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הקודש אל יבוא.. בזאת
ג) טז, (אחרי

עבודתו בפרטי פותחת אחרי, פרשת פרשתנו,
לקודש הכיפורים ביום הנכנס הגדול כהן של

הקודשים.
הייתה שלכאורה מכיון ביותר, מפליא הדבר
להוראות תחילה להתייחס צריכה פרשתנו
לעסוק אח"כ ורק הכהנים של היום-יומיות
יום שהוא יוה"כ של המיוחדות בהוראות

בשנה? ויחיד אחד
העיסוק - הכהונה עבודת בזה: ומהביאורים
כדי הקודשים. בקודש יסודה - בקדושה
הקודש עבודת את לעבוד יצליחו שהכהנים
כוחות מקבלים הם שלהם, היום-יומית

ביותר. הנעלית הקדושה ממדרגת
קודש הוא ביותר המקודש המקום

הקודשים.

הכיפורים. יום הוא ביותר המקודש הזמן
ע"י מתבצעת זו עבודה

הגדול. כהן - ביותר הקדוש האדם
עליו יהודי, ילד כל של לחינוכו ביחס גם כך
טהרת על בחינוך חינוכו יסוד את לקבל
כדי ביותר, הנעלית הקדושה בדרגת הקודש
השייך כבן ויעודו תפקידו את למלא שיוכל

כהנים" ל"ממלכת
חי) (מעיין

וגו'", הארץ בכנפות "לאחוז פתח חייא רבי
ישראל ארץ את לטהר הקב"ה עתיד תנא,
זרה עבודה עובדי העמים טומאות מכל

אותה, שטימאו
ממנה. טינוף ומנער בטליתו האוחז כאדם
הקודש בארץ שנקבר מהם מי כל ואף

לה. מחוצה יושלכו
אחרי) (זהר,

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:43 6:30 ירושלים
7:46 6:45 תל-אביב
7:46 6:37 חיפה
7:45 6:47 באר-שבע
8:13 7:12 ניו-יורק

גו' כושיים כבני הלא 
ז-טו) ט, (עמוס

לי"ד אור בלילה ראשון יום עד רצוי חמץ מכירת
בוקר 10:28 חמץ אכילת זמן סוף
בוקר 11:33 חמץ שריפת זמן סוף

בשבת היה גדול נס

בימות חל הפסח חג (ה'תשמ"ט) זו בשנה
עשר חמשה מצרים. כביציאת בדיוק השבוע
שבו בניסן והעשירי חמישי, ביום חל בניסן

ויקחו הזה לחודש ("בעשור הפסח את לקחו
בשבת. הי'ה גו') אבות לבית שה איש להם

- לחודש בעשור שאירע גדול" ה"נס אודות
ותצ"ד): ת"ל סימן (או"ח בשו"ע הזקן רבינו כותב

נתקבצו שבת, באותו פסחיהם ישראל "כשלקחו
הם זה למה ושאלום ישראל אצל מצרים בכורי

שיהרוג לה' הוא פסח זבח להם אמרו כך, עושין
אבותיהם אצל בכוריהם הלכו מצרים, בכורי

ולא ישראל את שישלחו מהם לבקש פרעה ואל
הרבה והרגו מלחמה עמהם הבכורות ועשו רצו,

מצרים "למכה יו"ד): קלו, (תהילים שכתוב וזה מהם,
בשבת, לדורות לזכרון זה נס וקבעו בבכוריהם.

הגדול". שבת וקראוהו
המצרים של שיניהם קהו

שכאשר כתב ת"ל) סימן (או"ח הטור להבין: וצריך
מדוע שאלתם (על למצרים השיבו ישראל

במצות פסח לשם "לשחטו כו') שה לוקחים
קהות המצריים) (של שיניהם היו עלינו, השם

לומר רשאין היו ולא אלהיהן, את ששוחטין על
שבת אותו קורין הנס אותו שם ועל דבר, להם

לומר הזקן לרבינו לו הי'ה ולכאורה, הגדול".

היו ש"לא הנס - בשתים הוא גדול" שה"נס
מצרים "למכה של והנס דבר", להם לומר רשאין

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

ש"לא שהנס ובפרט בבכוריהם'?! מצרים "למכה
נוגע יותר הוא - דבר" להם לומר רשאין היו

להם והתאפשר הזיקום לא שהמצרים לישראל
הנס ואילו פסח, הקרבן לקיחת את לקיים

שנוגע בענין הוא - בבכוריהם" מצרים "למכה
ובכוריהם), (מצרים עצמם לבין בינם למצריים

לאחר שגם לישראל, (לכאורה) שייך ואינו

לא עדיין ישראל, לטובת הבכורים התערבות
מצרים "למכה הנס הרי, שכן, וכיון פרעה. שלחם
רשאין היו ש"לא הנס לגבי טפל הינו בבכוריהם"

דבר". להם לומר

גוי מקרב גוי לקחת
עם לידת - הפסח חג של ענינו בזה: והביאור
שיציאת לד) ד, (ואתחנן בקרא כמפורש ישראל,
מקרב גוי לו "לקחת של באופן היתה מצרים

היתה שבו תורה, למתן ההכנה החלה ואז גוי",
מכל בחרתנו "אתה בישראל, הקב"ה בחירת

וכיון ולשון". עם מכל בחרת "ובנו העמים",
ישראל היו לחודש", "בעשור יצי"מ, שלפני

שנחשבו היינו, המצריים, של בקרבם גוי", "בקרב
שהנס נמצא, - (כביכול) אחת אומה כמו

כפי לישראל גם שייך בבכוריהם" מצרים ד"למכה
למצרים. שייכות להם שיש ומצב בדרגא שהם

- ממצרים ישראל יציאת על נוסף הענין: וביאור
דמצרים והביטול השבירה גם וישנו להיות צריך

לנהורא". חשוכא ד"אתהפכא לאופן ועד גופא,
- בבכוריהם" מצרים ד"למכה הנס תוכן וזהו

(תוקף מצרים של התוקף כלומר מצרים, שבכורי
מצרים.. את להכות כדי תוקפם ניצלו שלעו"ז),

המלוכהוהייתה לה׳ המלוכה לה׳ והייתה
למעלה היה רק שלא - גדול" "נס הוא זה נס
והתהפך, השתנה עצמו שהטבע אלא מהטבע,

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

עבודה- של עניין מכל בהתנתקותם ישראל שבני
מצרים, ושבירת ביטול פעלו השה, ובלקיחת זרה

בבכוריהם". מצרים "למכה - לאתהפכא עד
הגדול", ד"שבת העילוי גודל מובן ועפ"ז

בבכוריהם" מצרים למכה גדול.. נס בו "שנעשה
טבע והפיכת שינוי מתבטא דוקא זה בנס כי, -
העולם, דבירור השלימות תכלית גופא, העולם

לבוא, דלעתיד לשלימות והכנה ודוגמא מעין
כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך ש"אז

של מלכותו וגילוי אחד", שכם לעבדו ה' בשם
המלוכה". לה' "והיתה כולו העולם בכל הקב"ה

ה׳תשמ״ט) הגדול משבת (משיחת

מלך דבר

אחרי פרשת

אחרי

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

רחל בן צבי מרדכי הרב

וקרובה שלמה לרפואה

שלמה רפואה

ג) יח, (אחרי מצרים ארץ כמעשה

דבורה מרת וזוגתו מענדל מנחם לר'
שיחי' שארף
הבת להולדת

תחי' רחל זעלדא ה' בצבאות החיילת

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

טוב מזל



שנת של האחרון החודש "את
חנות בעל כתבי, יוסף מספר ,'99

ים, בת העיר במרכז יבשים לפירות
במזרח לעשות ואני חברי החלטנו

שיש ספרו לתיאלנד. הגענו הרחוק.
פעיל. חב"ד בית שם

ישראלים, שם שנפגוש ידענו
נוכל וגם נתעדכן מידע נחליף

לא כשרות. ארוחות שם להשיג
אבל ומצוות, תורה שומר הייתי
היה בסיסית. כשרות על שמרתי

ונהנינו עבורנו טוב יציאה בסיס זה
מאוד. שם

עמדנו כבר אחה"צ, הימים באחד
כאשר לצאת

המקומי השליח
וביקש אלינו פנה
"מנין". שנשלים

2 בדיוק להם חסרו
ברצון נעינו אנשים.

איתם. והתפללנו
חברי התפילה לאחר

ואני לחדרו פנה
החלטתי מה משום

במקום. להשאר
האוכל חדר נכנסתי
לאכול. והתיישבתי

מושבי ממקום
שבגינה ראיתי
איזו הסמוכה

כשאני המולה.
מה מבין לא עדיין

למסיבה. הסיבה
כשהבחנתי מסויים בשלב

חנוכיה ליד מתרכזים שהחבר'ה
שבעצם קלטתי בחצר, שניצבה

נרות את להדליק הולכים
החנוכה...

להדלקה, ניגשתי לא אז גם
במקומי. לשבת להשאר העדפתי

השליח של קולו נשמע שאז אלא
מבקש כשהוא הכריזה, במערכת

את להדליק יתנדב שמישהו
בקשתו על חזר השליח החנוכיה.
קם. לא אחד ואף פעם, אחר פעם
כמו בי. התעורר משהו כשלפתע

דחף כמין תדליק!" "לך פנימי קול
והתחזק. שהלך פנימי

יצאתי ממושבי, נמרץ קמתי
"אני לו ואמרתי לגינה במהירות

מול כשעמדתי להדליק". מוכן
גדולה. בהתרגשות הייתי החנוכה,

רק לא מדליק אני בניכר, כאן,

הרבים. את מזכה גם אלא עבורי
ראשונה הדלקה זו שאולי צעירים

בחייהם.
היה הנרות, ארבעת את הדלקתי
והרגשתי חנוכה של רביעי נר זה

עניינים כאן. מתחולל שמשהו
לדבר החלו ומצוות תורה ביהדות,

כל עמדו הנרות ארבעת אלי.
תחילת זו הייתה עיני. לנגד העת

ההתקרבות.
התחתנתי ב"ה מכן, לאחר שנתיים

מונית. כנהג לעבוד והתחלתי
להסיע לי הזדמן הנסיעות באחת

ארוכה. בנסיעה חב"די שליח
השיחה במהלך

נשוי שאני לו נודע
בהריון, כעת ואשתי
אמר, כך, "אם ב"ה.

ברכה דולר לך מגיע
שליט"א מהרבי

הייתי המשיח". מלך
לי הייתה בהלם.
בלב, חמה פינה

שליט"א הרבי אל
מליובאוויטש,

שלף החב"דניק
ומסרו דולר מארנקו

היה לא לאשרי לי.
גבול.

שנה כחצי כעבור
הדולר מקבלת

חב"דניק פרטית, בהשגחה הסעתי
שליח הסעתי שפעם לו, וסיפרתי

החב"דניק דולר. לי נתן שגם
לראות מאוד וביקש מאוד התרגש
את לו ומסרתי הוצאתי הדולר. את
את לבחון החל החבדנ"יק, הדולר.

לפתע כאשר צדדיו, מכל הדולר
את בקול קורא והחל נעצר הוא

לפני חנוכה, של רביעי "נר הכיתוב
מנחה"...

בגופי. חלף רעד המילים לשמע
בהתרגשות. צעקתי רציני, "אתה
"אני הדרך בצד הרכב את עצרתי

לראות". חייב
והתחלתי הדולר את ממנו נטלתי

הכיתוב את רם בקול לקרוא
לפני חנוכה. של ד' "נר בתחתיתו
שברגע הרגשתי המנחה". תפילת

ברכה, הדולר את מקבל אני זה
בעיני. צפו דמעות הקדושות. מידיו
גלוי בקשר אליו נתקשרתי מעתה

ב"ה. ומתחזק, הולך שרק

חסיד״ של ״שעתו מתוך קטעים
גן לרמת המשיח מלך שליט״א הרבי שליח גל, מוטי הרב עם התוועדויות

הסלע את להכות
יותר ללמוד החלטה לקבל כל קודם צריך
לאדם משול חסידות לומד שלא ומי חסידות.
טורח ולא יהלומים של באר מול שעומד
למה בוכה זה כל ועם אותם, ולהרים להתכופף
חסר ולמה צ'ונט, לו חסר ולמה עשב, לו חסר

סחוג. לו
שכל אדירים, ביהלומים מלאה באר היא חסידות
ממילא שלנו. החיים כל את שווה מהם אחד
כזה אדיר שפע של באופן זה את קבלנו אנחנו
שמים. כנפי על עף אתה תיקח שלא ספר שכל
עין "טוב משה על שכתבו כמו נדיבים, כך כל היו חב"ד אדמורי באמת

יבורך". הוא
קרא אחד כל הסלע? אל דיבר לא כשהוא משה שנענש מהסוד ומהו
ולא בסלע, הכה משה הסלע, אל לדבר למשה אמר הקב"ה הסיפור: את

לארץ. נכנס
כנסת זו הסלע חב"ד: ובחסידות הרמ"ק אצל האר"י אצל מסבירים
ערך, לפי יהודים של מנשמותיהם תורה להוציא רצה הקב"ה ישראל.
סיעור הכוונה להכות - יכה הוא שאם ידע רבינו משה באמירה. ברכות,
מים מהסלע יוציא יהודי להכות, אפשרויות ליהודי יתן הוא אםפ מוחין,

הקץ. את דחק רבינו ומשה הזאת במתכונת רצה לא הקב"ה רבים.
רבים, מים ויצאו בסלע, הכו זה חב"ד, אדמורי שעשו מה מימלא,
ואת הבהמית הנפש ואת האלוקית, הנפש את להשקות אפשר שמהם

כולו. העולם כל
אבל יותר, שיעורים לעשות יותר, ללמוד עלינו לקבל צריכים אנחנו לכן
באמת אלא וללמוד, הספר את לפתוח - פורמלי באופן רק לא ללמוד
מלך שליט"א הרבי מה ולקלוט לנסות באמת מדובר, במה להתעניין

השם. בדבר לנו להעביר מנסה המשיח
ככה רק כי משיח, של עניין שזה חסידות, מללמוד יותר עמוק דבר אין

משיח. לחיות אפשר
שהוא מאמר כל חסידות, שיעור יוסיף אחד שכל יעזור ה' במילא
החויה, לתחומי הכל את להעביר "חוה", - בו להיות יכול אתה רוצה,
משיח. הכל זה כי להשפיע, זה, עם לחיות זה, עם להתפלל להתרגש
החסידות תורת של שכרה מהותה", את נדע "משכרה אומר שהרבי כמו
[מדריגה יחידה גילוי זה ומשיח משיח, זה מהותה ממילא משיח, זה
בלתי דבר זה ויחידה סוף], האין לעולמות השייכת בנשמה עליונה

סוף. אין אור עצמות מוגבל,
לרגע תחשבו שלא אקס-מנים, פה כולם על, גיבורי אנחנו חברה לחיים

על! יצורי לא שאתם

מלכות בדבר הכל
המשיח מלך שליט"א מליובאוויטש הרבי של מלכות הדבר כל
מוגבל שכל עם מוגבל כיצור מוגדר שאתה שאעפ"י אותנו ...מלמדים
יכול ממך מוגבל. לא יצור בעצם אתה ובזמן, במקום מוגבל רגש ועם
לרוחב לאורך, נהורין".. כל "איתפריעו - אורות של גרעיני כור לצאת
כל אתה מה? רק אלוקיות. עוצמות של גרעיני כור בעצם אתה ולעומק.
הזאת. הקליפה את מקלפת החסידות תורת ולכן זה. את מחניק הזמון
מעצמך. אותך שמחלצת זו היא הבאר, פי מעל האבן את שגוללה זו היא
עוד", ועצמי "אני שנקרא הזה הפילטר את לסלק בא החסידות תורת

בנו. שקיים העומק מעל

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק ניסן היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ומזיק חובל הל'

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק
נפש ושמירת רוצח הל'

. א פרק

ב. פרק

ג. פרק

ביאה איסורי הלכות
טו-יז. פרקים

יח-כ. פרקים
כא-כב. פרקים

א פרק אסורות מאכלות הלכות

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י פרקים

יא-יג. פרקים

יא

יב

יג

יד

טו

טז

יז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

חיי את ששינה הדולר

הוא ממש) (בפועל "המעשה והעיקר,
יהודי לכל שייכת ישראל ארץ כל העיקר":

זאת, לשנות בעל-הבית אינו אחד ואף היהודים, ולכל
יהודי! (להבדיל) לא ואפילו גוי לא

תשל"ו) שבט (י'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ליהודים רק שייכת ישראל ארץ
וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'

כתאבי יוסף ר׳



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

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

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד
חב"ד תורה תלמוד פתיחת על להודיע שמחים הננו

א-ב לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ה לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' לפרטים:

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
חדש!

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

ה"הלל" לשנת נכנסים

הזכרון כח את לחזק
על לחזור יש לראש שלכל מובן הזכרון, כח אודות
ולהתנהנ כן, גם ומבפנים פעמים וכמה כמה לימודו

דשמיא בסייעתא ולהוסיף בצניעות.
יפריש הבקר תפלת קודם חול יום בכל הנה - כהאמור

השיעורים שלשת על וישמור לצדקה, פרוטות איזה
הידועים... ותניא תהלים דחומש

ו׳מו) (מאגרת

״חב״דניקים״ כולם
שאינה מכתבה, התחלת על להגיב עלי לאחרונה

לפתגם סותר שזהו אלי, כותבת זה ובכל "חבדניקית"
תורת שיטת מייסד התניא בעל הזקן רבנו

עם כל נחלת היא זו ששיטה אמר אשר חב"ד חסידות
מהן, ואחת אחד כל ישראל

עתה שלעת במה אשמה ותוכנה השיטה איך והרי
בשלימותה. קבלוה לא שעדיין חוגים נמצאים

הם אין אלו מחוגים חשוב חלק לכמה בהנוגע ובפרט
וחיצוניות. צדדיות סיבות אם כי בדבר אשמים

אל שלהם השייכות למעט ביכולתם שאיך ומובן
יתוקן שבטח ידיעה. חסרון אלא זה אין שהרי השיטה

הזמן. במשך
ולהצלחה האמור בכל טובות לבשורות בברכה

להאמור מתאים בסביבתה בהשפעתה
ו׳כב) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הוא, הידועים הבעש"ט ממנהגי אחד
התואם התהילים פרק של יומית אמירה

לו שמלאו אדם לדוגמא, האדם. לגיל
לשנת כעת הולדתו מיום נכנס ארבעים,

מעתה לומר שעליו הרי ואחת, הארבעים
עד בתהילים, (41) מ"א פרק את יום בכל

לה שמלאו ומי שלו. הבא ההולדת ליום
הנוכחי הולדתה מיום נכנסה שנה, עשרים

לומר שעליה הרי ואחת, העשרים לשנת
וכן (21) כ"א פרק את יום בכל מעתה
מתחילים הולדת, יום שבכל כך הלאה.

חדש. תהילים פרק לומר

ביותרהפרק שנוגע אליך ביותר אליך שנוגע הפרק
שליט"א הרבי ממליץ שונות בהזדמנויות

פרקי את לומר להורים המשיח, מלך
סגולות בזה ותולה ילדיהם, של התהילים

נעלות. רוחניות
הריי"צ אדמו"ר ע"י המנהג, פורסם מאז

הקודם, הרבי שניאורסון, יצחק יוסף רבי
המשיח, מלך שליט"א הרבי ע"י ובעיקר

אנשים, ישראל, בית המוני רבבות הצטרפו
כאשר זה, יומין עתיק למנהג וטף, נשים

עליהם, שעובר ואת עצמם את מגלים הם
השנתי. התהילים בפרק

של הולדת לימי הקשורות בהתוועדויות
מלך שליט"א הרבי נוהג נשיאנו רבותינו
פרק של הכללי תכנו את לבאר המשיח,

הנשיא, לגיל התואם החדש התהלים
ה', בעבודת ממנו הנלמדת ההוראה ואת
הגאולה - גרמא שהזמן בעניין ובעיקר

והשלימה. האמיתית
לפתוח המקובל, המנהג התפתח גם מכאן
משותפת באמירה חסידים, של כינוס כל

הרבי של השנתי התהילים פרק של
המשיח. מלך שליט"א

של וכביטוי לזה, רעיוני לקו כהמשך
לומר כיום, חסידים נוהגים התקשרות,

של השנתי התהילים פרק את יום, מידי
הפרק כאשר המשיח, מלך שליט"א הרבי
הוא בניסן, י"א הולדתו מיום החל החדש

הלל בשירת הפותח זה פרק קי"ג. פרק
הללו הוי' עבדי הללו "הללוי'ה להשי"ת:
הפרק את למעשה מהווה הוי'", שם את

נוהגים אותו הידוע, ה"הלל" של הראשון
בחגים ובעיקר חודשים בראשי לומר

וגאולה, נס לישראל נעשה בהם ומועדים,

הראשהגוף אחר הראש אחר הגוף
אחרון, גואל של בפרקו שמדובר העובדה
מלך שליט"א הרבי הכללית, הנשמה בעל

ישראל, נשמות כל את הכולל המשיח,
ההלל, פרק פרקו את לומר כעת המתחיל

שבעטיים והגאולה הנס שאכן מלמדת!
להאיר מתחילים ה"הלל", את אומרים

ממש. כפשוטו בעולם, ולהתגלות
במצרים בסוריה, האחרונה השנה אירועי

יציאת מנסי חלק בהחלט מדגימים ובסיני
בבכוריהם", מצרים "למכה כגון מצרים,

כנ"ל ב"ה. בזה, זה נלחמים אויבינו כאשר
שיביא הפלסטינים, עם המו"מ פיצוץ גם
ולפירוק הרש"פ של לביטולה בעזהשי"ת
הרי ההלל, לשנת משנכנסנו עתה צבאה.

באין ונפלאות בניסים מובטחים שאנו
צאתך "כימי הנביא מעיד עליהם ערוך,

שניסי נפלאות" אראנו מצרים מארץ
בחינת יהיו והשלימה האמיתית הגאולה

מצרים. יציאת לניסי ביחס "נפלאות",

חדש שיר לה׳ שירו
התפתח המקורי, למנהג מפואר וענף סעיף

לקראת חדש ושיר לחן לחבר המנהג גם
מתוך לקוחות שמילותיו שיר בניסן, י"א
האחרונות בשנים החדש. התהילים פרק
השיר של חיובית תחרות כעין התפתחה
לשיר וייעשה החסידים בקרב שיתקבל
שליט"א הרבי עם בהתוועדויות עיקרי
כך לשם חסידים. בין וכן המשיח מלך

חב"דיים", מנגנים "בעלי של וועדה הוקמה
עשרות מבין הניגון, בבחירת העוסקת

ונגונים. שירים
בכמות להוסיף גם בידנו כי לציין, יש
שמתרבים ככל והגאולה. הנס ואיכות

זאת מלבד הרי זה, תהלים פרק אומרי
נס עצמו על מושך ואחד אחד שכל

לנס גורמים שאנו הרי פרטית, וגאולה
יותר מאירים שיהיו הכלל, ולגאולת

מלך שליט"א הרבי בהתגלות בעולם,
ממש. בקרוב המשיח

המשיח מלך שליט״א אדמו״ר כ״ק
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