותיו
למשפחות עזרה הבעל"ט: הפסח חג לקראת
עריכת שמורה, מצה חלוקת דפסחא, קמחא
וסעודת בחוה"מ תורה כינוסי צבוריים, סדרים
מכבר, הידועות והן פסח, של באחרון משיח
בשורת בהפצת ובמיוחד ומצות בתורה להוסיף
העיקרי, בעניינו חלק ליטול כדי הגאולה,
בגאולה כולו, והעולם ישראל עם גאולת
נגאלו בניסן ממש. עכשיו והשלימה האמיתית

נגאלים. אנו זה ובניסן אבותינו

ב-770 משיח פני מקבלים

בשעת ב-770, ניסן י״א לקראת באירוע משתתפים מאות
ערבית. לתפילת המשיח, מלך שליט״א הרבי כניסת

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

טט ל ששל טט ככ טטטוחססס הב ענפפפ ככככל ששששששלנו טטטוח הב סססססוכככנותתתתת

הקןר' קדמי  במצוות שילוח הקן שילוח במצוות קדמי ר'

המשיח למלך כולו הקרדיט

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

הקהל שנת (15.4.16) ה'תשע"ו ניסן, ז הגדול), (שבת מצורע פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1092

בית מנהל ליפש יוסי הרב סיים אלה בימים
מבצע את שבחיפה, אלעזר בקרית חב"ד
החינוך מוסדות לילדי המצות מאפיית
הספר בתי ילדי זכו המבצע במהלך בקריה.
את אישית התנסות מתוך ללמוד והגנים,
הכנתה. שלבי כל על השמורה, המצה סוד
הבית הכנות על המשתתפים למדו במקביל
הצוות תגובות עצמו. הסדר לליל ועד לפסח

ביותר. נלהבות היו החינוכי

השיגרתית, פעילותו כשאר זו פעילות
נוצרת לעיתים אך הקריה, בתחום נעשית
אל גולשת פעילותו בה מבצעית, מציאות
נוספים חב"ד לבתי לסייע כדי לקריה, מחוץ
בשמחה זאת עושה הוא ואכן העיר. ברחבי
עם תיאום ומתוך גדולה, בהצלחה ובעיקר
מנהל הוותיק, השליח גינזבורג, דובי הרב

בעיר. המרכזי חב"ד בית

לפניו מלאכו ישלח הוא
"נתקלנו יוסי, הרב מספר שנים", כמה "לפני
בהנחיות בעיר, חב"ד בתי מנהלי כמה
מאוד שהקשו בעיריה, גורמים מצד קשוחות
רישוי, של בעיות מרכזיות. חנוכיות להציב
אחד על שהקשו וכו', מקצועיים אישורים
שליט"א הרבי של ביותר הידועים המבצעים
לומר העיזו שאף בעיריה היו המשיח. מלך

חנוכיות?". הרבה כך כל צריך "מה

ב"לכתחילה לעיריה לפנות החלטתי
את שתציב זו היא שהעיריה אריבער",
למשרדי שיצאתי לפני מטעמה. החנוכיות
של הק' שיחתו את היטב למדתי העיריה,
שליחותו אודות המשיח, מלך שליט"א הרבי

"ה' אשר שהובטח אברהם, עבד אליעזר של
לפניו", מלאכו ישלח הוא .. השמים אלוקי
שמובטח רק לא אשר אליעזר למד מכך
אבינו שאברהם אלא בשליחותו, שיצליח
להסדרת פעל כבר לפניו, ששלח המלאך ע"י
בעיריה, האחראי לגורם הגעתי הקשיים. כל
מהודרת, חנוכיה של תמונה בפניו הצגתי
החנוכיה של העתק חשמלית, תאורה בעל

בארה"ב. בוושינגטון המוצבת הגדולה

בעיצובן אחידות חנוכיות
החנוכיות הדלקת מבצע על סיפרתי
מלך שליט"א הרבי ביוזמת הפומביות,
תקח שהעיריה בפשטות, והצעתי המשיח
האחראי החנוכיות. את להתקין עצמה על

עזרתו. את והבטיח התלהב בעיריה

ברחבי תתקין שהעיריה הצעתי זה, בשלב
החנוכיה, תוצב עליהם העמודים את העיר
על החנוכיה להלבשת מנוף נדרש בהמשך

רק העיריה התקבל. זה גם היסוד. עמוד
מהודרות תהיינה החנוכיות אשר ביקשה
22 "שתלה" העיריה אכן בעיצובן. ואחידות
בטון יסודות (כולל תיקניים תמרור עמודי

העיר. ברחבי באדמה)

ראתה מעתה הצדדים. לכל היה הרווח
עיצוב הושג שלה. פרוייקט בזה העיריה
מטעם בטיחות מהנדס החנוכיות, לכל זהה
העיריה פועלי המתקנים. את אישר העיריה
אותם על החנוכיות ל"הלבשת" ש"גוייסו"
שניתנה הנפלאה הזכות על שמחו העמודים,
רחבי בכל חב"ד בתי במבצע. להשתתף להם
בשכונתם, ענק חנוכיית מהצבת נהנו העיר

העיריה. ומימון באישור

בעומר בל״ג גם משתתפים
הסתיים לא בזה אך
האחראים העניין.
שהתרשמו בעיריה
ממבצע מאוד
הסכימו החנוכיות,
המגמה את להמשיך
"תהלכות לכיוון גם
הנערכות בעומר", ל"ג

בעיר. שנה כשלושים מזה

בנושא, עבודה פגישה נקבעה אלה בימים
את לאפשר הם: המנחים הקווים כאשר
העירה, אתרי או במבנים הילדים כינוסי
להשתתפות ועד וכו' הגברה אמצעי כולל
לרבי כולו שייך ההצלחה, קרדיט תקציבית.
יגאלנו שבוודאי המשיח, מלך שליט"א

ממש. בקרוב

העיריה של הקבוע ה״בסיס״ משמאל: החנוכיה. בהעמדת ליפש לרב מסייעת העיריה מימין:

- לפסח ושיעורים זמנים לוח
תשע״ו

קיץ! שעון לפי הזמנים

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

מצאת בערב, בניסן, י"ג חמישי יום חמץ: בדיקת
בערב). 7:35) הכוכבים

(22.04.16) ניסן י"ד שישי, יום חמץ: אכילת זמן סוף
בבוקר. .10:23 שעה עד

עד (22.04.16) ניסן י"ד שישי, יום החמץ: שריפת
בבוקר. 11:29 שעה

הסדר ליל
רביעית. שיעור - כוס לכל סמ"ק 86 כוסות: לארבע יין

יד). עבודת מצה (כשליש גר' 27 מצה: כזית

למתקשים דקות, 4 לכתחילה מצה: כזית אכילת משך
. דקות 9 עד

גר'. 19 מרור: כזית

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

עד ניסן, לט"ו אור הסדר, ליל אפיקומן: אכילת זמן סוף
בלילה. 12:42 - חצות

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



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

בא לרגל שי' ציק ורעיתו חיים ר' למשפחת
שידוכין בקשרי שי' זלמן שניאור הת' הבן

תחי' מושקא חיה עב"ג
שי' טסלר ורעיתו דוד ר' הרב למשפחת

של הרחבה מתוך בישראל נאמן בית - ביתם יהא
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל ברכת
טליה ורעיתו חיים אריאל לר'

שי' נחום
שי' מענדל מנחם ה' בצבאות החייל להולדת

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

טוב מזל ברכת

נערך ניסן, ב' השבוע, ראשון ביום
ערב יורק, בניו "770" חיינו בבית
הקהל, כינוס לישראלים, מיוחד
י"א לקראת שנה כמידי המתקיים
שליט"א הרבי הולדת יום ניסן
לספר הזמן זה המשיח. מלך
הגאולה. זמן של ומופתים אותות
זמן של גלויה פרטית השגחה על
אחד סיפר ממש, "טריה" הגאולה,
הזמר בערב, הראשוניים הדוברים

פיאמנטה. אבי הרב החסידי,

ממקסיקו הערב לאירוע "הגעתי
הופעות. לכמה הוזמנתי לשם
לקחתי יורק לניו טיסתי לקראת
מה לי שיהיה פירות, לטיסה איתי

לאכול.

בניו כשנחתתי
בידי נתרו יורק,
וכך מהפירות חלק
לעבור כשהגעתי
בנקודתביקורתהמכס,
השוטר אותי הפנה
של הביקורת לנקודת
שם החקלאות, משרד
אותי לבדוק אמורים

שהיו לפירות בהקשר
ברשותי.

אמרתי פרטית", השגחה "הכל
את קיבל לשם. ונגשתי לעצמי
עור, כהה שוטר רחב, בחיוך פני
שמו התנוסס חולצתו על כאשר

אחמד.

תחושת את המיס הרחב חיוכו
מכל לי שהייתה נוחות האי
אותי שאל השוטר המעמד.
והמשיך, מרגיש? אני כיצד בנימוס,
חבר לי יש הנה יהודי, הרי אתה

איתו? לדבר דעתך מה יהודי,

הוא לב". "בחפץ לו אמרתי
לי ונתן היהודי חברו אל התקשר
יהודי שזה התברר בטלפון. אותו
שמי את וכששמע מבורו-פארק
ילדותו מאז כי וסיפר התלהב הוא

שלי. השירים את שומע הוא

השוטר חברו כי סיפר היהודי
רגילה בלתי בצורה יהודים אוהב

להם. לעזור ומחפש

משפטים, כמה שדברנו לאחר
לשוטר הטלפון את החזרתי

איתו. לדבר והתחלתי

ממצרים. בא הוא כי התברר
קצת נדבר כן אם אותו שאלתי
כמה איתו החלפתי ואכן בערבית
השיחה כדי תוך בערבית. מילים
הוריו מוצא למוצאו, שאלתי
סבתו כי התברר, לתדהמתי ואז
ובתה יהודיה הייתה אימו מצד
וחייתה לגוי נישאה אימו דהיינו
הייתה שלה אמה אבל כמוסלמית,

יהודיה.

לאכול כיצד ידעתי לא עצמי אני
אתה כך אם לו אמרתי זה. את

יהודי!

חברו את שוב ביקשתי כעת
לו ואמרתי היהודי
שחברך יודע אתה

יהודי! הוא השוטר

הוא טועה, "אתה
לי. ענה יהודי..", אינו
קח כך אם לו, אמרתי
אותו ותשאל אותו
ותראה שאלות כמה

יהודי. שהוא

מילים כמה איתו דיבר הוא ואכן
ביקשתי כעת לדעתי. שהסכים עד
איתי שיבוא איתו דבר ממני,
שאוכל כדי חדר שהוא לאיזה

תפילין. לו להניח

הסכים.. אחמד השוטר

את הוראתו עפ"י השארתי
צדדי לחדר וניגשנו המזוודות
והניחתי השרוול את לו הפשלתי

תפילין. לו

נכנסו התפילין הנחת במהלך
בהפתעה שהיו שונים, אנשים
הוא קורה. מה הבינו לא מוחלטת,
עצומה, בהתרגשות היה עצמו
בחייו. הראשונה הפעם זו הייתה

שייך רק רגיל, לא מחזה זה היה
דבר של בסופו המשיח. לימות
של הטלפון את לי השאיר הוא
להמשיך עלי וכעת היהודי חברו

איתו. הקשר את

ימות של מדהימה פרטית השגחה
נדחי קיבוץ גלויות, קיבוץ המשיח

נידח. ממנו ידח לא כי ישראל.

  
   
    
    
   
   
    
    
    
   
    
     

צרעת לנגע בשרו בעור והיה
ב) יג, (ויקרא

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

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

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

תנחומא) (מדרש

צרעת לנגע בשרו בעור והיה
ב) יג, (ויקרא

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

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

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:47 18:33 ירושלים
19:49 18:48 תל-אביב
19:49 18:40 חיפה
19:49 18:50 באר-שבע
20:19 19:18 ניו-יורק
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בכורות נס

שלפרשת הוא בתורה הידועים הכללים אחד
לפי אותה. קוראים שבו לזמן קשר יש השבוע
לפרשת הגדול' 'שבת בין קשר שיש מובן זה

צו.
הזקן) (אדמו"ר התניא בעל זלמן שניאור רבי
נקבע שלזכרו הנס מהו ערוך בשלחן מסביר
מצרים יציאת של שנה באותה הגדול'. 'שבת
שזהו בניסן, י' בתאריך פסח שלפני השבת חלה
לעצמם לקחת ישראל בני צריכים היו בו היום
בני כשלקחו ה'. ציווי לפי פסח לקרבן כבשים
בכורי סביבם התקבצו הכבשים, את ישראל
השיבו מעשיהם. לפשר אותם ושאלו מצרים
את שיהרוג כך על לה' קרבן שזהו ישראל להם

מצרים. בכורי

תועלת? ללא נס
וחיש בתדהמה הדברים את הבכורים שמעו
מהם לבקש ולפרעה לאבותיהם הלכו מהר
מארץ אותם וישלחו ישראל בני את שישחררו
יצאו כך ובשל בסירוב, נתקלה בקשתם מצרים.
כמו מהם, הרבה והרגו במלחמה הבכורים נגדם
בבכוריהם". מצרים "למכה בתהילים שכתוב
פסח שלפני השבת את קבעו הזה הנס לזכר
השאלה, עולה וכאן הגדול'. 'שבת בשם לדורות
הרי ושנית, הזה? בנס גדול כך כל מה ראשית,

לא זו במלחמה מצרים הרבה שנהרגו לאחרי גם
צריך היה ועדיין ממצרים, לצאת ישראל בני יכלו
רק שלא כלומר בכורות, מכת של הנס להתרחש
אלא ישראל לבני גדולה תועלת בנס היתה שלא

כלל?! תועלת בו היתה לא שלכאורה
יותר הגדול' 'שבת של בנס שהמיוחד אלא
שונאי את שהרג שמי בזה היה אחרים מניסים
מצרים, גלות בזמן מצרים! בכורי היו ישראל
הבכורים ודרישת תוקפו. בשיא שפרעה בעת
עד כזו בתקיפות היתה ומפרעה מאבותיהם
– מהם הרבה והרגו מלחמה איתם שעשו

הניסים. בשאר כמוהו היה שלא גדול נס זהו
היתה ישראל בני הצלת הניסים שאר בכל
או נהרגו, בים, טבעו ישראל ששונאי כזה באופן
בצורה היה זה נס אבל בהם, שלטו שהיהודים
שישחררו נלחמו עצמם מצרים שבכורי כזו
"אתהפכא שנקרא ענין זהו ישראל. את
– לאור החושך את להפוך – לנהורא" חשוכא
ישראל. בני לטובת עצמם במצריים להשתמש

הקדושה מצד שינוי
נקרא זה נס מדוע יותר יסביר נוסף ביאור

הטבע, שינוי הוא נס של ענינו גדול: נס
רק לא הוא השינוי שכאשר מובן ומזה
שמצד בטבע גם אלא העולם הנהגת בטבע
ביותר. גדול נס זה הרי – התורה הנהגת
בעבודת שנקבע הסדר – שלנו ובמקרה
הניצוצות שאת הוא התורה מצד הבירורים
לברר אפשר אי הטמאות הקליפות שבשלושת
זה, ולפי לגמרי. אותם לדחות צריך אלא
הקליפות משלושת (שהם מצרים בכורי כאשר
ישראל בני את לשלוח מבקשים הטמאות)
שינוי זהו – כך עבור המצרים עם ונלחמים
גדול. נס הוא ולכן הקדושה, שמצד בטבע

לכת מרחיקי שינויים
הקשר את להבין אפשר זה כל לפי
הגדול': ל'שבת צו פרשת בין
וחנוכת הקמת (ימי המילואים ימי שבעת על
מבואר בפרשה, מסופר שאודותם המשכן)
בליקוטיתורהשהםנקראיםימיהמילואיםמלשון
תכלית כשתהיה לבוא, לעתיד כי ושלימות, מילוי
החמה" כאור הלבנה אור "והיה כתוב השלימות
כשהוקם היה זה ומעין השמש), כמו יאיר (הירח
דומה. רוחנית פעולה התחוללה שאז המשכן,
הלבנה אור "והיה של הענין על מוסבר בחסידות
אורה את מקבלת הלבנה שעכשיו החמה", כאור
הרבי בהתגלות לבוא, לעתיד ואילו מהשמש
אור לה יהיה ממש, מיד המשיח מלך שליט"א
בדרגת היא הלבנה עכשיו כלומר, משלה. עצמי
ספירת גם מעצמה. תאיר היא ולעתיד 'מקבל'
אור של לדרגה תתהפך ללבנה המקבילה המלכות
כאן גם כן, אם עצמה. מצד שתאיר באופן וגילוי
לנהורא". "אתהפכא של ענין אותו בדיוק קיים
(33 עמ׳ י״ב חלק שיחות לקוטי (ע״פ

הבהיר מיום המשיח, מלך שליט״א הרבי מאת כללי מכתב להלן
הבעל״ט. הפסח חג לרגל הולדתו, יום ניסן, י״א

מצרים ליציאת זכר
ה'תשי"ג ניסן, י"א ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

ואתר אתר בכל די ישראל ובנות בני אל
יחיו עליהם ה'

וברכה! רב שלום
זמן מצרים, מארץ צאתנו זכר המצות, חג ימי

ובאים. ממשמשים חירותינו,
פועל אשר והמצייר, והמדמה הזכרון ענין ידוע
רוח ומצב רגש ומדמה הזוכר האדם בנפש הוא

בעת כדוגמתו, אדם או הוא נמצא, בו רוח למצב יותר, או פחות דומה,
הגוף, על וממשלתם נפשו כחות תוקף יגדל אשר וככל עצמו. המאורע
הזכרון בעת נפשו מצב ויותר יותר יתקרב כן ומקום, בזמן ואסור הקשור

המאורע. בעת להמצב -
דלעילא, אתערותא דלתתא באתערותא רוח, ואמשיך רוח אייתי ורוח
נעשים למטה זכרם שבהזכר ונעשים, נזכרים האלה "והימים וכדרז"ל
הענינים כל ומתעוררים למטה גם נשפעים ובמילא למעלה", בפועל

ההם. בימים הקשורים
יום בכל ודור, דור בכל מצרים יציאת לזכור שנצטווינו הטעמים אחד וזהו
ממצרים, היום יצא בעצמו הוא כאלו עצמו לראות הלילות, לרבות - ויום
- מצרים" "יציאת להיות צריכה ויום יום בכל כי ונפדה, לחירות יצא

אמתית. לחירות יציאה הגוף, ממאסר האלקית נפש יציאת
חירות השעבוד, מן חירות - חירות מיני בכל חירות אמתית, חירות ואיזוהי

רוחניים. ויסורים שעבוד גשמיים, ויסורים שעבוד - היסורים מן
מצרים יציאת - היא ויום יום בכל לעבדה עצמו האדם שעל עבודה
שלו, הבהמית ונפש הגוף של ומההגבלות מהמצרים יציאה ברוחניות,

- הרע מיצרו עצמו את האדם משחרר וכאשר הרע. יצרו משעבוד
הזוהמא, מקום ממצרים והוציאם עמו בישראל הבוחר הקב"ה, בעזר
- רוחניים ויסורים משעבוד זה ידי על משתחרר - התורה עסק ידי ועל

גשמיים. ויסורים ומשעבוד - בנפשו היצרים של העצומה המלחמה
בארץ שלום ונתתי גו' גשמיכם ונתתי גו' תלכו בחוקותי אם שנאמר: וכמו

מצרים. מארץ אתכם הוצאתי אשר אלקיכם הוי' אני גו'
ידי על בימינו במהרה אמתית ולחירות ושמח, כשר הפסח לחג בברכה

צדקנו. משיח ידי על והשלימה האמתית שניאורסאהןגאולתנו מנחם
ידי על חבאים רוח ומצב בהרגש הנדרשים ועומק להחוזק ומתאים יותר: או פחות

לכמה - ובמעשה. בפה גם או (במחשבה) בלב רק אם הזכרון, חיוב אופן הוא - הזכרון
משא"כ במחשבה, דיו אשר השנה, בכל מצרים יציאת זכרון חיוב ג"כ מחולק בזה דעות

ואכ"מ). יג. ז, כללים שד"ח כא. מ' חנוך מנחת יג. סו"ס ארי' שאגת (ראה פסח בליל
א. רפו, [חנוכה] אוה"ת ד. לח, אור תורה ב. קסב, ח"ב זהר רוח: . . ורוח

מסוגל עצמו מצד והזמן - פכ"ט דוד לב בספר הובא שובבים תקון בס' הרמ"ז וכדרז״ל:
היין את בודקין דגטין: ספ"ג ממשנה הראי' ג"כ וידועה שם. דוד בלב שהאריך וכמו לזה,

כו'. סמדר ובהוצאת כו'
פמ"ז. תניא ה"ו. פ"ז ומצה חמץ הל' רמב"ם הגוף: ממאסר . . עצמו לראות

ז. פמ"א, שמ"ר א. נד, עירובין א. קיד, ח"ב זהר היסורים: מן . . חירות
זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח לכ"ק - דור בכל ד"ה ראה ברוחניות: מצרים יציאת

אידית). - המאמרים (ס' -
ב. ל, קדושין פמ"ו. תניא ב. נב, סוכה התורה: עסק . . הקב״ה בעזר

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלך אגרות
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השבת לוח

הפסק נוגע פה נפש... פיקוח היא העיקרית הדאגה
שיהודים שכ"ט סימן שבת הלכות ערוך בשולחן דין

על שמדובר אפילו מהגויים, בסכנה שעומדים לגבול בסמוך הגרים
כדי בשבת אפילו נשק כלי עם לצאת צריכים הם ותבן, קש עסקי

הארץ... את ולכבוש להכנס יכלו לא שהגויים כדי לעצרם,
תשל"ט) תשרי (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הגויים כניסת את לעצור
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

בכנס פיאמנטה אבי הרב

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



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

בא לרגל שי' ציק ורעיתו חיים ר' למשפחת
שידוכין בקשרי שי' זלמן שניאור הת' הבן

תחי' מושקא חיה עב"ג
שי' טסלר ורעיתו דוד ר' הרב למשפחת

של הרחבה מתוך בישראל נאמן בית - ביתם יהא
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל ברכת
טליה ורעיתו חיים אריאל לר'

שי' נחום
שי' מענדל מנחם ה' בצבאות החייל להולדת

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

טוב מזל ברכת

נערך ניסן, ב' השבוע, ראשון ביום
ערב יורק, בניו "770" חיינו בבית
הקהל, כינוס לישראלים, מיוחד
י"א לקראת שנה כמידי המתקיים
שליט"א הרבי הולדת יום ניסן
לספר הזמן זה המשיח. מלך
הגאולה. זמן של ומופתים אותות
זמן של גלויה פרטית השגחה על
אחד סיפר ממש, "טריה" הגאולה,
הזמר בערב, הראשוניים הדוברים

פיאמנטה. אבי הרב החסידי,

ממקסיקו הערב לאירוע "הגעתי
הופעות. לכמה הוזמנתי לשם
לקחתי יורק לניו טיסתי לקראת
מה לי שיהיה פירות, לטיסה איתי

לאכול.

בניו כשנחתתי
בידי נתרו יורק,
וכך מהפירות חלק
לעבור כשהגעתי
בנקודתביקורתהמכס,
השוטר אותי הפנה
של הביקורת לנקודת
שם החקלאות, משרד
אותי לבדוק אמורים

שהיו לפירות בהקשר
ברשותי.

אמרתי פרטית", השגחה "הכל
את קיבל לשם. ונגשתי לעצמי
עור, כהה שוטר רחב, בחיוך פני
שמו התנוסס חולצתו על כאשר

אחמד.

תחושת את המיס הרחב חיוכו
מכל לי שהייתה נוחות האי
אותי שאל השוטר המעמד.
והמשיך, מרגיש? אני כיצד בנימוס,
חבר לי יש הנה יהודי, הרי אתה

איתו? לדבר דעתך מה יהודי,

הוא לב". "בחפץ לו אמרתי
לי ונתן היהודי חברו אל התקשר
יהודי שזה התברר בטלפון. אותו
שמי את וכששמע מבורו-פארק
ילדותו מאז כי וסיפר התלהב הוא

שלי. השירים את שומע הוא

השוטר חברו כי סיפר היהודי
רגילה בלתי בצורה יהודים אוהב

להם. לעזור ומחפש

משפטים, כמה שדברנו לאחר
לשוטר הטלפון את החזרתי

איתו. לדבר והתחלתי

ממצרים. בא הוא כי התברר
קצת נדבר כן אם אותו שאלתי
כמה איתו החלפתי ואכן בערבית
השיחה כדי תוך בערבית. מילים
הוריו מוצא למוצאו, שאלתי
סבתו כי התברר, לתדהמתי ואז
ובתה יהודיה הייתה אימו מצד
וחייתה לגוי נישאה אימו דהיינו
הייתה שלה אמה אבל כמוסלמית,

יהודיה.

לאכול כיצד ידעתי לא עצמי אני
אתה כך אם לו אמרתי זה. את

יהודי!

חברו את שוב ביקשתי כעת
לו ואמרתי היהודי
שחברך יודע אתה

יהודי! הוא השוטר

הוא טועה, "אתה
לי. ענה יהודי..", אינו
קח כך אם לו, אמרתי
אותו ותשאל אותו
ותראה שאלות כמה

יהודי. שהוא

מילים כמה איתו דיבר הוא ואכן
ביקשתי כעת לדעתי. שהסכים עד
איתי שיבוא איתו דבר ממני,
שאוכל כדי חדר שהוא לאיזה

תפילין. לו להניח

הסכים.. אחמד השוטר

את הוראתו עפ"י השארתי
צדדי לחדר וניגשנו המזוודות
והניחתי השרוול את לו הפשלתי

תפילין. לו

נכנסו התפילין הנחת במהלך
בהפתעה שהיו שונים, אנשים
הוא קורה. מה הבינו לא מוחלטת,
עצומה, בהתרגשות היה עצמו
בחייו. הראשונה הפעם זו הייתה

שייך רק רגיל, לא מחזה זה היה
דבר של בסופו המשיח. לימות
של הטלפון את לי השאיר הוא
להמשיך עלי וכעת היהודי חברו

איתו. הקשר את

ימות של מדהימה פרטית השגחה
נדחי קיבוץ גלויות, קיבוץ המשיח

נידח. ממנו ידח לא כי ישראל.

  
   
    
    
   
   
    
    
    
   
    
     

צרעת לנגע בשרו בעור והיה
ב) יג, (ויקרא

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

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

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

תנחומא) (מדרש

צרעת לנגע בשרו בעור והיה
ב) יג, (ויקרא

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

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

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:47 18:33 ירושלים
19:49 18:48 תל-אביב
19:49 18:40 חיפה
19:49 18:50 באר-שבע
20:19 19:18 ניו-יורק
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בכורות נס

שלפרשת הוא בתורה הידועים הכללים אחד
לפי אותה. קוראים שבו לזמן קשר יש השבוע
לפרשת הגדול' 'שבת בין קשר שיש מובן זה

צו.
הזקן) (אדמו"ר התניא בעל זלמן שניאור רבי
נקבע שלזכרו הנס מהו ערוך בשלחן מסביר
מצרים יציאת של שנה באותה הגדול'. 'שבת
שזהו בניסן, י' בתאריך פסח שלפני השבת חלה
לעצמם לקחת ישראל בני צריכים היו בו היום
בני כשלקחו ה'. ציווי לפי פסח לקרבן כבשים
בכורי סביבם התקבצו הכבשים, את ישראל
השיבו מעשיהם. לפשר אותם ושאלו מצרים
את שיהרוג כך על לה' קרבן שזהו ישראל להם

מצרים. בכורי

תועלת? ללא נס
וחיש בתדהמה הדברים את הבכורים שמעו
מהם לבקש ולפרעה לאבותיהם הלכו מהר
מארץ אותם וישלחו ישראל בני את שישחררו
יצאו כך ובשל בסירוב, נתקלה בקשתם מצרים.
כמו מהם, הרבה והרגו במלחמה הבכורים נגדם
בבכוריהם". מצרים "למכה בתהילים שכתוב
פסח שלפני השבת את קבעו הזה הנס לזכר
השאלה, עולה וכאן הגדול'. 'שבת בשם לדורות
הרי ושנית, הזה? בנס גדול כך כל מה ראשית,

לא זו במלחמה מצרים הרבה שנהרגו לאחרי גם
צריך היה ועדיין ממצרים, לצאת ישראל בני יכלו
רק שלא כלומר בכורות, מכת של הנס להתרחש
אלא ישראל לבני גדולה תועלת בנס היתה שלא

כלל?! תועלת בו היתה לא שלכאורה
יותר הגדול' 'שבת של בנס שהמיוחד אלא
שונאי את שהרג שמי בזה היה אחרים מניסים
מצרים, גלות בזמן מצרים! בכורי היו ישראל
הבכורים ודרישת תוקפו. בשיא שפרעה בעת
עד כזו בתקיפות היתה ומפרעה מאבותיהם
– מהם הרבה והרגו מלחמה איתם שעשו

הניסים. בשאר כמוהו היה שלא גדול נס זהו
היתה ישראל בני הצלת הניסים שאר בכל
או נהרגו, בים, טבעו ישראל ששונאי כזה באופן
בצורה היה זה נס אבל בהם, שלטו שהיהודים
שישחררו נלחמו עצמם מצרים שבכורי כזו
"אתהפכא שנקרא ענין זהו ישראל. את
– לאור החושך את להפוך – לנהורא" חשוכא
ישראל. בני לטובת עצמם במצריים להשתמש

הקדושה מצד שינוי
נקרא זה נס מדוע יותר יסביר נוסף ביאור

הטבע, שינוי הוא נס של ענינו גדול: נס
רק לא הוא השינוי שכאשר מובן ומזה
שמצד בטבע גם אלא העולם הנהגת בטבע
ביותר. גדול נס זה הרי – התורה הנהגת
בעבודת שנקבע הסדר – שלנו ובמקרה
הניצוצות שאת הוא התורה מצד הבירורים
לברר אפשר אי הטמאות הקליפות שבשלושת
זה, ולפי לגמרי. אותם לדחות צריך אלא
הקליפות משלושת (שהם מצרים בכורי כאשר
ישראל בני את לשלוח מבקשים הטמאות)
שינוי זהו – כך עבור המצרים עם ונלחמים
גדול. נס הוא ולכן הקדושה, שמצד בטבע

לכת מרחיקי שינויים
הקשר את להבין אפשר זה כל לפי
הגדול': ל'שבת צו פרשת בין
וחנוכת הקמת (ימי המילואים ימי שבעת על
מבואר בפרשה, מסופר שאודותם המשכן)
בליקוטיתורהשהםנקראיםימיהמילואיםמלשון
תכלית כשתהיה לבוא, לעתיד כי ושלימות, מילוי
החמה" כאור הלבנה אור "והיה כתוב השלימות
כשהוקם היה זה ומעין השמש), כמו יאיר (הירח
דומה. רוחנית פעולה התחוללה שאז המשכן,
הלבנה אור "והיה של הענין על מוסבר בחסידות
אורה את מקבלת הלבנה שעכשיו החמה", כאור
הרבי בהתגלות לבוא, לעתיד ואילו מהשמש
אור לה יהיה ממש, מיד המשיח מלך שליט"א
בדרגת היא הלבנה עכשיו כלומר, משלה. עצמי
ספירת גם מעצמה. תאיר היא ולעתיד 'מקבל'
אור של לדרגה תתהפך ללבנה המקבילה המלכות
כאן גם כן, אם עצמה. מצד שתאיר באופן וגילוי
לנהורא". "אתהפכא של ענין אותו בדיוק קיים
(33 עמ׳ י״ב חלק שיחות לקוטי (ע״פ

הבהיר מיום המשיח, מלך שליט״א הרבי מאת כללי מכתב להלן
הבעל״ט. הפסח חג לרגל הולדתו, יום ניסן, י״א

מצרים ליציאת זכר
ה'תשי"ג ניסן, י"א ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

ואתר אתר בכל די ישראל ובנות בני אל
יחיו עליהם ה'

וברכה! רב שלום
זמן מצרים, מארץ צאתנו זכר המצות, חג ימי

ובאים. ממשמשים חירותינו,
פועל אשר והמצייר, והמדמה הזכרון ענין ידוע
רוח ומצב רגש ומדמה הזוכר האדם בנפש הוא

בעת כדוגמתו, אדם או הוא נמצא, בו רוח למצב יותר, או פחות דומה,
הגוף, על וממשלתם נפשו כחות תוקף יגדל אשר וככל עצמו. המאורע
הזכרון בעת נפשו מצב ויותר יותר יתקרב כן ומקום, בזמן ואסור הקשור

המאורע. בעת להמצב -
דלעילא, אתערותא דלתתא באתערותא רוח, ואמשיך רוח אייתי ורוח
נעשים למטה זכרם שבהזכר ונעשים, נזכרים האלה "והימים וכדרז"ל
הענינים כל ומתעוררים למטה גם נשפעים ובמילא למעלה", בפועל

ההם. בימים הקשורים
יום בכל ודור, דור בכל מצרים יציאת לזכור שנצטווינו הטעמים אחד וזהו
ממצרים, היום יצא בעצמו הוא כאלו עצמו לראות הלילות, לרבות - ויום
- מצרים" "יציאת להיות צריכה ויום יום בכל כי ונפדה, לחירות יצא

אמתית. לחירות יציאה הגוף, ממאסר האלקית נפש יציאת
חירות השעבוד, מן חירות - חירות מיני בכל חירות אמתית, חירות ואיזוהי

רוחניים. ויסורים שעבוד גשמיים, ויסורים שעבוד - היסורים מן
מצרים יציאת - היא ויום יום בכל לעבדה עצמו האדם שעל עבודה
שלו, הבהמית ונפש הגוף של ומההגבלות מהמצרים יציאה ברוחניות,

- הרע מיצרו עצמו את האדם משחרר וכאשר הרע. יצרו משעבוד
הזוהמא, מקום ממצרים והוציאם עמו בישראל הבוחר הקב"ה, בעזר
- רוחניים ויסורים משעבוד זה ידי על משתחרר - התורה עסק ידי ועל

גשמיים. ויסורים ומשעבוד - בנפשו היצרים של העצומה המלחמה
בארץ שלום ונתתי גו' גשמיכם ונתתי גו' תלכו בחוקותי אם שנאמר: וכמו

מצרים. מארץ אתכם הוצאתי אשר אלקיכם הוי' אני גו'
ידי על בימינו במהרה אמתית ולחירות ושמח, כשר הפסח לחג בברכה

צדקנו. משיח ידי על והשלימה האמתית שניאורסאהןגאולתנו מנחם
ידי על חבאים רוח ומצב בהרגש הנדרשים ועומק להחוזק ומתאים יותר: או פחות

לכמה - ובמעשה. בפה גם או (במחשבה) בלב רק אם הזכרון, חיוב אופן הוא - הזכרון
משא"כ במחשבה, דיו אשר השנה, בכל מצרים יציאת זכרון חיוב ג"כ מחולק בזה דעות

ואכ"מ). יג. ז, כללים שד"ח כא. מ' חנוך מנחת יג. סו"ס ארי' שאגת (ראה פסח בליל
א. רפו, [חנוכה] אוה"ת ד. לח, אור תורה ב. קסב, ח"ב זהר רוח: . . ורוח

מסוגל עצמו מצד והזמן - פכ"ט דוד לב בספר הובא שובבים תקון בס' הרמ"ז וכדרז״ל:
היין את בודקין דגטין: ספ"ג ממשנה הראי' ג"כ וידועה שם. דוד בלב שהאריך וכמו לזה,

כו'. סמדר ובהוצאת כו'
פמ"ז. תניא ה"ו. פ"ז ומצה חמץ הל' רמב"ם הגוף: ממאסר . . עצמו לראות

ז. פמ"א, שמ"ר א. נד, עירובין א. קיד, ח"ב זהר היסורים: מן . . חירות
זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח לכ"ק - דור בכל ד"ה ראה ברוחניות: מצרים יציאת

אידית). - המאמרים (ס' -
ב. ל, קדושין פמ"ו. תניא ב. נב, סוכה התורה: עסק . . הקב״ה בעזר

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלך אגרות

ליום פרק ניסן - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
יד. פרק קרבנות הל'

טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

יח. פרק

יט. פרק

א. פרק תמידין הל'

ה-ז. פרקים הבחירה בית הלכות

א-ב. פרקים המקדש כלי הלכות ח. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

א. פרק המקדש ביאת הלכות ט-י. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ז

ח

ט
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יג
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ש'
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ב'

ג'

ד'

ה'

נידח ממנו ידח לא

מצורע פרשת
הגדול) (שבת

מצורע

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות

03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'
רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

הפסק נוגע פה נפש... פיקוח היא העיקרית הדאגה
שיהודים שכ"ט סימן שבת הלכות ערוך בשולחן דין

על שמדובר אפילו מהגויים, בסכנה שעומדים לגבול בסמוך הגרים
כדי בשבת אפילו נשק כלי עם לצאת צריכים הם ותבן, קש עסקי

הארץ... את ולכבוש להכנס יכלו לא שהגויים כדי לעצרם,
תשל"ט) תשרי (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הגויים כניסת את לעצור
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

בכנס פיאמנטה אבי הרב

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



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

ליין און חמץ מכירת
החמץ את למכור הצליח שלא מי
באמצעות זאת לעשות יכול הרב, אצל
חמישי יום עד באינטרנט, הגאולה אתר

האתר: כתובת בערב!. 9:00 בשעה
www.hageula.com/chametz

ב״770״ התהילים ילדי
ה"תהילים ילדי יצאו השבוע
שחר הרב הרכז עם ים מבת בשדרה"
חב"ד. בכפר פסח" "מבצע לביקור צברי,
"הקהל" בכינוס 770 בבנין החל הסיור
ו"יחי" הפסוקים י"ב אמירת עם מרשים,
מלך שליט"א מהרבי ברכה ובקשות
"שלומי בסרט צפיה לאחר המשיח.
למאפיית יצאו הם פסח", על וסתם
מצות. מכינים כיצד ללמוד המצות

האילנות". "ברכת נערכה בסיום

תימן בילדי נוספות עדויות
חטיפת בנושא שהוקם, חדש ארכיון
ומסמכים עדויות מאות חושף תימן ילדי
של המזעזע היקף את המתעדים
הארכיון, מיוזמי שיפריס ד"ר הפרשה.
לא הילדים חטיפת את לתאר הצליח
או כזה רפואה איש של פרטני כאירוע
פעוטות. חטיפת של כמנגנון אלא אחר,
את להנגיש מבקש החדש הארכיון
שליט"א הרבי הרחב. לקהל המידע
שנים, עשרות לפני התריע המשיח מלך
מדוייקות רשימות ישנם המדינה שבידי

לגלותם. מסרבים שהם אלא

את לקבל כדי הנה גובר, ״מזלו״ כאשר המשיח, מלך שליט״א הרבי של הולדתו ביום
הקדושות. הוראותיו במילוי להשתדל יש נשמתו, מעצם הנמשכות החדשות ההשפעות

טובות חדשות

מזלו גובר כאשר
המשיח מלך של

נגאלו "בניסן
להגאל" עתידין ובניסן

בניסן י"א הבהיר, יום יחול הקרוב שלישי ביום
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הולדתו יום
של נצחיים חיים טובות, ושנים ימים לאריכות
ליום ביחס והשלימה. האמיתית הגאולה זמן
זה ביום אשר בחז"ל, נזכר אדם, כל של הולדתו
לתוספת זוכה הוא כאשר גובר, אדם של מזלו -
זו הגדרה השונים. חייו בתחומי והצלחה חיות
בבריאה, אדם לכל ביחס נכונה גובר", "מזלו של
מיוחד. עומק לזה יש ביהודי, שכשמדובר אלא

לאומות שביחס בעוד
ה"מזל" מושג העולם,
הכוחות למערך כוונתו
בעולמנו, הטבעי
לאדם, שפע הממשיך
כבר לישראל, ביחס הנה
"אין כי חז"ל לנו הורו
כשכוונתם לישראל" מזל

עניינים. שני להדגיש

הנשמה עצם
שפע מקבלים ישראל א.
נעלית ומבחינה מדרגה
מסגרת מאשר בהרבה
אינם ובמילא הטבע,

"אין" בחינת ב. הטבע. גורמי עפ"י מוכתבים
ה"מזל" היא "יחידה") בחינת הנשמה, (עצם
יהודי. לכל ושפע אור המוזילה היא ישראל, של
לתוספת הולדתו ביום זוכה יהודי שכל מכאן,
בתוספת בעיקר המתבטא נשמתי שפע של
שליחותו במילוי ושמחה בהירות עוצמה, חיות,

האלוקית.
ביום ההמשכות איכות עוצמת את נבין מכאן
כל של הכללית הנשמה הדור, נשיא של הולדתו
זה, ביום המשיח. מלך שליט"א הרבי ישראל, עם
לכל חדשות השפעות נמשכות הקב"ה, קבע כך
בצורכי הן הדור, אנשי
בניי, הגשמיים: האדם
בנים, - ומזוניי חיי
והן ופרנסה, בריאות
הרוחניים. האדם בצרכי

"יחידה" בחי' נשמתו, מעצם הנמשכת השפעה
ויחיד. יחיד ולכל ישראל עם לכללות הכללית,

הם כיצד ישראל, בני ראו הזמנים בכל לא
הגשמיים. בצורכיהם גם הדור, בנשיא תלויים
זה את ראו במדבר בהיותם מצרים, בגאולת
הקב"ה נתן ומחסה למגן נזקקו כאשר בגלוי.
ללחם, וכשנזקקו אהרן, בזכות הכבוד ענני את
למים וכשצמאו משה, בזכות "מן" להם הוריד
מרים בזכות להם הביא
שתו ממנה הבאר את
לארץ כניסתם עד מים

הקודש.

ומרים אהרן משנפטרו
וענני הבאר בטלו
בזכות וחזרו הכבוד,
שמילוי הרי משה.
היו הגשמיים צורכיהם
נכון הדור. נשיא בזכות
היה ניתן תמיד שלא
בגלוי, זה את לראות
לשנות בזה אין אך
הם שכך העובדה, את

הדברים.

השפע להמשכת הכלים
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הולדתו ביום
את לקבל כדי הנה גובר, "מזלו" כאשר
נשמתו, מעצם הנמשכות החדשות ההשפעות
מילוי ע"י הנכונים, הכלים את להכין עלינו
גרמא שהזמן אלו הן הקדושות. הוראותיו
למשפחות עזרה הבעל"ט: הפסח חג לקראת
עריכת שמורה, מצה חלוקת דפסחא, קמחא
וסעודת בחוה"מ תורה כינוסי צבוריים, סדרים
מכבר, הידועות והן פסח, של באחרון משיח
בשורת בהפצת ובמיוחד ומצות בתורה להוסיף
העיקרי, בעניינו חלק ליטול כדי הגאולה,
בגאולה כולו, והעולם ישראל עם גאולת
נגאלו בניסן ממש. עכשיו והשלימה האמיתית

נגאלים. אנו זה ובניסן אבותינו

ב-770 משיח פני מקבלים

בשעת ב-770, ניסן י״א לקראת באירוע משתתפים מאות
ערבית. לתפילת המשיח, מלך שליט״א הרבי כניסת

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

טט ל ששל טט ככ טטטוחססס הב ענפפפ ככככל ששששששלנו טטטוח הב סססססוכככנותתתתת

הקןר' קדמי  במצוות שילוח הקן שילוח במצוות קדמי ר'

המשיח למלך כולו הקרדיט

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

העיקר הוא המעשה

הקהל שנת (15.4.16) ה'תשע"ו ניסן, ז הגדול), (שבת מצורע פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1092

בית מנהל ליפש יוסי הרב סיים אלה בימים
מבצע את שבחיפה, אלעזר בקרית חב"ד
החינוך מוסדות לילדי המצות מאפיית
הספר בתי ילדי זכו המבצע במהלך בקריה.
את אישית התנסות מתוך ללמוד והגנים,
הכנתה. שלבי כל על השמורה, המצה סוד
הבית הכנות על המשתתפים למדו במקביל
הצוות תגובות עצמו. הסדר לליל ועד לפסח

ביותר. נלהבות היו החינוכי

השיגרתית, פעילותו כשאר זו פעילות
נוצרת לעיתים אך הקריה, בתחום נעשית
אל גולשת פעילותו בה מבצעית, מציאות
נוספים חב"ד לבתי לסייע כדי לקריה, מחוץ
בשמחה זאת עושה הוא ואכן העיר. ברחבי
עם תיאום ומתוך גדולה, בהצלחה ובעיקר
מנהל הוותיק, השליח גינזבורג, דובי הרב

בעיר. המרכזי חב"ד בית

לפניו מלאכו ישלח הוא
"נתקלנו יוסי, הרב מספר שנים", כמה "לפני
בהנחיות בעיר, חב"ד בתי מנהלי כמה
מאוד שהקשו בעיריה, גורמים מצד קשוחות
רישוי, של בעיות מרכזיות. חנוכיות להציב
אחד על שהקשו וכו', מקצועיים אישורים
שליט"א הרבי של ביותר הידועים המבצעים
לומר העיזו שאף בעיריה היו המשיח. מלך

חנוכיות?". הרבה כך כל צריך "מה

ב"לכתחילה לעיריה לפנות החלטתי
את שתציב זו היא שהעיריה אריבער",
למשרדי שיצאתי לפני מטעמה. החנוכיות
של הק' שיחתו את היטב למדתי העיריה,
שליחותו אודות המשיח, מלך שליט"א הרבי

"ה' אשר שהובטח אברהם, עבד אליעזר של
לפניו", מלאכו ישלח הוא .. השמים אלוקי
שמובטח רק לא אשר אליעזר למד מכך
אבינו שאברהם אלא בשליחותו, שיצליח
להסדרת פעל כבר לפניו, ששלח המלאך ע"י
בעיריה, האחראי לגורם הגעתי הקשיים. כל
מהודרת, חנוכיה של תמונה בפניו הצגתי
החנוכיה של העתק חשמלית, תאורה בעל

בארה"ב. בוושינגטון המוצבת הגדולה

בעיצובן אחידות חנוכיות
החנוכיות הדלקת מבצע על סיפרתי
מלך שליט"א הרבי ביוזמת הפומביות,
תקח שהעיריה בפשטות, והצעתי המשיח
האחראי החנוכיות. את להתקין עצמה על

עזרתו. את והבטיח התלהב בעיריה

ברחבי תתקין שהעיריה הצעתי זה, בשלב
החנוכיה, תוצב עליהם העמודים את העיר
על החנוכיה להלבשת מנוף נדרש בהמשך

רק העיריה התקבל. זה גם היסוד. עמוד
מהודרות תהיינה החנוכיות אשר ביקשה
22 "שתלה" העיריה אכן בעיצובן. ואחידות
בטון יסודות (כולל תיקניים תמרור עמודי

העיר. ברחבי באדמה)

ראתה מעתה הצדדים. לכל היה הרווח
עיצוב הושג שלה. פרוייקט בזה העיריה
מטעם בטיחות מהנדס החנוכיות, לכל זהה
העיריה פועלי המתקנים. את אישר העיריה
אותם על החנוכיות ל"הלבשת" ש"גוייסו"
שניתנה הנפלאה הזכות על שמחו העמודים,
רחבי בכל חב"ד בתי במבצע. להשתתף להם
בשכונתם, ענק חנוכיית מהצבת נהנו העיר

העיריה. ומימון באישור

בעומר בל״ג גם משתתפים
הסתיים לא בזה אך
האחראים העניין.
שהתרשמו בעיריה
ממבצע מאוד
הסכימו החנוכיות,
המגמה את להמשיך
"תהלכות לכיוון גם
הנערכות בעומר", ל"ג

בעיר. שנה כשלושים מזה

בנושא, עבודה פגישה נקבעה אלה בימים
את לאפשר הם: המנחים הקווים כאשר
העירה, אתרי או במבנים הילדים כינוסי
להשתתפות ועד וכו' הגברה אמצעי כולל
לרבי כולו שייך ההצלחה, קרדיט תקציבית.
יגאלנו שבוודאי המשיח, מלך שליט"א

ממש. בקרוב

העיריה של הקבוע ה״בסיס״ משמאל: החנוכיה. בהעמדת ליפש לרב מסייעת העיריה מימין:

- לפסח ושיעורים זמנים לוח
תשע״ו

קיץ! שעון לפי הזמנים

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

מצאת בערב, בניסן, י"ג חמישי יום חמץ: בדיקת
בערב). 7:35) הכוכבים

(22.04.16) ניסן י"ד שישי, יום חמץ: אכילת זמן סוף
בבוקר. .10:23 שעה עד

עד (22.04.16) ניסן י"ד שישי, יום החמץ: שריפת
בבוקר. 11:29 שעה

הסדר ליל
רביעית. שיעור - כוס לכל סמ"ק 86 כוסות: לארבע יין

יד). עבודת מצה (כשליש גר' 27 מצה: כזית

למתקשים דקות, 4 לכתחילה מצה: כזית אכילת משך
. דקות 9 עד

גר'. 19 מרור: כזית

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

עד ניסן, לט"ו אור הסדר, ליל אפיקומן: אכילת זמן סוף
בלילה. 12:42 - חצות

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