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693 ה'תשס"ח (11.4.08) חודש הגאולה, ניסן, ו' פרשת מצורע,                              ערב שבת קודש

ב"ה

(תהלים קז)

-י"א ניסן - 106106 שנה י"א ניסן

ביום רביעי הקרוב,

העולם חוגג
את יום הולדתו של

הרבי שליט"א מלך המשיח



ÁÈ˘ÓÂ ÔÒÈ ‡"È
 ..ÔÒÈ· ¯˘Ú „Á‡ Ï˘ ÔÈÚ‰

 È˘„˜ ÔÓ˘· È„·Ú „Â„ È˙‡ˆÓ"
 ˙ÂÓÈÏ˘Â ¯˜ÈÚ Â‰Ê˘ ,"ÂÈ˙Á˘Ó

 ˘‡¯ ˙‡ ‡˘˙ ÈÎ" Ï˘ ÔÈÚ‰
 ‰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‡

 ˙ÂÈÓÓÂ˜ ÂÎÈÏÂÈÂ ÂÏ‡‚ÈÂ
.̆ ÓÓ „ÈÓÂ ÛÎÈ˙ ,Âˆ¯‡Ï

(·"˘˙ ‰Âˆ˙ 'Ù ˙ÂÁÈ˘Ó)

לד) (ויקרא יד, צרעת נגע ונתתי

היא בשורה  אומר:  יהודה  רבי  תניא,
א). (הוריות י, שנגעים באים עליהם להם
עניין הבשורה מבואר במדרשים וברש"י 
מטמינים  היו  שהכנענים זה, בפסוק 
הנגעים  וע"י  הבית, בקירות כספיהם 

הבית וימצאו המטמונים. יותץ
לומר  יש וטעם הדיוק מלשון "ונתתי",
מדלא כתיב: נגע צרעת 'כי יהיה' בבית 
כמו דכתיב הלשון בנגעי אדם  ארץ וגו'",
נאמר "ונתתי נגע  - אלא ובנגעי בגדים,

שמשמעו שהקב"ה יתן. צרעת"
נתינה  הלשון  הרי  הרוב  על  ובכלל 
"ונתתי  כמו:  טוב,  לדבר הוא  מהקב"ה
"ונתתי  ג),  כו, (ויקרא בעתם" גשמיכם 
ו), "ונתתי בציון  כו, (ויקרא שלום בארץ"

גם  דרשו  ולכן יג)  מו, (ישעיה  תשועה"
עניין  שמורה  "ונתתי" המלה  את  כאן 

כדמפרש.  טוב
ויקרא) מצורע, תמימה, (עפ״י תורה

ה‘תנש“א) טהורים(משיחת ערב פסח מים עליכם וזרקתי
כה) (ויקרא לה, וטהרתם

מדמה הקב"ה את טומאת ישראל למה
שהנדה  כשם  אלא,  הנדה?  לטומאת 
הקב"ה  עתיד  כך ונטהרת, נטמאת 
"וזרקתי  שנאמר: ישראל את לטהר

וטהרתם". טהורים עליכם מים
בעולם-הזה  לישראל, הקב"ה  אמר 
ומיטמאין, אבל מטהרין וחוזרין הייתם
מטהר אתכם שלא  אני לבוא  לעתיד
"וזרקתי  שנאמר עולמית, תיטמאו 

וטהרתם". טהורים עליכם מים
(ילקוט שמעוני)

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון  לפי

7:43 6:30 ירושלים
7:46 6:45 תל אביב
7:46 6:37 חיפה 
7:44  6:47 באר שבע
8:15 7:13 יורק ניו

¯Ú˘· ÌÚ‰ - ÌÈ˘‡ ‰Ú·¯‡Â :‰¯ËÙ‰
ג-כ)  ז, ÂÓÈÂ˙ (מלכים ב'

להגאל! עתידין בניסן

חודש הגאולה, נכנסנו זה עתה לחודש ניסן
ו"בניסן  ממצרים החל מגאולת בני ישראל

והשלמה.  עתידים להגאל" בגאולה האמיתית
(ילקוט  נאמר בחז"ל מצרים בהקשר לגאולת

הושע רמז תקיט): "בזכות האמונה נגאלו  שמעוני
אבותינו ממצרים".

האמונה" באה  חז"ל "בזכות של זו קביעה
ההכרה  להדגיש, דווקא בזכות האמונה ולא

השכלית. ולכאורה מה מיוחד באמונה ומדוע 
בה? מצרים יציאת תלויה

העולם ישראל לאומות בין
לכל לראש יש לדעת, כי קיימת הבחנה ברורה 

שהיא בבני  מושג האמונה כפי במשמעות
בקרב  אפילו ישראל, לעומת האמונה כפי שהיא

חסידי אומות העולם.
אכן גם הם, חסידי אומות העולם מודים 

ענין  זה במציאות הבורא,  אלא שלדידם אין
הכרה שכלית.  של תוצאה אם כי של אמונה,
הנחה ש"אין  תוך העולם התבוננות במציאות

למסקנה של  מביאה דבר עושה את עצמו",
מציאות הבורא ומנהיג לבריאה.

אינה נקלטת לגביהם  והאלוקות בהיות אך
כשלעצמה, כי אם רק מתוך נקודת המוצא של
והודאתם  הכרתם - מצטמצמת קיום העולם

כלומר:  אותה. במדה שקיום העולם מחייב רק
שהיא שייכת לעולם ומצומצמת באלוקות כפי
בלמעלה מן העולם ומן  ואילו הטבע, בלבושי

אינם מודים. - הטבע
- אין  האמונה של בני ישראל לעומת זאת
מקורה בקיום העולם. בני ישראל קשורים 
ולכן נקלטת בהם  באלוקות, טבעם, מעצם

האלוקות כשלעצמה. כשם שעניינם של אומות 
עניינם של בני ישראל  כן ה"עולם", העולם הוא

כך אין אמונת בני  משום - אלוקות. הוא
והיא כוללת  הטבע, ישראל מוגבלת בהגבלות

בפשטות גם אלוקות שלמעלה מהטבע.

לשורש להגיש
החסידות מוסבר כי אמונת ישראל  בתורת

היא בשם הוי', הרומז לשלושת הזמנים: היה 
הוה ויהיה כאחד, דבר שהינו למעלה מהטבע. 

אלוקים,  ואמונת אומות העולם היא בשם
(86), כדרך שפרעה  בגימטריא "הטבע"

טו): "לא  ח, שם ב (שמות ה, אמרו וחרטומיו
היא". ידעתי את הוי'" אבל "אצבע אלוקים

מחפש בכל דבר בעולם את ה"טבע"  לא-יהודי

שהיא בבחינת  נתקל בתופעה כשהוא רק שבו.
מקום בטבע- הריהו נאלץ  כל לה גלוי ואין נס

וגם אז הוא אצבע אלוקים, להודות שהיא
הטבע. הדבר בלבושי את משתדל להלביש

מחפש מיד בכל  היהודי, להבדיל, - לעומתו
האלוקות שבה, גם  את תופעה ודבר ובכל דבר
טבעי  שמקורו, לכאורה בענין כאשר הוא נתקל

בהחלט- הריהו מכריז בתוקף של "עם קשה 
אלוקות". אם כי "אין כאן טבע, עורף" ומכריז

נגאל האמונה בזכות
דברי הירושלמי שיהודי פירוש כפי שהוסבר

העולמים וזורע" למרות שכל אחד  "מאמין בחי
טבעי  באורח יודע שזריעת גרעין באדמה תביא

כך, כדי  -  לא יסתמך יהודי על לידי צמיחה
- ולאבדו  זה: הגרעין במקרה - חפץ לקחת

ע"י הנחתו במעמקי האדמה.
אינם  - יצמח הטבע המבטיחים שהגרעין חוקי

חפץ בידיים.  בסיס חזק מספיק כדי להשמיד
שהוא מאמין בחי העולמים, ובוטח  רק משום

זורע ומקווה לנשיאת  הריהו - בו שיצמיח
הפירות.

התחשבות בני  אי ובזכות האמונה שהיא
כלל,  ישראל בענייני העולם ותהפוכות הטבע

- כי אם גם בעניינים  רוחניים לא רק בעניינים
שוני בין בני  נראה לכאורה, שבהם אין גשמיים

"היו ישראל  ישראל לאומות העולם, להבדיל,
הוי'  שם הדבר להתגלות שם", הביא מצויינים
כך ליציאת מצרים  שלמעלה מהטבע, ומשום

לגאולה העתידה בקרוב ממש.  ועד
פרשת מצורע ה'תשי"ז) (עפ"י שיחת

דבר מלך

השבת לוח
מצורע פרשת

פרשת מצורע

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

- בדיקת המזוזות והתפילין
באם לא נבדקו בי"ב חודש האחרונים

תניא תהלים חומש

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק ניהול אדמיניסטרטיבי:

פרישמן רכז המערכת: בנצי
רווה משלוחים: מנחם

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

רומני ש. צילום בחזית שליט"א מלך המשיח הרבי תמונת
sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

לזכות נדפס

‰·È·Á ˙· ‰È¯
‰È„·ÂÚ

שלימה לרפואה
טובות ואריכות ימים ושנים

לזכות
למשפחת

˜Èˆ שיחיו ‰Áו ÌÈÈÁ 'ר
שיחי' להולדת הבן

טובים ומעשים יזכו לגדלו לתורה, חופה
זמן הגאולה מתוך הרחבה של

מזל טוב ברכת

לזכות
מיימון עמליה בן אידה שניאור זלמן

הולדתו ליום



הפך   בבתי המשפט, הוא כבר
העובדים וגם  קבוע, לחלק

מתפלאים  לא השופטים כבר
תופס  הדין, כשאת מקומו של עורך

ברבים מהמשפטים אדם בחזות 
חרדית, זקן מעטר את פניו, וכיפת 

"יחי אדוננו" לראשו.
כחסיד חב"ד, לא פעם מפגיש 

הוא בין הקליינטים הרבים לנושא 
קבלת הברכות מהרבי שליט"א 

מלך המשיח, ומסביר להם שהיום 
ברכה  ניתן לבקש מתמיד יותר

באמצעות  וקבלת עצה בכל תחום
קודש. האגרות

כחלק מעבודתו, הוא מקיים 
מעצרים"  פעם בשבוע, "תורנות
מתייצב, בתחנת  במסגרתה הוא

שאין להם  ומייצג נאשמים המעצר,
עו"ד.

מספר  השבועות האחרונים, "באחד
כהרגלי,  המעצר אלון, הגעתי לתא

מייד כשנכנסתי לשוחח עם 
הקליינט הנוכחי גיליתי 
בבחור  שהפעם מדובר

דתי. הרגשתי שמאחוריו 
סיפור מעניין.

עימו נתגלו  בשיחה ואכן,
פרטי המקרה. התברר 

שבהשפעת חברים הוא 
עוזב  מצא את עצמו
מספר חודשים  לפני

למד,  בה את הישיבה
מעשה. ומשוטט באפס

העבירה בה נחשד, 
ודווקא  אמנם לא הייתה חמורה,
נוצר צורך מיידי לשכנע את  לכן,

והתביעה לשחררו בהקדם  השופט
בית, מחוץ לכותלי בית  למעצר
שוהה בחברת  המעצר, שם הוא

נוספים,  פושעים וחשודים
לו... שחברתם לא תוסיף

נושא  את כשפניתי לסדר אך,
בבעיה המעצר, גליתי שמדובר

לא פשוטה, מצד אחד השופטת 
והתביעה מסרבים בכל תוקף 
לאפשר לבחור לשהות בבית 

בעיר מגוריו,  לשהות הוריו, ובכלל
ומאידך, הוריו מתקשים למצוא 

מקום חלופי מחוץ לעירם. בעבורו
משפחתו,  קרובי הפרק עמדו על

אך, כנראה  ואפילו מוסדות חינוך,
המתקרב, החופשה  שהפסח

שבפתח  לא סייעו למציאת 'מקום 
זמני. חלופי מעצר'

המשפחה,  שוחחתי עם בני
מיואשים  נשמעו שמשעה לשעה

הערב כבר  יותר ויותר. שעות
עדיין לא מצאו לו  הגיעו, והם

מקום חלופי.
שלהם לשחררו בהקדם היה  הלחץ

והסברתי להם  אך שבתי מובן,
בפני  להציג שבאם למחרת לא נוכל

האדם שלוקח את  את השופט
שאין  הבחור תחת אחריותו, הרי
הסתם  ישוחרר, ומן סיכוי שהוא

יוחלט להשאירו במעצר.
והמצוקה  כשראיתי את הלחץ
להם,  הצעתי בה הם שרויים
ברכה  אבקש בעבורם שאני

מלך המשיח.  מהרבי שליט"א
למרות דעותיו הקדומות של אבי 
המשפחה... הרי שהם הביעו את 

הסכמתם.
לאחר ההכנות כנהוג, פניתי 

מצוקתם על הכתב,  את והעלתי
מלך  ובקשתי מהרבי שליט"א

ברכה מיוחדת  המשיח,
למציאת פתרון בעבור 

הבחור.
בכרך  התשובה נתקבלה

עמוד ר"ב, שם  יב,
הרבי שליט"א  כותב
המשיח: "...הנה  מלך

גם במכתבי אני כתבתי 
אודות ישיבת . . . ולא 
איזה  אודות איש פרטי

שיהי'..."
למשפחה,  התקשרתי
להם על התשובה, הם  וסיפרתי

לחפש  מרץ במשנה התעודדו, ופנו
עבורו ישיבה מתאימה. רק בשעות 

המאוחרות של הלילה נמצאה 
בבוקר  הישיבה המתאימה, למחרת

מבין  הבחור בבית המשפט יצא
כותלי המעצר.

לאחר הדיון, פניתי לרב מהישיבה, 
שנתקבל.  המכתב על לו וסיפרתי

בתגובה הוא הוציא והראה לי 
שחלק משמה של  בכרטיס הביקור,
ראשי  (ממ"ש הישיבה הוא ממ"ש

הרבי  של תיבות של שמו הק'
מנחם  - רבי מלך המשיח שליט"א

שניאורסון) מענדל
הופתעתי ושאלתי אותו: "מה?

המשיח?" "לא  קשור למלך אתה
כותב  שאני קשור, השיב, אני רק

לו באופן קבוע..."

האחראים לדבר עם האנשים צריך
ולדרוש מהם לפרסם  הקודש בארץ

השמועות בדבר החזרת שטחים, רחמנא  כל כי
בהוה. להם כל יסוד ליצלן, אין

אדר שני תשמ"ט) מצוה לצדקה, כ"ו (בחלוקת שליחות

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ להצלת המטה

ליישב מוכרחים
ניסן שיירת י"א

ניסן  י"א רביעי בעז"ה ביום שנה, תצא כמידי
ישראל. בערי שתנוע מקושטים רכבים שיירת
חב"ד בכפר ליד 770 10 בבוקר בשעה נפגשים

050-9155-770050-9155-770 לפרטים:לפרטים: 

הפסח תשס"ח ומנהגי חג הלכות לקט מתוך
www.hageula.com - הגאולה ניתן להוריד באתר המלא הלקט את

שחל בשבת ערב פסח
חמץ  שברשותו ישראל  חמץ: מכירת 
בכל רגע ורגע על איסור "בל בפסח, עובר
הרב  את  עושים  ולכן  ימצא",  ובל  יראה

לגוי. לשליח למכירת החמץ
מבקש לפרסם  המשיח מלך הרבי שליט"א
זיכוי  בכך  שיש החמץ",  "מכירת  דבר  על

הרבים והסרת מכשול.
לי"ג  ניסן בלילה, אור ליום חמישי י"ב עד זמן מכירת החמץ: רצוי

ניסן.
ביום  החמץ בדיקת  את  מקיימים  זו שנה בקביעות  חמץ: בדיקת 
הכוכבים  הוא מצאת חמץ בדיקת לי"ג בניסן. זמן ניסן, אור חמישי י"ב

לאחר תפילת ערבית. (7:36 בערב)
הזמן ניסן, באותו י"ג  שישי ביום זמן שריפת החמץ חמץ:  שריפת 
דהיינו עד היום, של שעות זמניות , עד לסוף חמש פסח כבכל ערב

בבוקר. לשבת חמץ עדיין שנותר למרות בבוקר, 11:47 לשעה
לאחר  בשבת אותו  אומרים  אלא  , השני חמירא  כל  אומרים  אין 

בהנאה.. שנאסר האכילה, קודם
אמש  בבדיקה  שנמצאו  החמץ  פתיתי  את  שורפים  החמץ  בשריפת 
שמותירים  (מלבד  החמץ במכירת  נכלל  שלא  החמץ  שאר  כל  ואת 

לסעודות שבת כדלהלן).
לשתי  והנדרש "המוציא"  אכילת  עבור  רק משאירים לשבת:  חמץ
סוף  (עד לפני שבת וסעודת שחרית למחרת הסעודות: סעודת ליל

חמץ). אכילת זמן
ומאכלים  בכלים כבר מכינים  השבת  בישולי  את  לשבת:  בישולים

חד-פעמיים. בכלים הכשרים לפסח. להגשה ואכילה משתמשים
חמץ, שדרכן להדבק בקדרה ואסור  לשבת זו תבשילי אין לבשל עכ"פ

בשבת. להדיחה
לשמיטה, וחובה  מעשרות: היות והשנה היא השנה השביעית ביעור
דהיינו להפריש המעשרות מכל פירות  , מצוות "ביעור מעשרות" לקיים
לשמיטה ואת  מפירות שנה רביעית, חמישית ושישית שבידינו, "טבל"

ולפדות את המעשר שני. לעני, עני" לתת ה"מעשר
קודש  ניסן ערב שבת (והשנה בי"ג בערב יו"ט ראשון של פסח לכן
אגו')   10 של (מטבע  פרוטה בשווי  מטבע  נוטלים הגדול),  שבת
לחילול  מטבע/ות  על  שחללתי  שני מעשר  חילולי "כל  ואומרים: 
מטבע  את לוקחים מכן  ולאחר  זו".  פרוטה  על  יחוללו  שני  מעשר
ניתן  מטילים לים הגדול. או הפרוטה, שוחקים אותה או זורים לרוח
אמירת  ולאחר  הנ"ל  בשווי סוכר)  (כגון  מאכל על גם זאת לעשות 

ושוטפים במים.  לכיור הסוכר את הנוסח, שופכים
מכינים כבר בכלים  סעודות השבת את השבת: כאמור לעיל סעודות
חד- בכלים משתמשים ואכילה  להגשה לפסח. הכשרים ומאכלים

הלחם לברכת "המוציא" אוכלים בפינה מסויימת בחדר,  את פעמיים.
לאחר האכילה. ומנקים היטב

חמץ  לאכול חמץ: ביום שבת קודש י"ד בניסן מותר אכילת סוף זמן
ועד שקיעת  מנץ החמה  (שליש היום זמניות, סוף ארבע שעות עד

בבוקר. 10:46 - עד שעה החמה),
השעה  כדי להספיק לסיים את אכילת החמץ לפני משכימים להתפלל

הנ"ל . 
מפטירין  - - ורק אז שבת הגדול שחל להיות בערב פסח הפטרה:
בית האוצר"  אל המעשר פרשה כתוב "והביאו "וערבה" לפי שבאותה
ביעור  זמן  הוא  לשמיטה) ושביעית  רביעית שנה  (של  פסח וערב 

מעשרות.

עכשיו נפלאות הלכה ומנהג

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי ניסן  פרק ליום
אדומה פרה הל' ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

פרק א-ג. בפרקים אלו. זכיה ומתנה. הל'

פרק ד-ו.

פרק ז-ט.

י-יב. פרק

פרק א-ג. בפרקים אלו. שכנים.. הל'
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ה

ו

ז

ח

ט

י

יא

ה'

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

משתחרר בפועל ממ"ש...

שריפת חמץ בעת המשיח מלך

המשיח מלך שליט״א הרבי

כולנו
מתגייסים!



ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
אודות הסגולות הטמונות בסנדקאות 

ובמיוחד סגולת העשירות

כעת ביכולתך לזכות בסגולה זו!
וגם ליטול חסות בעריכת ברית מילה לאחד 

מתוך עשרות האלפים הנימולים על ידנו

אבינו" אברהם של "...להכניסו בבריתו

050-377-0775
קורס מיוחד

מעונין בלימוד אומנות המילה?
פנה היום לברית יוסף יצחק

לפרטים נוספים: 050-377-0775

השלב החדש של נפלאות הגאולה

7

להפיץ יהדות בארה״ב
להזכיר על דבר נקודה  ... זוהי גם הזדמנות

עיקרית שנגענו אז בה אודות ניצול כשרונותיו
וידיעותיו שלו להפצת התורה הנגלה והחסידות 

תורה אחת היא יחד, שהרי גם
המקומות נצטוינו על  שאם בכל הזמנים ובכל

וכמה בתקופתנו זו בעקבתא  אמור, על אחת כמה
הבעש"ט,  של אגרת הקדש דמשיחא, וכידוע

מלכא  דא מר חוצה קאתי מעינותיו שלכשיפוצו
משיחא, ובמדינה זו שרואים במוחש שנעשית 

מרכז גשמי כי  רק לא עמנו בני ישראל, של מרכז
מרכז רוחני ודי למבין. גם אם

האחריות וביחד עם זה גם הזכות של כל  שלכן
בזה, ולעשות בסגנון  לעשות שהיכולת בידו אחד

שעם כל  למיעבד, והרי ידוע כדבעי חכמינו ז"ל
היכולות ניתנה למלאות  גם ציווי התורה הרי

זכות הרבים. הנ"ל שזהו הציווי, ובפרט בכל
בזמן חירותנו, חירות מכל  רצון שבעמדנו ויהי

בהאמור, וינעם לי  המבלבלים, כן יהי'ה הענינים
טוב בזה. להתבשר

ז׳תרכח) מאגרת המשיח, מלך שליט״א הרבי קודש (מאגרות

לא להתווכח
במושבים וכיוצא בזה)  (בעת הביקורים ...ויכוחים

שכרם בהפסדם, כי מעוררים  - ברובם המכריע יוצא
וכיו"ב. ולכן יש להחליפם, ככל רגש נצחנות

חב"ד וכו'... השקפת הודעת האפשרי, בהרצאה,
ז׳תרלב*) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

היום הבהיר  ביום רביעי הקרוב, י"א ניסן, יחול
הרבי שליט"א  גואל אחרון, של יום הולדתו

ושבע לחיים  לשנת המאה מלך המשיח, בהכנסו
לומר מידי יום  מהבעש"ט, נצחיים. מנהג ידוע
לגיל האדם, עפי"ז  התואם את פרק התהילים

התהילים התואם  יום את פרק לומר מידי נוהגים
וכעת  מלך המשיח, הרבי שליט"א של לגילו

בשנה שחלפה,  פרק ק"ו בתהילים אמירת לאחר
בקהילות ישראל  מיום י"א בניסן לומר יתחילו

פרק ק"ז בתהילים,  החדש, תבל את הפרק ברחבי
כפרק ההודאה על נפלאותיו ית'  הידוע הפרק

אדם". חסדו ונפלאותיו לבני עמנו "יודו לה'
בפרט  (ק"ז), החדש השנתי התבוננות בפרק

(ק"ו), מאפשרת  לפרק הקודם עפ"י השוואתו
בשנה החדשה  המיוחדים לנו להבחין בהדגשים
בידם לסייע  נכנסים. הדגשים שיש לתוכה אנו
השליחות הפרטית של כל אחד מאתנו  במילוי

הבאת הגאולה  - הכללית ובמילוי השליחות
והשלימה. האמיתית

חסדו לה׳ יודו
כמעט זהה  הכללי של שני פרקים הוא תוכנם
לה' על חסדיו ועל נפלאותיו עמנו.  הודיה -
שבשניהם זהו גם תוכנו של הפסוק הפתיחה

העיקרון  אך טוב כי לעולם חסדו". כי "הודו לה'
שההודיה  בקודש", מחייב לומר של "מעלין

יותר מזו  נעלית החדש, שבפרק על הנפלאות
במיקומם  גם ניתן לראות זאת שבפרק הקודם.

האחד  אלה, כאשר פרקים הבלתי שגרתי של שני
הספר הרביעי שבתהילים  של (ק"ו) הוא בסיומו

הספר של מהווה את תחילתו (ק"ז) והשני
דבר המלמד על סיומה של תקופה אחת  החמישי,

שניה  תקופה של ונפלאות ותחילתה ניסים של
- של ניסים  - ספר חדש באין ערוך שנעלית

ונפלאות.

מלך  הרבי שליט"א הקדושות מבאר בשיחותיו
פרק ק"ז הכולל את כל  של יחודו את המשיח

בעצם  להשי"ת. הן הודיה על חסדו ההודאה סוגי
חסדו"  לעולם טוב כי כי בריאת העולם "הודו לה'

חסדו  וכלשון הפסוק "עולם חסד יבנה" והן
עמנו "יודו  בנפלאותיו הרבים על כל צעד ושעל

אדם". חסדו ונפלאותיו לבני לה'

חייבים להודות כולנו
נזכר פסוק זה במהלך הפרק, דבר פעמים ארבעה

: ארבעה חייבים להודות  המהווה רמז להלכה
ממנו.  ברכת הגומל) יורדי הים כשיעלו (ולברך

חולה כשיגיעו לישוב. ומי שהיה והולכי מדבריות
ויצא. חבוש בבית האסורים ונתרפא, ומי שהיה

בלתי  מצבים אומנם מבטאים ארבעה אלו
גודל  את מבטאים גם אך רצויים בחיי האדם,

אלה הנראים  הבטחון והאמונה כי אירועים

בלתי רצוי, מסתיימים בסופו של  בתחילה כעניין
לטובה",  זו ובזריזות) באופן ד"גם (במהירות דבר

אדם". חסדו ונפלאותיו לבני ובמילא, "יודו לה'
ויחודה של השנה החדשה,  אופיה כן אם זהו

התהילים  שמתגלית בפרק המאה ושבע, כפי שנת
המערכות והטבע  שידוד של החדש. שנה

יחד עם  לבני אדם בעולם הזה, בעשיית נפלאות
הודיה ופרסום הניסים והנפלאות ברבים. פרסום 
לשון הכתוב  כדיוק הכולל גם את אומות העולם,

שכוונתו  גם על אומות העולם,  אדם", "לבני
בני ישראל,  על רק - כוונתו שכן, התואר "אדם"

 - אדם" "אתם קרויין אדם", אבל התואר "בני
כולל אומות העולם. הראשון", "בני אדם פירושו:

פועל הדבר גם אצל אומות העולם,  - ובנדו"ד
האלוקי של "אז אהפוך אל עמים..  את הגילוי

אחד". בשם ה' ולעבדו שכם לקרוא כולם

גדול הכי טוב מזל
מאיר", על "מזלו יהודי כל של ביום הולדתו

נשיא הדור,  של ביום הולדתו אחת כמה וכמה
הכללית, הכוללת את  יחידה כאשר עצם נשמתו,

כלל נשמות ישראל, מאירה, וממנה מאירה גם 
עצם נשמתו של כל יהודי ומסייעת לו בקבלת 

ההחלטות הטובות.
יחד עם ההחלטה על אמירה יומית של  וכך

לקבל  עלינו הפרק המאחד את כולנו, פרק ק"ז,
לאופיו של  הנהגה התואמת זה על עצמנו ביום
מהרגלנו  הנהגה ניסית שלמעלה הנפלאות, פרק

וטבענו בכל הקשור לקיום התורה והמצות 
קבלת מלכותו עלינו בביטול  על החלטה בהידור.
יחד עם פרסום הניסים  מוחלט ובשמחה עצומה,

הכלליים, עדי הנס  הפרטיים והן הן והנפלאות
בהתגלות  האמיתית והשלימה הגדול, הגאולה

ומיד ממש. מזל  מלך המשיח תיכף הרבי שליט"א
טוב מזל טוב לכולנו.

המשיח מלך שליט״א הרבי

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ברית יוסף יצחק
בריתות מילה חינם לתינוקות, ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם

דבר המערכתדבר המערכת


