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האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא זצוק"ל זיע"א

 לבין הרבי מליובאוויטש נשיא דורנו

סיפורים, התכתבויות ועובדות מרתקות שכדאי להכיר בדרך אל הגאולה

תשורה משמחת נישואיהם של תום מאיר ורבקה שיחיו בוזגלו 
ח"י אלול התשע"ו ימות המשיח שנת הקהל

יודו לך רעיוני, אל מבטן יוצרי,
על קרבתך בסיני, להאיר את נרי,

על כן בתחנוני, אפאר בשירי,
בכל ימי ושני, עד לעד לעולם.

אשמח בך, אשמח בך, אשמח בך אל עולם.
אשמח בך גואל נפשי, את גאולת עולם.

ששון לבי המה, בזכרי חסדיו,
כי בחר מכל אומה, ישראל עבדיו,

נצר נטיעה תמה, האבות ידידיו,
אבן צדק שלמה, משורש גדלם.

אשמח בך...

רצונך אשאלה, חי בעל הרצון,
כאשר בתחלה, נהגת את הצאן,

במרעה טוב ונפלא, והיה כל עלצון,
רועה ישראל סלה, האזן את קולם.

אשמח בך...

אתה הוא האלהים, העד והדין,
ין, קום נא לקראת גבהים, צֵאה נא מז�
לנקם נקמתך מהם, להשלים כל ענין,
שמך וכסאך שהם, מעין כל חי נעלם.

אשמח בך...

לעשה נפלאות לבדו, את יריבי יריב,
אקוה תמיד חסדו, השכם והעריב.
ולא יסיך בעדו, את טירתו יחריב.

שלם. ואז נשיר לכבודו, השירים במ�

אשמח בך...

חזה ציון מועדנו, אשר מכוונת,
מול זבול מקדשנו, שהיא הנותנת,

כח עליון לגנו, עדן המכוננת.
אשר בם כל חפצנו, הם מקדש ואולם.

אשמח בך...

זאת היתה לי בעניי, גדולה הבטחה.
לאב המון נסיי, בין בתרים זרחה.

לאמור מתי ואיה, ומצאנה מנוחה.
בך כל מאויי, אל תאות עולם.
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אשמח בך...

יודו לך רעיוני

קץ ימים גלה לעם אלה עמוסי תלאות.
גדל צערי ועמלי, בפלאי פלאות.

מצפים אבות ועוללי, עשה לטובה אות.
כלילו גדילי, בניך על ִתלם.

פיוט כמיהה והשתוקקות לגאולה

סידנא בבא סאלי זצוק"ל זיע"א

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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תודתנו נתונה לרב שלום דובער הלוי וולפא שליט"א
על נתינת הרשות לסרוק את החומר

מספרו "שמן ששון מחבריך"
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 הבבא מאיר
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הרב שלמה מטוסוב והרב לייבל רסקין מגישים את תמונת 
הרבי וספר התניא לראש ממשלת מרוקו
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“אוהלי יוסף יצחק” במרוקו
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הרבי מליובאוויטש מה"מ שיל"ו

גם  הי'  שלא  חדש  דבר  ]שנעשה  בעולם1  שינוי  נעשה  שבתורה  דין  הפסק  שע"י  "...דזה 
בשורש ומקור העולם[, הוא, כי התורה היא למעלה משרש העולם )כי התורה היא חכמתו 
וחידוש  שינוי  נעשה  דתורה  הפס"ד  ע"י  ולכן,  בראשית(,  דמעשה  מהחכמה  שלמעלה  ית' 

בהעולם. 

ונמצא, שבתורה ישנם ב' המעלות, המעלה דתפילה – המשכת ענין חדש, והמעלה דברכה. 
בדרך  )לא  הוא  בתורה  העוסק  דהת"ח  הפס"ד  ידי  על  בעולם  שנעשה  והחידוש  דהשינוי 
בקשה כבתפלה, אלא( בדרך ממילא. וכידוע בענין מאן מלכי רבנן, דלהיות שלימוד התורה 
הוא בביטול, הרי הפסקי דינים שלהם הוא שהמלך עצמו )מלך מלכי המלכים הקב"ה( גוזר 

ואומר את הפסק דין, וכיון שזהו גזירת המלך, נעשה כן ממילא...

|  מאמר 'שיר המעלות לדוד הנה מה טוב גו' – תשכ"ב

"ועפ"ז יש לומר, שהחלטת והכרזת מנהיגי  אוה"ע בערב שבת פרשת משפטים ע"ד המעמד 
זה  ש"הנה  רבנן"  "מלכי  והכרזת  מהחלטת  כתוצאה  היא,  לאתים",  חרבותם  ד"וכתתו  ומצב 
)מלך המשיח( בא", החל מהפס"ד של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו שמכבר נשלמו מעשינו 
ועבודתינו דמשך זמן הגלות ומוכנים כבר לקבלת פני משיח צדקנו, וכן הפס"ד של הרבנים 
ומורי הוראה בישראל  שהגיע זמן הגאולה, "יעמוד מלך מבית דוד וכו' בחזקת שהוא משיח" 
ועד להמעמד ומצב ד"הרי זה משיח בודאי" – פס"ד "מסיני", שנמשך וחדר גם בגדרי העולם, 
בהם  שיש  שלהם",  )ובערכאות  מדעתם  ומכריזים  מחליטים  אוה"ע  שמנהיגי  כך  כדי  עד 

התוקף ד"דינא דמלכותא דינא"( ע"ד המעמד ומצב ד"וכתתו חרבותם לאתים"."

|  שיחת משפטים ז"ך שבט, מבה"ח אדר א'ה'תשנ"ב

 בעקבות כינוס נציגי המעצמות הגדולות דאז ארה"ב וברה"מ בניו יורק 

1  כידוע הראי' לזה מירושלמי )נדרים פ"ו סוף ה"ח, ועוד. הובא בשו"ע אדה"ז הל' נדה סקפ"ט סקכ"ג(, דכאשר ב"ד מעברין את 
השנה – בתולי' חוזרין.

על כוחו של פסק דין בתורה

בס"ד





“... על ידי הפצת המעיינות 
חוצה אתי מר דא מלכא משיחא....

ובעומק יותר – שיפוצו מעיינותיך חוצה הוא התוכן 
דביאת המשיח וגאולת השכינה ובני ישראל, כי התוכן 

ידיעת  בעולם  שמתגלה  הוא  חוצה  המעיינות  דהפצת 
ידיעת  בהתגלות  יותר  וניתוסף  שהולך  וככל  אלקות, 

ל”אותו  יותר  ומתקרבים  הולכים  בעולם,  אלקות 
כל  עסק  יהיה  המשיח(..)ש(לא  )ימות  הזמן 

העולם אלא לדעת את ה’ בלבד”

י”ט כסלו ה’תשנ”ב

לעילוי נשמת:

צינה בת אהרן

אפרים זלמן בן משה יעקב

משה יעקב בן אפרים זלמן

נ.צ.ב.ה ת.
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