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נא לשמור על קדושת הגליון

זמן של חירות ושיחרור
לחג הפסח ,מספר שמות ובינהם ניתן למצוא
גם את 'זמן חרותנו' ,החג מוזכר בשם זה
פעמים רבות בתפלות ובברכות .זמן-חרותנו
משקף את ענינו של חג הפסח והוראתו לגבינו
בכל זמן ובכל מקום ,במשך כל ימות השנה.
חג הפסח נקרא 'זמן חרותנו' לא רק על שם
שחרורם של בני ישראל מהעבדות הגופנית
שהיתה להם פעם במצרים' .זמן חרותנו' מורה
גם על החרות האמיתית שלנו ,על השחרור
מהעבדות של כל אחד מאתנו .וכפי שאנו
אומרים בסדר ההגדה" :לא את אבותנו בלבד
גאל הקדוש ברוך הוא ממצרים אלא אף אותנו
גאל עמהם".
תכלית הכונה של יציאת מצרים ,נאמרה למשה
רבינו עם שליחותו לגאול את בני ישראל:
"תעבדון את האלקים על ההר הזה" .הקדוש-
ברוך-הוא הוציא את בני ישראל ממצרים כדי
שיקבלו את התורה על הר סיני ,כדי שיקיימו
את מצוות התורה .לשם כך יצאו ממצרים.

החירות האמיתית
היהודי מגיע לחרות האמיתית שלו ,לחרות
רוחנית ,רק כאשר הוא מקיים תורה ומצוות.

מהו שעבוד רוחני? מהי העבדות הרוחנית
של ימינו? – כפיפות קומה של היהודי
אל מול העולם הגויי ,החיצוני .בושה של
היהודי מן העולם .השפעות הלכי הרוח של
הרחוב על היהודי – אלו הם סימני עבדותו
הנפשית-הרוחנית .כאשר הוא איננו מתפעל
ממה שקורה בחוץ ,כאשר הוא איננו מושפע
מהאוירה הלא יהודית והוא מקיים את מצוות
התורה ,אזי הוא בן חורין .משוחרר מעבדות.

יציאת מצרים ,אנו פותחים בקריאה" :כל
דכפין ייתי וייכול ,כל דצריך ייתי ויפסח" ,כל
מי שרוצה יבוא ויאכל ,כל מי שנזקק יבוא
ויערוך את הפסח .לשלחן הסדר מזמינים לא
רק קרובי משפחה וידידים טובים .לסדר אנו
מזמינים את כל מי שצריך ,כל יהודי ,בלי כל
הבדלים ,אהבת ישראל מושלמת.
כך גם היה כאשר דיברו משה ואהרון אל פרעה
וביקשו ממנו שיוציא את עם ישראל ממצרים.
התנאי הראשון היה" :בנערינו ובזקנינו נלך
בבנינו ובבנותינו" ,כנאמר בתורה .כל ישראל
יחדיו יצאו ממצרים ,כל השבטים כולם .אפילו
יהודי אחד ויחיד לא נותר בגלות .כולם יחד,
באותו הרגע ,נגאלו ממצרים.

להשתחרר מההגבלות
יש גם עבדות פנימית של האדם .הרגליו
ונטיותיו האישיות כובלים אותו .הוא
משועבד לרצונותיו ולטבעו .גם זה שעבוד.
ויהדי שמתגבר על עצמו ,אינו נכנע ליצר
הרע ,ושולט בפעולותיו ,הוא בן חורין .עבד
שהשתחרר.

לפתוח את הדלת
אחת הנטיות השליליות בטבע בני האדם היא
'אדם קרוב אצל עצמו' ,כשאדם חושב יותר
מדי על עצמו ופחות מדי על זולתו.
בזמן חרותנו ,כאשר אנו מספרים את ספור

מצוה על כל יהודי ,להזכיר את יציאת מצרים
בכל יום .לאחר שבעז"ה נחגוג את חג הפסח
כראוי ,תתנהל כל השנה בהשפעת החג.
נהיה משוחררים מכל ההגבלות החיצוניות
והבלבולים הפנימיים.
נבצע את שליחות ה' – קיום התורה והמצוות,
ובפרט מצוות אהבת ישראל.
מצוות אהבת ישראל נדרשת כיום ,לא רק
כדי להשתחרר מהעבר ,אלא גם ובעיקר ,כדי
"לטעום" מהעתיד .כדי להתחיל לחיות כפי
שיהיה תיכף ומיד ממש בגאולה האמיתית
והשלימה.
)על פי מכתב כללי לחג הפסח תשמ״ג(

לוח השבת

פרשת צו
שבת הגדול

הדלק"נ

מוצש"ק

ירושלים 6:24
תל-אביב 6:40
6:31
חיפה
באר-שבע 6:42
ניו-יורק 7:05

7:38
7:40
7:40
7:40
8:05

לפי שעון קיץ

 :‰¯ËÙ‰כה אמר ה' – אבדה האמונה
ונכרתה מפיהם .כה אמר ה' אל יתהלל גו'
)(ÌÈÈ˙·˘ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ÌÈ‚Ï„ÓÂ ‚Î-·Î Ë ,ÁÎ-‡Î Ê Â‰ÈÓ¯È

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

עורך :הרב זמרוני ציק
מנהל אדמיניסטרטיבי :יצחק רחימי
רכז המערכת :בנצי פרישמן
משלוחים :מנחם רווה
ברדיצ'ב  ,10בת-ים עיר הגאולה ,ת.ד3084 .
טל'  03-658-4633פקס03-657-3816 :

תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית :צילום ש .רומני

אימיילhageulacom@gmail.com :
אינטרנטwww.hageula.com :
www.moshiach.net

ח-ן בנק הדואר 4-16896-5

צו
צו את אהרון ואת בניו לאמור

)ויקרא ו ,ב(

בכמה לשונות נצטוו ישראל :דברות,
אמירות וציווים" .דבר אל בני ישראל"
 הרי אלו דברות" .אמור אל  - "...אלואמירות ו"צו את  -"...הרי אלו ציווים.
והגם שכולם מצוות-ה' ,אלא שהקשר
למצוות מודגש יותר בציווים ,בהם לשון
התורה הוא צו ,כשבולט הקשר הלשוני
"צו  -מצווה".
למצווה שני פירושים .א" .מצוה" לשון
ציווי  -כלומר פקודה .ב" .מצוה" לשון
צוותא  -כלומר יחד .ואכן המצוות הן א:
פקודות הקב"ה לישראל )לשון ציווי( ,ב.
חיבור ישראל לה' )לשון צוותא(.
העובדה שלמלה אחת שני פירושים מעידה
על הקשר הפנימי ביניהם .האפשרות

היום יותר מתמיד ,רואים

ניסים גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה ,עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות050-8080-770 :
או באתר הגאולה www.hageula.com

לצוותא וחיבור בין יהודים להקב"ה,
מתאפשרת רק כאשר הקב"ה נותן
לישראל צווים ופקודות כיצד להתנהג.
כשיהודים מקיימים את מצות-ה' -
בקבלת עול-מלכות-שמים  -מתוך ציות
לציווי ה'  -אז הם מתחברים ומתקשרים
לה' ונמצאים יחד עימו  -בצותא.
ששלימותה בגאולה האמיתית והשלמה.

)מעיין חי(

שבת הגדול
על שם הנס הגדול שארע לישראל
במצרים :שנצטו ישראל לקחת את
הכבש לקורבן פסח בי' בניסן ומששאלום
המצרים לפשר הדבר ,ענו להם ישראל ,כי
בעוד ארבעה ימים יקריבום ,על שיהרוג
את בכורי מצרים ויפסח על בני-ישראל.
נבהלו הבכורות ויצאו להלחם בפרעה
וצבאו כנאמר" :למכה מצרים בבכוריהם",
)לקוטי שיחות(
דוגמא לזמן הגאולה.

לזכות
ר' שניאור זלמן שיחי'

מימון
ליום הולדתו  -י' ניסן
להצלחה רבה ומופלגה ולבריאות איתנה ,מתוך הרחבה של
זמן הגאולה האמיתית והשלימה

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

ח

ומש

ת

הלים

ת

ניא

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

דבר מלך
ÁÈ˘Ó‰Â ÔÒÈ ‡"È
ÌÂÈ·" ,ÔÒÈ· ¯˘Ú „Á‡ Ï˘ ÔÈÚ‰
,"¯˘‡ È·Ï ‡È˘ ÌÂÈ ¯˘Ú È˙˘Ú
Ï·ÂËÂ" ,"ÂÓÁÏ ‰Ó˘ ¯˘‡Ó
·˘È„·Ú „Â„ È˙‡ˆÓ" . . "ÂÏ‚¯ ÔÓ
·˘¯˜ÈÚ Â‰Ê˘ ,"ÂÈ˙Á˘Ó È˘„˜ ÔÓ
˙‡ ‡˘˙ ÈÎ" Ï˘ ÔÈÚ‰ ˙ÂÓÈÏ˘Â
¯‡˘ ·‰ÁÈ˘Ó‰ È„È ÏÚ ,"Ï‡¯˘È È
˘‰˘Ó") ,"Ï‡¯˘È È· ˘‡¯" Ï
¯·Ï‡Â‚ ‡Â‰ ÔÂ˘‡¯ Ï‡Â‚ "ÂÈ
‡‡Â·È˘ ,ÁÈ˘Ó‰ ÍÏÓÏ (ÔÂ¯Á
Âˆ¯‡Ï ˙ÂÈÓÓÂ˜ ÂÎÈÏÂÈÂ ÂÏ‡‚ÈÂ
˙.˘ÓÓ „ÈÓÂ ÛÎÈ
)(‡"˘˙ ‰Âˆ˙ Ù"˘ ˙ÂÁÈ˘Ó

ברכת מזל טוב
למשפחת הרב יוסף יצחק שוורץ
ורעייתו נחמה דינה שיחיו
להולדת הבן  -החייל בצבאות ה'
יום שני ,ה' ניסן ה'תשס"ט
יגדל לחסיד ירא שמים ולמדן ,מתוך הרחבה של
זמן הגאולה האמיתית והשלימה

הלכה ומנהג

נפלאות עכשיו

לקראת המעמד הנדיר של "ברכת החמה"
ברכת החמה הינה אחת מברכות הראיה ומברכים אותה אחת ל 28-שנה כאשר היא
בתקופתה ,דהיינו כאשר "החמה נמצאת באותו זמן באותו מקום בעת שנבראה" .זמן
ברכת החמה השנה :יום רביעי ,ערב פסח ה'תשס"ט ) (8.4.09עד השעה  9:29בבוקר.

טלפון אחד למוקד הברכות...

סדר ברכת החמה
)ע"פ שיחת שבת-קודש מברכים-החודש ניסן פ' החודש ה'תשמ"א(

2

א .ברכת החמה בשם ומלכות .1ובנוסח עושה מעשה בראשית .
ב .זמנה 3לכתחלה עד סוף ג' שעות זמניות )שהוא סוף
זמן קריאת-שמע( ,ובדיעבד עד חצות.4
ג .נוהגים לברכה אחר תפלת שחרית וברוב עם.
ד .קודם הברכה יאשר רגליו ויביט בחמה פעם אחת,
וכשיתחיל לברך לא יראה בה כלל.5
במעמד ברכת ה .הסדר :6הללוי' הללו את גו' )עד ולא יעבור( 7הברכה,
החמה תשמ״א למנצח גו' השמים מספרים ,שיר למעלות אשא עיני,
הללו א-ל בקדשו ,ת"ר הרואה חמה בתקופתה ,למנצח בנגינות ,עלינו,
ק"י ,8ויש מוסיפים ונהרא נהרא ופשטי'.
ו .מנהגנו לברך גם ברכת שהחיינו ו"טוב שיוציא אדם את עצמו מידי
ספק ברכה וילבוש מלבוש חדש בענין שצריך לברך עליו שהחיינו בשעת
הלבישה כו' או יקח פרי חדש ויניחנו לפניו בעת הברכה ויברך שהחיינו
ויהא דעתו גם על המלבוש או על הפרי".9
ז .מנהגנו שגם הנשים מברכות *9וברב עם.
ח .צריך להיות כפשוט אנשים בפני עצמם ונשים בפני עצמן.
ט .נכון וטוב במאד לחנך קטנים וקטנות בברכה זו.
10
יו"ד .מהנכון וטוב במאד )טוב כפול לשמים ולבריות( להפריש לצדקה
בסמיכות לאמירת סדר ברכת החמה.

)לקוטי-שיחות כרך כ״ב ע׳ (202
 (1ואף שרבינו הזקן לא הביאה בסדר בזה בס' "ברכת החמה" )אה"ק תשמ"א(.
ברה"נ שלו  -הרי דין ברכת הקשת לא הביא  (5כמ"ש רבינו הזקן בקידוש לבנה.
אדה"ז שם )וראה לקו"ש ח"י ע'  200בטעם
 (6סדר זה יסודו בסדר רבינו הזקן בקידוש
הדבר( ,ומ"מ הי' מנהג ב"ק מו"ח אדמו"ר
לבנה ,בשינויים הבאים :הושמטו הפסוקים
לברכה )ומעשה רב(.
וכו' השייכים ללבנה; נוסף המזמור "השמים
ברה"נ
סדר
בסידורו
אדה"ז
 (2ע"פ מש"כ
מספרים" שמדבר על החמה .והובא מנהג זה
פי"ג סט"ו )בנוגע לברכת הברק.
בכמה ספרים .וראה סדור עם דא"ח )ופירוש
 (3י"א שהברכה צ"ל בשעה שנתלית בא״י ,המלות מהד"ב( ד"ה לשמש שם גו' ,והוא
וע"כ ישתנה זמן הברכה לפי המקומות ,בכל כחתן גו' ,מקצה השמים גו' .תהלים יהל אור
מקום לפי ריחוקו מירושלים .אבל מסתימת להצ"צ עה"פ :ובמקום "תנא דבי' ר"י" בא
לשון הרמב"ם )הל' ברכות פ"י הי"ח(" ,ת"ר הרואה חמה בתקופתה".
טושו"ע או"ח )סרכ"ט ס"ב( וכל הפוסקים  (7תהילים קמח )א-ו( ,תהלים יט ,שם
מוכח ,שמברכין בבקר דיום ד' בכל מקום .קכא ,שם קן ,ברכות נט ,ב .תהלים מז.
ולא אישתמיט בשום מקום )וגם אבותינו לא
 (8כמובן כשמברכים בעשרה.
ספרו לנו( שיהי' שינוי בזמן הברכה ממקום
למקום .ומעשה רב  -מנהג ישראל בכל  (9ע"פ לשון אדה"ז בשו"ע סת"ר ס"ו.
המקומות .וי"ל דוגמתו :ש"ק וכיו"ב  -שהוא * (9ראה ארחות חיים )החדש( סרנ"ט
מפני שביום השביעי שבת וינפש  -ע"פ אופק
 (10כדי שיהי'ה "חוט המשולש" :אמירת
המקום בו נמצא אדה"ר  -והציווי הוא שבכל
פסוקי תושב"כ וענין בתושבע"פ  -תורה,
מקום בעולם ישמרוהו "ויהי ערב ויהי בוקר"
אמירת ברכה ועלינו )ובאה בסמיכות לתפלת
ערב ובוקר דהמקום .וראה רבינו הזקן בשו"ע
שחרית(  -עבודה ,נתינת צדקה  -גמ״ח.
שלו או"ח מהד"ת ס"א ס"ח .וראה לקו"ש
ונאמר )ישעי' א ,כז( "ציון במשפט )תורה
חט"ז ע'  97ואילך .לקמן ע'  232ואילך.
 לקו"ת דברים א ,סע"ב( תפדה ושבי'מלבושי
 (4ראה מג"א או"ח סרכ"ט סק"ה.
בצדקה" - ,המקרבת את הגאולה )שאז יהי'
יו"ט שם מק"ג .ובארוכה )וכן בנוגע לשאר צאת השמש בגבורתו )שופטים ה ,לא .וראה
הפרטים שבכאן(  -בס' הדנים בברכת תניא פכ"ו(( .מתאים לסיום וחותם "עלינו".
החמה .ולאחרונה נאספו )רוב( הדעות
המטה להצלת העם והארץ | ת.ד 6132 .צפת

לא כמו התורה

...עד שמגלים פנים בתורה שלא כהלכה,
רחמנא-ליצלן ,ואומרים שעל-פי תורה
צריכים לגזול קרקע ששייכת ליהודים וליתנה לגויים,
באומרם שצריך לעשות זאת מפני פיקוח נפש  -בה בשעה
שברור שזה בדיוק להיפך.
)ש"פ מקץ תשד"מ(

פתאום באמצע חייו ,הרגיש ר' דוד
נורמלי.
שמעון מכפר סבא ,שהכל מתחיל
באיזה שהוא שלב ,הבנתי ,שפתרון
להשתבש.
רגיל בדרך הטבע ,יקשה עלי למצוא.
ר' דוד ,תושב כפר סבא ,הינו דמות
למרות שעד אז ,מסיבות שונות ,לא
מוכרת במרכז חב"ד הפועל במקום,
הייתי מאלו הששים לכתוב לרבי
על ידי השליח הרב יואל ימיני.
שליט"א מלך המשיח ,ולבקש את
מידי בוקר ,הוא מגיע לתפילת
ברכתו באמצעות ה"אגרות קודש",
לאולם
שחרית ,לאחריה הוא נכנס
בכל זאת הבנתי שהפעם אין לי
ישיבת חב"ד הפועלת במקום,
פתרון אחר.
ומתיישב לשמיעת שיעור גמרא ,יחד
מסיבות שונות ,החלטתי לעשות
עם תלמידי הישיבה.
זאת באמצעות מוקד הברכות.
הרב אבישי איפרגון ,מצוות הישיבה,
היה זה לפני כחודשיים ,באחד
פגש בו לא פעם ,והציע לו להצטרף
הערבים ,סיפרתי לאשתי על מוקד
גם לשיעורים נוספים המתקיימים
הברכות ,ויחד החלטנו לפנות
בישיבה ,בתוכם שיעורי חסידות.
ולבקש את ברכת הרבי שליט"א מלך
המבוגר
אך ר' דוד תמיד סירב ,בגילו
המשיח.
יחסית ,הוא לא ראה את עצמו,
חייגתי  050-8080-770ולאחר
עושה שינוי בחייו ,ומתחיל ללמוד
מספר דקות מצאתי את עצמי
משהו חדש ,לו הוא לא רגיל.
משוחח עם אחת
יתכן שהדברים היו
המוקדניות במוקד,
ממשיכים כך ,גם בעתיד,
העונה לשם חנה.
אלא שלפני כארבעה
לאחר שהעברתי לה
חודשים ,הרגיש ר' דוד
את שמי ,שם אימי
שהכל משתבש...
והבעיה ,היא הכניסה
נראית
בלי שום סיבה
את המכתב ב"אגרות
לסבול
החל
לעין ,הוא
קודש" ,והקריאה לי את
ופחדים.
מחרדות
התשובה.
היה
עוד
זה
בתחילה
"הרבי שליט"א מלך
נראה נסבל ,אך מהר
הרב אבישי איפרגון )מימין( המשיח אומר כאן ,שיש
והרב יואל ימיני
מאוד הוא התקשה לישון
לבדוק את התפילין
בלילה.
והמזוזות ,באם לא נבדקו ב12-
"הייתי מגיע ,מספר ר' דוד ,למרכז
החודשים האחרונים" ,היא אמרה.
חב"ד ,מנומנם ועייף ,הרב אבישי
השבתי ,כי ב"ה ,התפילין והמזוזות
התפלא לראות אותי ישנוני כל כך.
שברשותי ,חדשים ,ונבדקו בחודשים
גם כל מכירי שמו לב ,מהר מאוד
האחרונים.
לתופעה.
בשלב זה ,היא הציעה לי לקבל על
גם
אך
דלוק,
אור
עם
לישון
ניסיתי
עצמי החלטה טובה ,והכניסה שוב
שיטות
עוד
בדקתי
כך
הועיל.
זה לא
את המכתב .הפעם נכתב בקשר
ופטנטים ,אך לשווא ,הפחדים
לפחדים  -יסיר את מחשבותיו
והחרדות לא נטשו אותי.
בנושא הנ"ל .בנוסף מורה הרבי
למרפאה,
פניתי
בשלב מסויים ,כבר
שליט"א מלך המשיח שם ,להקפיד
אך שם בישר לי הרופא ,שיש פתרון
על לימוד שיעורי החת"ת היומיים.
באמצעות נטילת כדורים ,ואני,
אמרתי לה שאף פעם לא למדתי
שבעקבות גילי ,נאלץ ליטול מספר
חסידות ,ולימוד החת"ת כולל את
"כדורי-תרופות" לרפואתי ,העדפתי
לימוד התניא ,שאני לא רגיל אליו.
להמנע מכך.
אך היא הסבירה לי שכאן טמונה
בשלב מסויים נראה היה שהמצב אף
ברכתי.
מחמיר .גם ביום תקפו אותי הפחדים
עוד באותו יום ,הבאתי הבייתה,
והחרדות .הרגשתי כבר במצב נואש.
ממרכז חב"ד שני ספרי חת"ת,
הגיע
הבעיה הגדולה הייתה ,שכל זה
אחד לי ואחד לרעייתי ,למדנו את
בלי סיבה ,כך שלא יכולתי לשער
השיעור היומי .ובאותו לילה בפעם
אפילו את מקור הפחדים שהציקו
הראשונה ישנתי ללא הפרעות...
לי ,ומנעו ממני קיום אורח חיים

גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה

בקשת עזרה דחופה ,לאחד מאנ"ש שצריך
לעבור השתלת כליה בדחיפות!
לתרומות :הקרן לרפואת ישראל בן מרים
ח-ן  21269813בנק הדואר

ג' פרקים ליום
ו' ט
ש' י

מורה שיעור ברמב"ם היומי

הל' שכירות ,פרק יג .הל' שאלה ופקדון,
פרקים א-ב.
פרקים ג-ה

פרק ח
פרק ט

א' יא פרקים ו-ח

פרק י

ב' יב הל' מלוה ולוה ,פרקים א-ג

פרק יא

פרקים ד-ו

פרק יב

ד' יד פרקים ז-ט
ה' טו פרקים י-יב

פרק יג

ג' יג

פרק יד

ניסן פרק ליום
הל' עדות

אודך בעמים ה' ואזמרך בלאומים
ביום ראשון הקרוב ,י״א בניסן ,יום הולדתו של הרבי שליט״א מלך המשיח ,עת רצון אדיר לקבלת החלטות
טובות ,להוספה בתורה ומצות ובמעשים טובים ,בהפצת בשורת הגאולה .חגיגת יום ההולדת של כולנו.
זכתה השבת הנוכחית ,זו שלפני פסח ,ונקראה
בשם מיוחד "השבת הגדול" ,על שם הנס הגדול
שארע בה ביציאת מצרים .כשנצטוו ישראל
לקחת את הכבש לקורבן פסח ,היה זה בשבת י'
בניסן )כהקביעות שלנו בשנה זו( .התקבצו בכורי
מצרים ושאלו את ישראל לפשר מעשה זה ,וענו
להם ישראל כי "זבח פסח הוא לה' שיהרוג בכורי
מצרים .הלכו בכוריהם אצל אבותיהם ואל פרעה
לבקש מהם שישלחו את ישראל ולא רצו ועשו
הבכורות עמהם מלחמה והרגו הרבה מהם וזה
שכתוב "למכה מצרים בבכוריהם".
שואל הרבי שליט"א מלך המשיח ,מדוע זכה
נס זה לתואר "גדול" ,יותר מנסים אחרים
שבתולדות עם ישראל כמו נס בקיעת הירדן
ועוד? ומשיב ,משום שבנס זה בא לידי ביטוי
אופיים של ניסי הגאולה האמיתית והשלמה,
בהם מודגש ה"אתהפכא" .לא שידוד מערכות
טבע ,אלא הפיכת הרע לטוב ,כאשר ראשי הגויים
 "הבכורות" ,נתהפכו לטובה ,עד שיצאו להגןעל ישראל .זהו אופיים של ניסי הגאולה כאשר
אומות העולם יהפכו למסייעים לישראל "והיו
מלכים אומנייך" ו"עמדו זרים ורעו צאנכם".

המהפך הפילאי ב-י״א ניסן
"אודך בעמים ה' ואזמרך בלאומים" )מתוך פרק
ק"ח בתהילים ,הפרק החדש שמתחילים לומר
בי"א ניסן  -הפרק של הרבי שליט"א מלך
המשיח( .מהפך פילאי כזה מתרחש כבר מזה
כמה שנים בארה"ב .מידי שנה לקראת יום הבהיר
יום י"א בניסן ,מכריז נשיא ארה"ב מכוח תפקידו

"יום החינוך" נקבע מידי שנה ליום י"א בניסן,
כהוקרה לפועלו של היוזם ולמי שמנחיל את
תודעת חשיבות העשיה החיובית ברחבי ארה"ב
והעולם כולו ,הוא הרבי שליט"א מלך המשיח,
אשר יום הולדתו חל ביום זה.
בשיחותיו הקדושות ,מתייחס הרבי שליט"א
מלך המשיח ,לחשיבותו של יום זה ואומר" :נתן
הקב"ה בלב מלכי המדינה ” -לב מלכים ושרים
ביד ה'"!!  -לקבוע ולהכריז על יום מיוחד בשנה
כ"יום חינוך" .יום מיוחד שבו יתבוננו ויחשבו כל
בני המדינה מה ניתן לעשות להטבת מצב החינוך,
ובהדגשה  -שאין הכוונה ב"חינוך" להקניית
"ידיעות" בלבד ,כי אם בעיקר להקניית "ערכים"
של צדק ויושר ,לחנך את התלמידים שיתנהגו
בחיי היום-יום כ"בני-אדם" הראויים לשמם ,ע"י
קיום שבע מצוות בני נח  -כפי שמוזכר בהכרזה
הנ"ל  -שהם היסוד לקיום חברה וחיים הראויים
לשמם".

חגיגת יום ההולדת של כולנו
החוקתי ,על "יום חינוך" בכל רחבי ארה"ב.
הצהרה זו קוראת לכל אזרחי ארה"ב ,להיות
שותפים ביום של מודעות לחינוך ועזרה לזולת.
פניה מיוחדת יש בהצהרה למערכת החינוך בכל
רחבי ארה"ב ,הנדרשת ביום זה לא להדגשת
הספקי למידה בתחומי המתמטיקה ,גיאוגרפיה
וכו' ,אלא להדגשת חשיבות החינוך לערכים,
ההתייחסות הנכונה של האדם לדחפיו ורצונותיו
הן כלפי עצמו והן כלפי הזולת והחברה כולה.

ביום ראשון הקרוב ,י"א בניסן ,יחול יום הולדתו
של הרבי שליט"א מלך המשיח .יום זה בו מזלו
גובר ,הינו עת רצון אדיר לקבלת החלטות
טובות ,להוספה בתורה ומצות ובמעשים טובים,
יום מסוגל לברכות לברך ולהתברך ,יום מסוגל
להוסיף במבצעים ובהפצת בשורת הגאולה.
ביום זה גם מתקיים כינוס ענק בפארק הירקון,
לקבלת פני משיח צדקנו ,וברוב שירה וזמרה,
כולנו מוזמנים להשתתף בחגיגה הגדולה ,חגיגת
יום ההולדת של כולנו .גאולה אמיתית ושלימה
בקרוב ממש.
¢

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

מתוך המברק לחג הפסח
וברכותי לחג הפסח כשר ושמח וכולי,
ַ
איחולי
ַ
אביע
ולקיומו בקרוב ממש בעגלא דידן הבטחת השם
בספר דוד מלכא משיחא,
הרחב פיך ואמלאהו כפירוש הבבלי והירושלמי גם
יחד  . .לכל אחד ואחת מישראל בתוך כלל ישראל.

)מתוך נוסח המברק לקראת חג הפסח ה׳תשמ״ב(

לוח זמנים ושיעורים לפסח
מכירת החמץ  -יש לבצע עד ליל בדיקת החמץ ,יום
שלישי י"ג ניסן בערב ).(7.4.09
בדיקת חמץ  -יום שלישי י"ג בניסן ,בערב ,מצאת
הכוכבים ) 7:31בערב(.
סוף זמן אכילת חמץ  -יום רביעי ,י"ד ניסן

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

) ((8.4.09עד שעה  .10:33בבוקר.
שריפת החמץ  -יום רביעי י"ד ניסן ) (8.4.09עד
שעה  11:37בבוקר.
לליל הסדר:
יין לארבע כוסות  86 -גר' לכל כוס ,שהוא שיעור
רביעית .
כזית מצה  26 -גר' )כשליש מצה עבודת יד( .
משך אכילת כזית מצה לכתחילה  4דקות,
למתקשים עד  9דקות .
כזית מרור  19 -גר' .
כרפס  -פחות מכשיעור לברכה אחרונה )פחות
מכזית( .מנהגנו לקחת בצל או תפוח-אדמה.
סוף זמן אכילת אפיקומן  -ליל הסדר ,אור לט"ו
ניסן ,עד חצות  12:43 -בלילה.

)לקט הלכות ומנהגים לחודש ניסן(

©®¯µ®°° ªª¢µ¢
©®¯ ª¢µ¢

¨«²²±¤ ²¨¦¦ ¤°±¡ ²¨ ¡±
¨«²²±¤²¨¦¦¤°±¡²¨¡±

´¡dd£®µ
®d£
££®µ
´¡£®µ
¡®µ
µ ¥§·¬ ¸ ª°£² §¢ª pp«©¸ª£©§ ¶· ª© £·°d

§§°§¶ «£
©¦d¯·¸i¢ ¯§® ¥d
jttqrvqr{k
·szprr ¢°
d¸ n¸£¶¸¢ ª©§¢

¸£²¸¸·¢
¦n«§´¶¬¢ §£
¬·¢·°¬ §·®£ ¸£°§²
§¦§£ª ª©§¬ ¸§®µ¥·¢
©
®§
|¢¯ uw
¶£¬£¢£ ¢¬¶¡ §°¦µ
h
·§¢¬£ ¨¯¬ £ª
¸·¡ª ¢¶£
£¡§£ §°¦µ
¸§¡£¥¸§§·¬ ª©ª
§¶§¡ ¸²¸ ¢ª£
®¡§¶§«
¬¥§·¬£ µ
«£

rwrpxyryvur
¬rpxxyryv nrwrpxxzrtst |§´¶ ¡µ£

rupwyy{vzwr
ru
¶wr |µ
®§ ¶µ
® ½ rwrpvyy
wr vyyrrxt
¶·§¬¸ ¬xt nrtpwytwuur |¶¸§ |¸£°¯¢ª «£·§¶ª£ «§²¯£® «§¦¶²ª ¸§µª¥ «§¡µ£
ry pwryyrz
ryy
w yyrz nrwtpywrtyy
§¶rwt ywrtyyyr |«§ª·£
ª·£¶§ ½ rwvpyyrtuxy
w
¸ §« nrvpzyurzst |¸£§¶µ¢£ ¢²§¥ ½ r{p{wxttzw |¢§ª´¶¢ ½ rupxwysrru |£²§ q
rrwt
wtpyxxszyr
¸§yxxsz r |¸£
¸£§¸® ½ rwvwzx
wvwzx{wvt
vt nr{pyxyszxw |¯ ¶²© ½ rwvpyz{svsw nrup{xryyyt |¡d¥ ¶²© ½ rzp{twrzxt |¡£ª
rwrpzyv
rwr
{zyvswv
¬v{ |§©ª
§
¸§¶µµ ½ ryypv
®¸®§y vsyyr{r |¸ ¸§¶µ ½ rwtpyxw{vwx nrvpxztyuwy |¸²´ ½ rwrpyxsyyyw nrwrpwyrrxvw |¢
·rwt z yywy nr{py{tzxxt |££¶¬£
rwtpzxvyywy
£¶ £· ½ rwtpwyyrw{y
r
¶·| ¸¬¶ ½ rzp{vwysty nrwvpxyxsssy |¸££¥¶ ½ rwrpvsszryy nrup{xxxw{u |´dª

§¡°£ «ª£°ª ¥§·¬¢ ¨ª¬ £®§¶£ £®¶£¬ £®®£¡ §¥

