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

ובטלו המקדש בית החריבו האומות,
שיפרע בעת באדום נאמר לכך תמיד, אש
תכבה" לא ויומם "לילה הקב"ה: ממנה

לד) (ישעיה

לכן במקדש, הקטרת ענן את בטלה היא
"שכח בה נאמר (שם) עשנו". יעלה "לעולם
(ישעיה אמרה היא י) (תהלים הסתיר אל
א) (עובדיה לפיכך לנצח", ראה בל פניו לד)
יהיה "ולא בה", עובר אין נצחים "לנצח
את "ונתתי דבר", ה' כי עשו לבית שריד
עמי ביד באדום וכתיב כה) (יחזקאל נקמתי

ישראל".
טוב) לקח (מדרש

מצרימה אבותיך ירדו נפש בשבעים
פסח) של (הגדה

בדיוק נמנו למצרים שירדו השם בצבאות
אבינו יעקב את שכלל מספר נפש. שבעים
קטנה, יהודיה ילדה וגם שבאבות הבחיר
זה מספר יוכבד. ושמה אז, בדיוק שנולדה
מהפסוק: סתמי. אינו השם, צבאות של
ישראל", בני למספר עמים גבולות "יצב
- האומות של הכללי שמספרם למדים
ישראל בני שמספר מפני הוא שבעים,
נכללת בהם שבעים, הוא - למצרים שירדו

קטנה! יהודיה ילדה גם
מצבאות כחלק ישראל ילדי של מעלתם
הכירוהו "הם מצרים, ביציאת בולטת ה'
משיח ידי על העתידה בגאולה גם תחלה".
גדולה מעלה ישראל לילדי תהיה צדקנו,
נפלאות. אראנו מצרים, מארץ צאתך "כימי
חי) (מעין

מוצש"ק הדלק"נ

6:29 5:16 ירושלים
6:31 5:31 תל-אביב
6:31 5:23 חיפה
6:32 5:34 באר-שבע
7:51 6:51 ניו-יורק

אבדה - גו' ה' אמר כה 
אמר כה - מפיהם ונכרתה האמונה

הפסוקים ומדלגין גו'. יתהלל אל ה'
כג) כב ט' ג, - כא ז, (ירמיה שבנתים.

ג-ד-ו-ל! נס איזה

שלפרשת הוא בתורה הידועים הכללים אחד
לפי אותה. קוראים שבו לזמן קשר יש השבוע

צו. לפרשת הגדול' 'שבת בין קשר שיש מובן זה
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

שיהרוג כך על לה' קרבן שזהו ישראל להם
הדברים את הבכורים שמעו מצרים. בכורי את
ולפרעה לאבותיהם הלכו מהר וחיש בתדהמה
וישלחו ישראל בני את שישחררו מהם לבקש
בסירוב, נתקלה בקשתם מצרים. מארץ אותם
והרגו במלחמה הבכורים נגדם יצאו כך ובשל

"למכה בתהילים שכתוב כמו מהם, הרבה
את קבעו הזה הנס לזכר בבכוריהם". מצרים

הגדול'. 'שבת בשם לדורות פסח שלפני השבת

תועלת? ללא נס
גדול כך כל מה ראשית, השאלה, עולה וכאן

הרבה שנהרגו לאחרי גם הרי ושנית, הזה? בנס
לצאת ישראל בני יכלו לא זו במלחמה מצרים

של הנס להתרחש צריך היה ועדיין ממצרים,
בנס היתה שלא רק שלא כלומר בכורות, מכת
לא שלכאורה אלא ישראל לבני גדולה תועלת

כלל?! תועלת בו היתה
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

זהו – מהם הרבה והרגו מלחמה איתם שעשו
הניסים. בשאר כמוהו היה שלא גדול נס

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

ומזה הטבע, שינוי הוא נס של ענינו גדול: נס
הנהגת בטבע רק לא הוא השינוי שכאשר מובן

– התורה הנהגת שמצד בטבע גם אלא העולם
ביותר. גדול נס זה הרי

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
פרשת בין הקשר את להבין אפשר זה כל לפי

הגדול': ל'שבת צו
וחנוכת הקמת (ימי המילואים ימי שבעת על

מבואר בפרשה, מסופר שאודותם המשכן)
המילואים ימי נקראים שהם תורה בליקוטי

לבוא, לעתיד כי ושלימות, מילוי מלשון
אור "והיה כתוב השלימות תכלית כשתהיה

השמש), כמו יאיר (הירח החמה" כאור הלבנה
התחוללה שאז המשכן, כשהוקם היה זה ומעין

דומה. רוחנית פעולה
אור "והיה של הענין על מוסבר בחסידות

מקבלת הלבנה שעכשיו החמה", כאור הלבנה
לבוא, לעתיד ואילו מהשמש אורה את

מיד המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות
עכשיו כלומר, משלה. עצמי אור לה יהיה ממש,

תאיר היא ולעתיד 'מקבל' בדרגת היא הלבנה
ללבנה המקבילה המלכות ספירת גם מעצמה.
שתאיר באופן וגילוי אור של לדרגה תתהפך

אותו בדיוק קיים כאן גם כן, אם עצמה. מצד
לנהורא". "אתהפכא של ענין

(33 עמ׳ י״ב חלק שיחות לקוטי פי (על

מלך דבר

צו פרשת

צו

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

מוריה מרת וזוגתו שי' מענדל מנחם לרב
מימון שתחי'

אברהם של בבריתו בשעטומ"צ להכניסו
שיחי' דוד בישראל שמו ונקרא אבינו,

מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוהו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

עדה בן חגי
הולדתו יום לרגל

ובפרט בכלל והצלחה ברכה לשנת
של והרחבה בריאות ומתוך

והשלימה האמיתית הגאולה זמן
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

(ויצמן) ע"ה ויקטוריה בת מרים מרת

בינימין
ה'תשע"ב ניסן י"ט נלב"ע

בתוכם, והיא עפר, שוכני ורננו והקיצו
ממש ומיד תיכף

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת לזכות נשמת לזכות
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באמצעות הקוד את סרקו או

הסמארטפון

ושמח כשר פסח

1 בערוץ כתב רווח, אורי מספר
הישראלית: בטלווזיה

חשבתי השנה, הפסח חג "לקראת
מצולמת כתבה להכין הראוי שמן

החב"דיות. הפעילויות אחת על
על כתבה לערוך הרעיון צץ ואז

החמישי". "הבן
הרבי מציין הקדושות בשיחותיו

בליל שאכן המשיח, מלך שליט"א
"ארבעת על מדברים אנחנו הסדר

התם הרשע, החכם, הבנים",
בדורנו, אבל לשאול. יודע ושאינו
אותו זה החמישי". "הבן גם קיים
אינו הסדר" ל"ליל שאפילו האחד
מיהדות, מנותק כך כל הוא מגיע,
העניין לכל מודע אינו שאפילו עד
של ענינו ולכל מצרים יציאת של

אינו גם הוא ולכן הסדר" "ליל
כלל מוזכר

כיון בהגדה,
לא גם שהוא
להגדה. מגיע
למרות אבל
צריך זאת,
שגם לזכור
יהודי, הוא

צריך אותו וגם
לאבינו לקרב

שבשמים
לליל ולהביאו

הסדר.
באותם התמקדנו בכתבה ואכן

הרחוק, למזרח הנוסעים צעירים
הפסח. חג בתקופת גם ושוהים
ליפשיץ חזקי עם ראיון ערכתי

כמה ראיינתי בנפאל, שליח
החוויה על שסיפרו צעירים

בחייהם ראשונית הכמעט העצומה
גג ובהימליה בנפאל הסדר "ליל –
בנכר שדווקא חלמו שלא העולם",

בכזו הסדר ליל את לחגוג יזכו
עוצמה.

ראשון ביום כבר שהוכנה הכתבה
החדשות, למנהל הועברה השבוע,
הוכנסה הכתבה כי לי נמסר משם

תלוי זה ואילך ומכאן למחשב
ביקורו הפוליטיות, בהתפתחויות

וכו', הממשלה הרכבת אובמה, של
את לבטל או לדחות שעלולות

שידורה.
שני (יום בערב למחרת זה היה
הייתי ה'תשע"ג), ניסן לא' אור

אחת של לחתונה בנסיעה

פתחתי באיזור, חב"ד ממשפחות
"מבט" לתכנית והאזנתי הרדיו את

הטלוויזיה חדשות מהדורת
בתקווה ב', ברשת המשודרות

תשודר. הכתבה אופן בכל אולי
"החדשות" סיום מועד משהתקרב
האוויר, מזג תחזית שידור והחלה

שידור תשודר. לא שהכתבה הבנתי
את כלל בדרך מסיים האוויר מזג

אלא החדשות, מהדורת כתבות
למזג הקשורה כתבה ישנה כן אם

האוויר.
היה הכתבה שידור מאי צערי

ההשקעה בגלל גם ומשולש: כפול
בגלל גם שהשקעתי. הגדולה

שההתפתחויות ששיערתי
הקרובים, בימים הפוליטיות

החדשות, מהודרת כל את יתפסו
בעיקר אך
הצטערתי

ביטול בגלל
פז הזדמנות

דבר על לעורר
החמישי", "הבן
לקרבו שצריך

ומצוות לתורה
בתקופה ובפרט

זמן של זו
הגאולה.

פרצה מליבי
"הבן זה "ר-ב-י : פנימית צעקה

יכול אתה רק שלך, החמישי"
הבן זה תשודר. שהתכנית לפעול

שלך!!! החמישי
השדרנים את שמעתי במקביל,
מדסקסים האוויר מזג בתחזית

והמזג הארבה אודות ביניהם
את מזמין כשהוא החם, האוויר
אודות בכתבה לצפות הצופים

ואז קישון. בנחל הטיול מסלול
בנים "ארבעה שומע: אני לפתע
הסדר: ליל שולחן סביב יושבים
יודע ושאינו התם הרשע, החכם,
המום. לרגע נותר אני לשאול.."
שלא החמישי" "הבן על הכתבה
פרצה לשידור, מתוכננת הייתה

וממשיכה החדשות, מהדורת לתוך
לעצור ינסה שמישהו מבלי לזרום

"הטעות". את
מי יש שמחה: צעקת פרצה מפי

אדוננו יחי העניינים! את שמנהל
לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו

ועד".

ניסן לחודש הלכות לקט מתוך

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

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

"חמץ". בשם שנקרא מזה חורין בן להיות ברוחניות, חמץ ביעור
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

עכשיו נפלאות ומנהג הלכה

ליום פרק ניסן היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
י. פרק תרומות. הל'

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

א. פרק מעשר. הל'

כז-כט. פרק שבת. הל'

א-ב. פרק אלו. בפרקים עירובין.. הלכות ל. פרק

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים עשור.. שביתת הלכות

א-ג. פרק אלו. בפרקים יו"ט.. שביתת הלכות

ד-ו. פרק יו"ט. שביתת הלכות

יא

יב

יג

יד

טו

טז

יז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

משיח של "מבט"

ועל ירושלים בין חילוק כל אין הלכה פי על
כרוך זה כאשר ושומרון. ביהודה למקום

דין הפסק את שנוקטים ומצב מעמד זהו נפש בפיקוח
אסור - הארץ פתיחת של שאלה זה אם אשר ערוך שבשולחן
תשל"ט) במדבר (ש"פ ושומרון! מיהודה שעל שום למסור

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

שעל למסור אסור

הראשון הערוץ כתב רווח, אורי ר׳

חמץ בשריפת



דיקור ™ הומאופתיה ™ נטורופתיה ™ העין בגלגל מאבחן

ייחודיות בשיטות המטפל רב≠תחומי אלטרנטיבי רופא
כגון∫ מוכחות הצלחות עם שונות בעיות לפתרון

רבנים בהמלצת

נברו משה נברודר‘ משה דר‘
אלטרנטיבית לרפואה מומחה

קליניקה
ובת“א בצפת

∞µ¥≠∑∏≤µµ∂∑
נוספים∫ ופרטים תור לקביעת

נברו משה דר‘

אלטרנטיבית לרפואה מומחה

לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה ”ÆÆÆאחרי וברכיים∫ פרקים כאבי
Æה שלמה הברך“ את

חובקים אנחנו בזכותך לך¨ מודים נברו משה ”ÆÆÆד“ר פוריות∫ בעיות
ובעלה ליאת ילד“

מביה“ס שלי הבן את לזרוק שרצו ”ÆÆÆהמורים וריכוז∫ קשב בעיות
Æס יצחק לשבחו°“ מפסיקים אינם עכשיו מיוחד¨ לחינוך לביה“ס רגיל

וירדתי סכרת לי אין ועכשיו לי שאמרת למה ”ÆÆÆשמעתי סכרת∫ בעיות
Æמ במשקל“שלמה

נברו משה נברודר‘ משה NÆDדר‘

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

ישראלפסח כשר ושמח לכל בית ישראל בית לכל ושמח כשר פסח

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

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

משכנתא לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

בציון קדמי ר'
מאניפולי זושא רבי

שליט"א הרבי מדליית
הממשלתית בהוצאה הרשמית המדליה

בהזדמנות נדיר פריט

ארד/כסף/זהב
ה'" "תהילת סידור בכריכת משובצת להשיג ניתן

מטבעות) 5) וסטים בבודדים הבן" "פדיון מטבעות
04-8622-442 בע"מ המצליח

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

צדקנו משיח של הטובה ההחלטה

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
,5:33 - תל-אביב ,5:18 - ירושלים נרות: הדלקת
6:54 - יורק ניו ,5:36 - שבע באר ,5:25 - חיפה

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

,(24.3.13) בערב ניסן י"ג ראשון, יום - חמץ בדיקת
בערב. 18:22 בשעה הכוכבים מצאת

(25.3.13) ניסן י"ד שני, יום - חמץ אכילת זמן סוף
בבוקר. 9:42 שעה עד

(25.3.13) ניסן י"ד שני, יום - חמץ שריפת זמן סוף
בבוקר. 10:44 שעה עד

לט"ו אור הסדר, ליל - אפיקומן אכילת זמן סוף
בלילה. 11:45 - חצות עד ניסן,

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

הם.. והמצות מרובעות הם הלוחות לזכור, כדאי
שליט"א הרבי העיר שנים, לפני כבר עגולות.
בציור נפוצה שהייתה טעות על המשיח מלך

בחלקם מעוגלות שצויירו הברית, לוחות
צורתם בתלמוד, המקורות עפ"י כאשר העליון,

ששה"). ורוחבן ששה ("אורכן מרובעת הינה
הצביע העניין, תיקון אודות הקדושה, בשיחתו

החינוכית וההשפעה הרוחנית המשמעות על גם
"הלוחות של זו לטעות שיש רצויה הבלתי
את הגויים לציור חיקוי בהיותה העגולות",

מכך. המשתמע כל על הברית, לוחות
הברית" "לוחות של בצורת הדיוק חשיבות
חקוקים בלוחות חשיבותם. מעצם נובעת

כולה, התורה כל את הכוללים הדברות" "עשרת
לביצוע המדוייקות ההלכתיות ההנחיות כולל

את מוצא ההלכה, של אופיה הקב"ה. רצון
קווים הלוחות. של המרובעת בצורתם ביטויו

פינות. "לעגל" מבלי וישרים חדים

עגולה ו.. יד עבודת שמורה,
שהרבי עניין ישנו הפסח, לחג המצות בעניין גם

הבקשה זו לציינו, מרבה המשיח מלך שליט"א
בני אחינו מקרב שיותר, ככל לזכות המיוחדת
עבודת שמורה מצה באכילת שליט"א, ישראל

מכונה. מצות ולא דווקא, העגולות) (המצות יד
חשיבות את מבהיר הוא הקדושות בשיחותיו
ענינה שמצה ואומר האמוני מההיבט העניין

הזוהר. כלשון דמהימנותא, מיכלא אמונה,
הסגולה מכונה". "מצות ידי על נעשה לא "וזה
המביא כמאכל במצה, הקב"ה שטמן האלוקית
במצה דווקא הינה אותה, ומחזק אמונה לידי

שבנשמתו יהודי, ידי על בפועל הנעשית שמורה
"נגלה של האלוקית בחוויה שותף הוא גם היה
זו וגאלם". הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם

בהקב"ה האמונה את לאבותינו שהעניקה המצה
סיני, מדבר אל ממצרים ביציאה עבדו, ובמשה
בלתי עבורם שהיה מה אל מים ללא מזון ללא

זרועה". לא ארץ במדבר אחרי נודע..."לכתך
בצורתה דווקא ביטויה, את מוצאת זו אמונה
השמורה למצה האופיינית המצה, של העגולה

ממצרים. מצאתם עוד יד, עבודת

ומצות תורה - אמונה
להקב"ה להתבטל בנפש הכח הינה האמונה,

התקשרות ודעת. מטעם שלמעלה באופן
זהו קצה. ללא סוף, ללא גבול, ללא לאלוקות

אף בו לזהות ניתן שלא העיגול, של אופיו גם
שכל, על מושתתים והשגה הבנה הגיון, קצה.

קצוות. אין לאמונה מוגבלותם. מכאן
המרובעות בין לבלבל, שלא החשיבות מכאן

והמצות התורה כמקור הלוחות לעגולות:
הינם לאמונה, כביטוי המצות מרובעות. הינם

עגולות.
יום ניסן, י"א הבהיר יום חל השבוע שישי ביום
העוסק המשיח, מלך שליט"א הרבי של הולדתו
והעולם ישראל עם בהכנת בשנים עשרות מזה
בשני ובעיקר והשלימה האמיתית לגאולה כולו

גילוי ומצות. תורה - אמונה אלה: התחומים
קיום חיזוק עם יחד בהשי"ת, האמונה וחיזוק
ומצוות. בתורה ביטוי לידי שבא כפי ית' רצונו

הגאולה להבאת החלטה
נשמת כי מבואר והקבלה החסידות בתורת

ישראל, כללות של הנשמה עצם הינה משיח,
ניצוצות הינם ישראל, נשמות כל כאשר

גובר אדם, של הולדתו ביום הכללית. מנשמתו
הנפעלת העצומה העליה נשמתו. עצם זו מזלו,
הולדתו, ביום המשיח מלך שליט"א הרבי אצל

מניצוצי אחד לכל עצומה כח נתינת מהווה
הדור מאנשי אחד לכל ועד מישראל נשמתו

כולו.
קבלת זו הידועים, הולדת יום ממנהגי אחד

החדשים לכוחות בהתאם טובה, החלטה
לכל ההצעה מכאן ההולדת. יום בעל שזוכה

לקבל הולדת, יום כמתנת ובפרט מאתנו, אחד
החלטה איזו הבעל"ט, זה ניסן י"א ביום

טובים ובמעשים ומצות בתורה להוסיף טובה
המשיח מלך שליט"א לרבי כך על ולהודיע

בקשתנו גם מכאן קודש. האגרות באמצעות
לקבלת ית' ומהותו מעצמותו מתפשרת הבלתי

ישראל עם גאולת - ביותר הטובה ההחלטה
בערב ונזכה ממש ומיד תיכף כולו והעולם

המקדש בבית פסח קרבן את להקריב זה, פסח
לבב. וטוב שמחה ומתוך השלישי


