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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 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
אבייב שיחי' יצחק לוי הת' למשפחת

השידוכין בקשרי בואו לרגל
סלומון שתחי' תם ב"ג עם

של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
והשלימה האמיתית הגאולה זמן

המשיח מלך שליט"א הרבי ולנחת

ערנטרוי, שיחי' אברהם הר' למשפחת
שיחי' משה דוד הת' הבן לבוא

שתחי' ברכי ב"ג עם השידוכין בקשרי
קופמן שיחי' משה הר' למשפחת

של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
והשלימה האמיתית הגאולה זמן

טוב מזל טובברכת מזל ברכת

  
   

    
     
   
     

    
    

   
    

   
  

   

יג) ו, (שמות אותו המשח ביום
הגליות לכשיתעוררו - צפון עורי
שנאמר בדרום ויחנו יבאו בצפון הנתונות
לא) (ירמיה צפון" מארץ אותם מביא "הנני
ויבנה יבא בצפון שנתון המשיח מלך . .
שכתוב הוא בדרום הנתון המקדש בית
שמש" ממזרח ויאת מצפון "העירותי

מא). (ישעיה
לוי בר בנימין רבי בשם יוסי רבי אמר
דרומית שרוח בזמן הזה שבעולם לפי
ובזמן מנשבת צפונית רוח אין מנשבת
דרומית רוח אין מנשבת צפונית שרוח
הקב"ה אמר לבא לעתיד אבל מנשבת,
שמשמשות בעולם ארגסטס מביא אני
לצפון "אומר שכתוב הוא רוחות שתי בו
מרחוק בני הביאי תכלאי אל ולתימן תני

מג). (שם הארץ" מקצה ובנותי
רבה) (מדרש

יג) ח, (שמות הקהל העדה כל ואת
(משה לו אמר הקהל. העדה כל ואת
אהל פתח אל לו, אמר להיכן. להקב"ה)
עולם, של רבונו משה, לו אמר מועד.
בחורים רבוא וששים אנשים רבוא ששים
אהל פתח אל להעמידן יכול אני היאך
לו אמר סאתים. בית אלא ואינו מועד,
אתה זה דבר ועל הוא, ברוך הקדוש
הם, עין של כדוק לא האלו השמים תמיה,
ועד העולם מראש שעשיתים הוא ואני
וימתחם שמים כדוק הנוטה שנאמר, סופו,
לבוא לעתיד כב),ואף מ (ישעיה לשבת כאהל
מן האוכלסין אותן כל בציון, עושה אני כך
הם היכן המתים שיחיו עד הראשון אדם
המקום לי צר לומר, עתידים והם עומדין,
עושה אני מה כ). מט (שם ואשבה לי גשה
מקום הרחיבי שנאמר, מרחיבה, אני להם.

ב). נד (שם תנחומא)אהלך (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ קיץ! שעון לפי

7:32 6:19 ירושלים
7:34 6:34 תל-אביב
7:34 6:25 חיפה
7:34 6:36 באר-שבע
7:55 6:56 ניו-יורק

האמונה אבדה - גו' ה' אמר כה 
יתהלל אל ה' אמר כה . מפיהם ונכרתה

שבניהם) הפסוקים (ומדלגים - גו'

במצרים שהיה הגדול הנס

- זו בשבת מציינים אותו גדול" ה"נס אודות
ערוך: בשולחן הזקן רבינו כותב - הגדול" "שבת
נתקבצו שבת, באותו פסחיהם ישראל "כשלקחו
הם זה למה ושאלום ישראל אצל מצרים בכורי

שיהרוג לה' הוא פסח זבח להם אמרו כך, עושין
ואל אבותיהם אצל בכוריהם הלכו מצרים, בכורי
רצו, ולא ישראל את שישלחו מהם לבקש פרעה
מהם, הרבה והרגו מלחמה עמהם הבכורות ועשו

זה נס וקבעו בבכוריהם. מצרים למכה וז"ש
הגדול". שבת וקראוהו בשבת, לדורות לזכרון

ניסים שתי
ישראל שכאשר נכתב "הטור" בספר להבין: וצריך

שה לוקחים מדוע שאלתם (על למצרים השיבו
היו עלינו, במצות-ה' פסח לשם "לשחטו כו')

את ששוחטין על קהות המצרים) (של שיניהם
שם ועל דבר, להם לומר רשאין היו ולא אלהיהן,

ולכאורה, הגדול". שבת אותו קורין הנס אותו
הוא גדול" שה"נס לומר הזקן לרבינו לו היה

הנס - הנס) בגדלות יותר נכיר (שבזה בשתים
של והנס דבר", להם לומר רשאין היו ש"לא

הנס את השמיט ולמה בבכוריהם", מצרים "מכה
את רק והזכיר דבר", להם לומר רשאין היו ש"לא

בבכוריהם"?! מצרים "למכה של הנס

אף אחד נס שהזכיר רק לא - השאלה ועיקר
רק שמזכיר אלא, נסים, שני להזכיר היה שיכול
שהוא השני הנס לגבי טפל שלכאורה הנס את

יותר: עיקרי

הוא - דבר" להם לומר רשאין היו ש"לא הנס
שהמצרים עצמם, לישראל קשור יותר לכאורה

המסבירים חז"ל דברי לפי ובפרט להם, הזיקו לא
יציאה - פסח לקרבן השה לקיחת של הענין את
המצוות; לקיום שייכותם והתחלת זרה מהעבודה
הוא - בבכוריהם" מצרים "למכה של הנס ואילו
(מצרים עצמם לבין בינם למצרים שנוגע בענין

לישראל, (לכאורה) שייך ואינו ובכוריהם),
שלא זה, מנס כתוצאה שינוי נעשה לא שאצלם
הרי, שכן, וכיון ממצרים. ישלחם שפרעה הועיל
לגבי טפל הוא בבכוריהם" מצרים ד"למכה הנס

דבר". להם לומר רשאין היו ש"לא הנס

החושך מן האור יתרון
הגדול" ש"שבת הזקן רבינו כותב זה כל ולמרות

מצרים ד"למכה הנס לזכרון גם רק [לא נקבע
לישראל, שנעשה הנס על בהוספה בבכוריהם",

ורק אך אלא] דבר", להם לומר רשאין היו ש"לא
ענין בבכוריהם", מצרים ד"למכה הנס לזכרון

שנעשה הנס לזכרון ולא בלבד, למצרים השייך
לישראל?!

ממצרים ישראל יציאת על נוסף הענין: וביאור
של והביטול השבירה גם וישנה להיות צריכה -
החושך התהפכות של לאופן ועד עצמה, מצרים
מצרים "למכה של הנס תוכן וזהו לאור. - עצמו
התוקף על שמורה מצרים, שבכורי - בבכוריהם"

את להכות כדי שלהם התוקף ניצלו דמצרים,
מצרים.

סתם נס רק לא - גדול" "נס הוא זה ונס
רשאין היו ש"לא הנס כמו מהטבע, שלמעלה

עצמו שהטבע גדול", "נס אלא דבר", להם לומר
בבכוריהם"), מצרים ("למכה ומתהפך משתנה

להם לומר רשאין היו "שלא שהנס כך, כדי ועד
ה"נס לגבי לאמיתתו, גדול" "נס נחשב אינו דבר"

בבכוריהם". מצרים ד"למכה גדול"

הגויים על משפיעים
זה גדול" "נס של שייכותו גם מובנת זה ולפי

מעמדם מצד ישראל, ע"י שנעשה כיון - לישראל
למצרים, שייכות להם שיש כזו בדרגא ומצבם

כך ידי על מהם התעלו זה, כל ועם גוי", "בקרב
להם ולקחו זרה מהעבודה ידיהם משכו שהם

ראו שהמצריים אלא, עוד, ולא מצוה, של צאן
(כפי לה' פסח זבח לעשות מתכוננים שישראל

זה "למה לשאלתם במענה ישראל להם שסיפרו
הביטול פעלו מזה וכתוצאה כך"), עושים הם
- אתהפכא של לאופן ועד דמצרים. והשבירה

גילוי לידי שיבוא וכפי בבכוריהם" מצרים "למכה
והשלימה. האמיתית בגאולה

ה׳תשמ״ט) ניסן י״א ערב הגדול, שבת שיחות (עפ״י

מלך דבר

צו פרשת

צו
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פנחס, מר של הראשונית הכירותו
הרב של וגאולה" משיח "מרכז עם
ירושלים, העיר במרכז אורן, דורון

שביצע טעות לאחר התחילה
בעבודתו.

השקעות כיועץ תפקידו במסגרת
הלקוחות, אחד ע"י התבקש בבנק,

מניות של גדולה רכישה לבצע
לאחר רק גדול. בסכום מסוימות
הכסף, שאת לב שם ימים, מספר

הלא-נכונות, במניות השקיע הוא
לאבד מתחילות מניות כשאותן

מערכן.
ותוביל תתגלה, שהטעות חששו

או בעבודתו המנהל של לאי-אמון
כשמניות גברו רק לפיטוריו, אפילו
כלפי חריג באופן לצלול החלו אלו,

על לו נודע ימים, באותם מטה.
וגאולה" משיח "מרכז

למקום הגיע והוא
של ברכתו את לבקש

מלך שליט"א הרבי
המשיח.

את שהניח לאחר
אחד דפי בין מכתבו

קודש, האגרות מכרכי
הספר את פתח הוא
התשובה. את וקרא

לברכה ברכה הופיעה המכתב בסיום
טובה. ולהסתדרות והצלחה

היה ניתן כבר ימים, מספר לאחר
במניה התאוששות מגמת לראות

מחירה קצר, זמן כשבתוך זו,
הפסד ומונעת הקניה, לזמן הושווה

מבעלי שקלים אלף כעשרים של
כאן נעצר לא הנס אך המניות.

גילה קצרה, זמן תקופת עוד ולאחר
את להוציא בנתיים יכל שלא פנחס,

הניבה זו מניה כי הרכישה, כספי
לבעלים, במיוחד נאות תשואות
אך הטעות, על שמע כבר שכעת
המוצלחת, התשואה על שמחתו

המשגה. על כיסתה
* * *

למכתבו כאן. נגמר לא הסיפור
ביתו לגבי ברכה בקשת פנחס צירף

נתקלה זו הנערות. בגיל הנמצאת
עד למדה בו הספר בבית בקשיים

הספר בית את לעזוב ונאלצה עתה,
מורותיה הלימודים. שנת באמצע

בבית ללמוד לעבור עבורה המליצו
אותו מנהלת אך בעיר, מסוים ספר

ללימודים, לקבלה מסכימה ספר בית
תלמד שהבת בכך זאת מתנה אך

מגילה. הנמוך בשנתון
עיקש, סירוב גילתה הנערה אך

הואילו לא זה. לתנאי להסכים שלא
המנהלת, אל ההורים הפצרות
זו כמו זו הנערה. אל ולאידך

בטענותיהם. התבצרו
לכתוב פנחס הגיע יום, באותו
וה"בשורות התודה מכתב את

המשיח מלך שליט"א לרבי טובות"
להיות היתה עתידה כשלמחרת

ביתם ההורים, בין מכרעת פגישה
הזה, הנושא את גם והמנהלת.

במכתבו. פנחס הזכיר
מלך שליט"א הרבי של תשובתו

לספקות: מקום הותירה לא המשיח
להצלחה ברכה

עתה בלימודים,
מהי פנחס הבין כבר
ברכה של משמעותה

זו. מעין
התקיימה אכן למחרת
יצאו ממנה הפגישה,
טובה, בהרגשה כולם
היה גדול הכי והפלא
לא אפילו שהמנהלת

תנאה... על חזרה
* * *

שוב מופיע והנה, שבועיים, חלפו
כשהוא ביתו, עם הפעם פנחס,

למרות כי אורן, דורון לרב מספר
שלא ביתו מתעקשת כעת הכל,

הוא כי בטענה הספר לבית ללכת
"החלטנו, לטעמה. מידי "חרדי"

לרבי נכתוב לכאן, נגיע כי הוסיף,
כל את שליט"א המשיח מלך

עצתו". לפי ונפעל הסיפור
שהתקבלה, התשובה את כשקראה
הוסרו הכרך, את פתחה בו בעמוד
נכתבה התשובה הספקות. מליבה
באותה בדיוק שהתחבטה לנערה,

שיש היא כשהתשובה שאלה,
במסגרת ספר בבית וללמוד להמשיך

עליה כי ומוסיף דווקא, חרדית
ביותר. החרדי הספר בבית ללמוד

כי במכתב, הרבי כותב כן כמו
מהסביבה מושפעת להיות לה אל

אותה. הסובבים והחברה
נכנסה הנערה כי לספר צורך אין

החדש. הספר בבית ללימודים nמיד

ניסן לחודש הלכות לקט מתוך

לפסחההכנות לפסח ההכנות
כבר עוסקים פורים, לאחרי מיד חטים: מעות
ומוסיפים החג, צורכי לכל לנזקקים חטים" ב"מעות
צרכי כל גם - אלו במעות לפסח. שמתקרבים ככל
יום וצרכי הסדר, צרכי - הפסח ימי כל עבור החג,

וכיו"ב. בכלל, טוב
הרגל הלכות שילמוד ואחד אחד כל על מצוה - פסח הלכות לימוד
להסביר יש יעשה. אשר המעשה וידע בהם בקי שיהיה עד הרגל, קודם
מצה כשרות, מצות לקנות שיספיקו כדי מועד, מבעוד הפסח דיני וללמוד
את להסביר גם בזה. וכיוצא הכלים), להכשיר (או חדשים, כלים שמורה,

"חמץ". בשם שנקרא מזה חורין בן להיות ברוחניות, חמץ ביעור ענין
הענינים פרטי לימוד ראש) (ולכל גם נכלל הפסח להקרבת בהכנה
לכל השווה בסידור שנדפס פסח" קרבן מ"סדר החל הפסח, דהקרבת

נפש.
יד אפיית שמורות, במצות יהודים לזכות להשתדל שמורה: מצה חלוקת

הסדר". ל"ליל ולפחות ועגולות,
בידיעות) קטנים או בשנים (קטנים הקטנים לחנך הקטנים: חינוך
תהיה ילד שלכל להשתדל . "הסדר ענייני ושאר הקושיות ד' את שידעו
בפועל אותם לנצל ומרץ חיות לו שיוסיף דבר משלו, פסח" של "הגדה
שכן ב'מכל בזה. וכיוצא חדש סידור לילד יקנו החג שלפני – טוב "ומה

הרשות". דברי – ואגוזים קליות לקנות שיש הדין מן וחומר' וקל

חמץמכירת ובדיקת חמץ ובדיקת מכירת
יראה "בל איסור על ורגע רגע בכל עובר בפסח, חמץ שברשותו ישראל

לגוי. החמץ למכירת לשליח הרב את עושים ולכן , ימצא" ובל
ועליהם בהם שיש כלים גם נכללים החמץ במכירת החמץ: כלי מכירת
להטבילם צורך ואין החמץ", "מכירת באיזור להצניע יש אותם וגם חמץ

הפסח. לאחר
שהוא הרי נמכר, ולא הפסח עליו שעבר חמץ הפסח: עליו שעבר חמץ

לעולם. בהנאה אסור
מזון, חנויות מבעלי לדרוש יש הפסח, חג לאחר החמץ: מכירת תעודת

חמץ. מכירת של תקפה תעודה
מניחים קערורית. עם עץ וכף נוצה שעוה, נר מכינים חמץ: בדיקת
עטוף מהם אחד כשכל בבית, שונים במקומות קשה חמץ פתיתי עשרה

יתפורר. שלא כדי נייר, בפיסת
אין ולכתחילה הבדיקה. לתחילת הברכה בין דיבור בשום להפסיק אסור

הבדיקה. מעניני כי-אם תורה בדברי אפילו הבדיקה. באמצע להפסיק
במקום לאכילה, שמשייר זה ואת בבדיקה הנמצא החמץ את להניח יש
חמץ לאכול נזהרים מעתה למחר. לשורפו מנת על יתפזר שלא כך מוצנע,

בבית. החמץ יתפזר שלא כדי מיוחד, במקום רק
שברכב. חמץ כל ולבער לבדוק צריכים רכב בעלי ברכב: חמץ בדיקת

צריך...כמה צריך... כמה
רביעית. שיעור שהוא כוס, לכל גר' 86 כוסות: לארבע יין

יד). עבודת מצה (כשליש גר' 26 מצה: כזית
דקות. 9 עד למתקשים דקות, 4 לכתחילה מצה כזית אכילת משך

גר'. 19 מרור: כזית
לקחת נוהגים מכזית). (פחות אחרונה לברכה מכשיעור פחות כרפס:

תפוח-אדמה. או בצל
פסח. של ראשון יום של מוסף בתפילת לומר מתחילין הטל: מוריד

עכשיו נפלאות ומנהג הלכה

ליום פרק ניסן היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
יב. פרק שחיטה הל'

יג. פרק

יד. פרק

שבועות. הל' הפלאה. ספר
א. פרק
ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ג-ה. פרק נחלות הלכות

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

א-ג. פרק סנהדרין. הלכות שופטים. ספר

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

יא

יב

יג

יד

טו

טז

יז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הספר בבית גם בבנק גם

למלך"... שירו בנים "ועתה

ידי על שלא שידע, ליהודי: אומרים וזאת
בעיניו, חן ישא הוא הגוי אחרי ירדוף שהוא

מתפעל שהיהודי רואה הגוי כאשר להיפך: בדיוק אלא
ח"ו. היהודים על שליטה לו שיש מרגיש הגוי ממנו..

תשל"ו) תורה (שמחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מבין שהגוי מה

חמץ בשריפת

אורן דורון הרב

י"א לכבוד שחוברו הניגונים לכל להאזין כעת ניתן

המשיח מלך שליט"א הרבי של הולדתו יום - ניסן

www.hageula.com - הגאולה באתר

08-94-93-770 - ונשמע נחייג - בטלפון וכן



הגאולה זמן - תש"ע ניסן

שליט״א אדמו״ר כ״ק שהואיל המברק נוסח מתוך
ה׳תנש״א הפסח, חג לקראת לשלוח - המשיח מלך

וכו'. ושמח כשר הפסח לחג וברכותי איחולי ...אביע
בכל בנ"י לכל בשלמותם וחירות עונג ושלום, וש"ק

מושבותיהם.
והטף והנשים האנשים ואחת אחד כל בקשת ותקויים

נעים בספר האלקים איש משה תפלת ישראל כלל בתוך
ישראל: זמירות

יראה ימינו, בכל ונשמחה ונרננה חסדך בבקר שבענו
אלקינו ה' נועם ויהי בניהם, על והדרך פעליך עבדיך אל

כוננהו. ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו
ודהגאולה, דשבתא וכעיסקא לתושי' כפליים בכהנ"ל

צדקנו. משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה
והחג שבת ובברכת בכבוד

החתימה מקום

הפסח לחג זמנים
,6:36 - תל-אביב ,6:21 - ירושלים נרות: הדלקת
6:59 - יורק ניו ,6:38 - שבע באר ,6:27 - חיפה

יום החמץ, בדיקת ליל עד לבצע יש - חמץ מכירת
(28.3.10) בערב ניסן י"ג ראשון,

,(28.3.10) בערב ניסן י"ג ראשון, יום - חמץ בדיקת
בערב. 7:24 בשעה הכוכבים מצאת

(29.3.10) ניסן י"ד שני, יום - חמץ אכילת זמן סוף
בבוקר. 10:40 שעה עד

שעה עד (29.3.10) ניסן י"ד שני, יום - חמץ שריפת
בבוקר. 11:42

לט"ו אור הסדר, ליל - אפיקומן אכילת זמן סוף
בלילה. 12:45 - חצות עד ניסן,

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

שלימות, עשר, במספר לראות שלנו הטבעית הנטיה
שורש יש בעולמנו ותופעה ענין לכל סתמית. אינה
לראות לנטיה גם עליונים. בעולמות רוחני ומקור

ואכן, ומקור. שורש לה יש "עשר", במספר שלימות
מאמרות "בעשרה קדושה. של שלימות זו "עשר"
על ישראל בני נצטוו תורה במתן העולם", נברא

בפחות הסתפק לא פרעה אפילו הדברות", "עשרת
וגובהו ישראל. בני את לשחרר כדי המכות" מ"עשרת
אמות.. עשר היה הוא גם כן לא, איך רבינו, משה של
מה"עשר משתלשלים נוספים ענינים וריבוי אלה כל

באמצעותם הספירות", "עשר הן אלו שלמעלה",
נובעת מכאן העולמות. אין-סוף את הקב"ה מהווה
מערכתית. שלימות בעשר לראות בעולמנו, הנטיה

סממנים עשר אחד עם דווקא
מודגשת והקבלה, החסידות בתורת זאת לעומת

לשורש הרומז (י"א), אחד-עשר המספר מעלת דוקא
מכל שלמעלה ביותר נעלית דרגה ה"עשר", ומקור
זהו אחד-עשר, ההשתלשלות. שבסדר העולמות

שלמעלה ה"כתר" דרגת מה"עשר", שלמעלה ה"אחד"
עצמותו נרמז זה שבמספר ועד הספירות מעשר

ואמר אליהו "פתח הזוהר ספר ובסגנון ית'. ומהותו
הוא אתה בחושבן" ולא חד הוא דאנת עלמין ריבון
אלא בחושבן", "לא סדרה, מתוך אחד לא אבל אחד

ביניהם. נימנה אינו ולכן מהכל למעלה
ביכולתו היא "עשר", דרגת בעל של מוגבלותו

ביכולתו אין אך הקדושה, מסגרת בתוך להשפיע
מי זאת לעומת לקדושה. שמחוץ מה ולתקן להשפיע

לעולמות, מעל בהיותו האחד-עשר, לדרגת שזוכה
שווים, ומטה מעלה ולגביו ה"עשר" למסגרת מעל

ואת מי את ולתקן להשפיע גם ביכולתו הוא דווקא
הקדושה. מתחום למטה גם שנמצא מה

ביום הגדול הכהן לכניסת הפנימי הטעם גם זהו
הקטרת עם דווקא הקודשים לקודש הכיפורים,

מכאן י"א. - סממנים עשר אחד היו שבה הקטורת
הקשור המשיח, מלך שליט"א לרבי ביחס גם מובן

אחד-עשר. י"א, למספר בולט כה באופן
מלך שליט"א הרבי של הולדתו יום לראש, לכל

נשיאותו יום גם אך ניסן. ה-י״א ביום חל המשיח
הגלויה, נשיאותו קבלת שבט. ה-י״א ביום חל השלם

ב-"770", הוא משכנו ומקום תשי״א, בשנת חלה
במלכותו שמדובר משום וזאת י״א. פעמים 70 שהם
"כתר", הוא עניינו אשר המשיח, מלך של ונשיאותו

בשר מלך במדרש: חז"ל וכדברי ית'. מלכותו כתר
שלו עטרה נותן והקב"ה שלו עטרה לובשים אין ודם

פז". עטרת לראשו "תשית שנאמר המשיח.. למלך
והנשיאות. המלוכה תכלית

גובר משיח של מזלו
מזלו זה שביום נאמר, אדם כל של הולדתו יום על

לו, מאירה שבנשמה 'יחידה' נשמתו עצם גובר,
נשיא של הולדתו ליום ביחס וכמה כמה אחת על

הכללית ה'יחידה' המשיח, מלך שליט"א הרבי הדור,
מאירה זה שביום בוודאי ישראל, נשמות כלל של

בני לכל והצלחה ברכה שפע ומשפיעה נשמתו עצם

על שנה, שבכל ניסן י"א ביום נכון זה כל ישראל.
נרמזו וחביבותה שיחודה זו, בשנה וכמה כמה אחת

(גימטריא) המספרי ובערכה תש"ע - בשמה כבר
הזמן שלימות את מבטא שמספרה שנה .770 -

והמקום.
של מדרשו בית כמספר כבר שהתפרסם זה מספר
לכל מבטא יורק, בניו המשיח מלך שליט"א הרבי

בגימטריא "770" זה. בית של יחודו את לראש
"770" ונגבה), וצפונה וקדמה ימה (ופרצת "פרצת"

המקום. שלימות - משיח" "בית בגימטריא
שראשיתו הזמן, שלימות את גם מבטא, זה מספר
ימי שבעת ימים, בשבעה שנברא העולם בבריאת

וכפי העליונות המדות משבע המשתלשלים הבניין,
וכפי שבעים שהם הרי הספירות מעשר כלולים שהם
מאות שבע שהם הרי ממאה כלולים המדות ששבע

ושבעים. מאות שבע - מהווה יחד וצירופם

להגאל עתידין בניסן
תש"ע - זו בשנה והמקום הזמן שלימות זה מפגש

עכשיו כבר כולה הבריאה שלימות את מבטיח
שליט"א הרבי וכלשון והשלימה, האמיתית בגאולה

ושבעים מאות שבע דמספר "השלימות המשיח מלך
העולם בבירור ישראל של עבודתם שלימות על מורה

שאז הגלות, משך זמן כל ועבודתינו מעשינו ע"י
ישראל". לארץ ובאים וחוזרים הגלות מן נגאלים

לזּכֹות לפסח: במיוחד הק', הוראותיו לקיום הזמן זה
ב"מכירת ומכרים ידידים חברים משפחה, קרובי

בני מאחינו שיותר ככל ולזּכֹות מרע), (סור חמץ"
יד, עבודת שמורה" "מצה באכילת שליט"א ישראל
דאסוותא, ומיכלא דמהימנותא מיכלא נאמר עליה

תורה כינוסי לקיים הרפואה. ומאכל האמונה מאכל
ואחרון בשביעי משיח סעודות ולערוך בחול-המועד

ישראל נגאלו "בניסן אנו ומובטחים פסח. של
ממש. ומיד תיכף להגאל", עתידין ובניסן ממצרים

בילדותו המשיח מלך שליט״א הרבי

התוועדות


