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זכור את אשר עשה לך עמלק. לאחר גלות ארוכה, 
מתוכה עשרות שנים של עבדות פרך, זריקת ילדי 

ישראל ליאור, הטבעתם בטיט ערי המבצר, זוכים
בני ישראל לצאת ממצרים. גם אז עדיין לא חלפה 

הסכנה ומצרים רודפים אחריהם עד לטביעתם 
בים סוף.

רק עתה משחלפה הסכנה יכולים ישראל לומר את 
השירה "אז ישיר משה ובני ישראל.. סוס ורכבו 

רמה בים, אז נבהלו אלופי אדום.. ה' ימלוך לעולם 
ועד". אלא שדווקא 

כעת מגיע הנסיון 
הקשה "ויבוא עמלק 

וילחם עם ישראל" ללא 
כל עימות קודם, ללא 
כל סיבה. למה ? ככה! 
משום שאתם יהודים!

לראשונה מתוודע 
העולם לסוג חדש של 
שנאה כלפינו, לעצם 

היותנו יהודים ומייצגי 
הקדושה והאלוקות 

בעולם. מעתה ולדורות 
מכריז הקב"ה בפרשתנו 
"מלחמה  פרשת זכור: -
לה' בעמלק מדור דור".
מול גלי השנאה

מלחמה הנמשכת דורות. מדורו של משה עד 
לדורו של שאול ודוד, לדורו של מרדכי ואסתר, 

ועד להתפרצותה המפלצתית בעקידת ששה מליון 
(לא תקום פעמים צרה). קדושי השואה

שבורים ורצוצים אוד מוצל מאש, מגיעים יהודים 
משארית הפליטה, לארה"ק ת"ו, מלאי תקוה 

לשקם ולהקים את חייהם מחדש. אך כאן הם 
שוב פוגשים בשנאה עמלקית. אומנם בשפה 

ולבוש שונים, בנוסח הערבי ובנוסח הפלסטיני, 
אך אותה השנאה 

אותה המטרה. שנאה 
אכזרית המושרשת 
בלשד עצמותיהם, 

שהופנתה למאבק דמים מתמשך בן עשרות 
שנים, בפעולות טירור, בפיגועי תופת, בטבח ללא 
הבחנה בין חייל או אזרח, זקן או נער, נשים וטף.
מול שנאה תהומית זו, לא ניתן לעמוד בהססנות 

או ברפיסות כזו של הממשלה, גם לא בהתפנטזות 
על מזרח תיכון חדש. תגובתה האנמית של 

הממשלה והעומד בראשה, רק מעודדים את 
מנהיגי הטירור כמו גם התבטאותו המחרידה 
בביקורו השבוע באשקלון, על חובת תושבי 

העיר להתרגל לירי 
הטילים עליהם.. מאחר 

וזו "המציאות של 
המדינה".

התבטאות החושפת 
את הגישה הניבזית 

העומדת גם מאחורי 
הסכם הפסקת האש 
בדרום. הסכם הזוי 

המאפשר לפלסטינים 
התארגנות והתחמשות 

מחודשת, על חשבון 
הפקרת חייהם, ח"ו, 

של רבבות יהודים 
תושבי האיזור.

קשה יד
לא אחת הבהיר הרבי
שליט"א מלך המשיח, כי עד הגאולה האמיתית 

והשלימה בפועל ממש, הפתרון היחיד כלפי 
הערבים הוא - יד קשה! להכות בהם בטרם הם 

מכים בנו, לבטל את הרש"פ עוד טרם לידתה. 
ליטול את היוזמה בלחימה ולא בנסיגות.

צריך להכיר כי שנאתם העמלקית של הפלסטינים 
לא תגמר במסירת שטח זה או אחר, בהסכם 

כזה או אחר, בהיותה שנאה לעצם קיומנו. שנאה 
שנחשפה פעם נוספת בטבח הנורא בישיבת מרכז 
הרב בירושלים של שמונת הקדושים הי"ד ופציעת 
אחרים ה"י. שנאה עמלקית הנחשפת עתה במלוא 

עוצמתה לקראת קיומה של ההבטחה האלוקית 
"מחה אמחה את זכר עמלק", תיכף ומיד ממש.

פורים מבצע
חב"ד ברחבי העולם    במוקדי

מבצע פורים לקראת ההכנות נשלמות
אי"ה השנה תחת  שיערך ומקיף גדול

הכותרת "פורים של גאולה". החל 
יצאו  בערב, חמישי מכניסת החג, ביום

המגילה וחלוקת  הפעילים לקריאות
תוך שיביאו  מקום, מנות בכל משלוחי

שמחת החג. עלונים ופוסטרים לחג  את
בטלפון: 052-895-9667 ניתן להזמין

את המגורשים משמחים
הקשה של תושבי     לאור מצבם

יוצא המטה העולמי שדרות ועוטף עזה,
העם והארץ במבצע ענק לקראת  להצלת

הפורים, בו יקבלו תושבי שדרות,  חג
הלוחמים  גוש קטיף, והחיילים מגורשי

מנות נאים,  בחזית הדרום, משלוחי
מצבם  עם ישראל עם של כהזדהות

לפרטים ונטילת  שלהם. ומסירות הנפש
שותפות: 08-858-4353

משלוח מנות חסידי
יצאו  מ.מ.ש הוצאה לאור

הקרב הפורים חג לקראת בקריאה
מנות חסידי  משלוח ובא: "הביאו

ספרי  להשיג תוכלו לידידיכם". במ.מ.ש
איכות והתקשרות שיוכלו להאיר את 

באור חסידי  משלוח המנות שלכם
הספר "נביא  את לציין יש של גאולה.
ספריות בתי  מקרבך" שכבש את מדפי

ישראל. להזמנות: 077-5123-770.

שוב בטבח הנורא של שמונת  שנחשפה אחר, שנאה כזה או בהסכם תגמר העמלקית לא השנאה
תיכף ומיד ממש. עמלק״, זכר את ״מחה אמחה ההבטחה האלוקית קיום לקראת הקדושים הי״ד,

חדשות טובות
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משנכנס אדר
מרבין בשמחה

ב"ה

אמחה מחה
זכר עמלק את

נרכשו בשדרות, ובית חב״ד העם והארץ ביוזמת המטה להצלת
העיר. לתושבי השבוע אלפי משלוחי מנות שיחולקו והוכנו

שדרות מחזקים את
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אליו ה׳ וידבר ויקרא אל משה
א) (ויקרא מועד מאוהל
הארה היינו זו קריאה עניין  "פירוש
יוכל לעלות  שעי"ז למשה כדי והשפעה
ויקרא  (לקו"ת  מועד" אוהל  אל ולבוא
ואחד  אחד כל  בעבודת  ועניינו  ב).  א,
מבחינת  אדם  בכל "שיש  - מישראל
הממשיך  שהוא  הדעת בחינת  משה.. 
שיהא  ב"ה למטה יחוד אור א"ס בחינת
שיהא  האדם בנפש  ומתגלה  שורה 
ונועדתי..  מלשון  מועד,  אוהל  בבחינת 
ה'  את  לידע  דהיינו ונודעתי,  אותיות 

ואין עוד מלבדו, שהוא חיי החיים
לט) "ראו  (האזינו לב, שכתוב מה על דרך
זה  שמקרא  דהגם  הוא", אני כי  עתה 
נאמר על לעתיד מכל מקום, כח זה יש 
מחשבתו בה'  מישראל לקשר בכל נפש

.. שרואה בעיני  בקשר אמיץ וחזק כמו
בשר", מעין ודוגמת השלימות דלעתיד 

ה׳תנש״א)לבוא". ויקרא - מלכות (דבר

א) (ויקרא ישראל בני דבר אל
לו שהיה  למלך משל  אבין, רבי אמר 

מצוה  והיה מלכות)  (בגדי פורפורין
עליו  דעתך תן  לו ואומר עבדו  את 
אמר לו אדוני המלך, מכל  וקפלו ונערו.
מצווני אלא  פורפורין  שיש לך אי אתה
ביום  לבשתי שאותו לו,  אמר זה?  על 

מלכותי.
של  רבונו  הקב"ה  לפני  משה אמר  כך 
שיש לך בעולמך  אומות עולם משבעים
אלא על ישראל "צו  אי אתה מצוה אותי
ישראל".  "אמור אל בני ישראל את בני
לו, הן שהמליכוני תחילה על הים  אמר
(שמות  ועד" לעולם ימלוך ואמרו לי "ה'
(מדרש) יח). טו,

 

מוצש"ק הדלק"נ חורף לפי שעון

6:23  5:11 ירושלים

6:25  5:26 תל אביב 

6:25  5:17 חיפה 

6:25  5:28 באר שבע 

7:44  6:44 ניו יורק 
אל - אמר ה' כה :̄ ÂÎÊ ˙˘¯Ù ˙¯ËÙ‰
ב-לד) טו, גבעת שאול (שמואל א' ביתו

את הבהמה האישית להקריב

פרשתינו נאמר: "אדם כי יקריב מכם  בתחלת
לכאורה לא מובן: אם נבין את  לה'". קרבן

מוסב  כפשוטם, ו"מכם" רק פירוש הדברים
קרבן  יקריב למילה "אדם", כלומר: אדם מכם

יקריב",  כי "אדם מכם צריך להיות כתוב – היה
מכם"? יקריב כי מדוע, איפוא, נאמר: "אדם
ידוע הנאמר על ענין זה בתורת החסידות: 

להסביר את תוכנם הרוחני  גם הכוונה כאן היא
הנפשית של  לגבי עבודתו – הקרבנות של

האדם.

שבקרבנות הפנימית העבודה
רבותינו ז"ל בפסוק של - ידועה הדגשתם

"בתוכו לא  מקדש ושכנתי בתוכם": לי "ועשו
ואחד  – בתוך כל אחד נאמר, אלא בתוכם

שהיו  מובן כי כל העבודות מישראל", ומזה
קיימות גם  – במשכן ובמקדש הגשמי קיימות
בבחינה רוחנית במקדש הרוחני הנמצא בכל 

אחד מישראל.
ה"עבודות", וכל שכן  ביחס לכל כך הדבר

לגבי עבודות הקרבנות, שגם במקדש הגשמי  –
גופו, מקום בו היתה זו עבודה גשמית של

בהמה גשמית, היתה היא בפנימיותה  הקרבת
בשעת  היתה דרושה, כך רוחנית. משום עבודה
השתתפות הכהנים בעבודתם,  הקרבת הקרבן,

והלויים בשירם וזמרם, דברים שהם רוחניים. 
בספר הזהר: "דכהני בחשאי  שנאמר וכפי

(=הכהנים בחשאי וברצון  וברעותא דלבא"
(מלמעלה למטה).  "המשכה" בחינת – הלב)

– בחינת העלאה  "ולויים בשירה וזמרה"
מלמטה למעלה.

עבודת הקרבנות גם במקדש היתה, איפוא 
הקרבנות  עבודת – רוחנית, וכל שכן עבודה –

שהיא בכל אחד מישראל. כפי

את עצמי להקריב
ביאורו של אדמו"ר הזקן, הסברת הפסוק, לפי

רוצה  כשאדם – "אדם כי יקריב" היא כך:
הוא:  (שהרי ענינו של קרבן להתקרב לאלקות
לה'"  "מכם קרבן – קירוב הכחות והחושים)

עצמו. את עליו להקריב ממנו –
א) "מכם", כולל שני פרטים: דבר זה עצמו

ב) "מן  הנפש האלקית שבאדם. מן קרבן
– הבהמה הנמצאת בלב האדם, מן  הבהמה"

נאמר בהמשך  בקשר לכך הנפש הבהמית.
פרטי  – אלו הבקר ומן הצאן" הפסוק: "מן

הבהמית, כפי שהדבר מוסבר  הדרגות של הנפש
בחסידות.

הנפש האלקית  של ה"עבודה" התכלית אינה
הנפש הבהמית  לכשעצמה, כי אם "בירור"

דוקא.
המלה "מכם"  רמוז בפסוק: אחר זה ואף פרט

לאחר "מן הבהמה מן  ואילו לה'", "קרבן נאמר
ה'",  "לרצונו לפני – נאמר הבקר ומן הצאן"

משום שבירור  ל-ה', בדרגה הקודמת ונעלית
הנפש הבהמית מגיע לדרגה נעלית יותר, 

שור". – בכח "ורב תבואות כאמור:

החיים רוח את להוציא
שבהקרבת בהמה, נדרשת היא להיות וכפי

ולא זו בלבד, אלא  "תמימה" ללא מום. שלימה
לאחר השחיטה, היא נשארת שלימה,  שגם

נדרש  שבה. כך גם האדם רק ללא רוח החיים
להוציא את רוח החיים וההתלהבות מהענינים 

הגשמיים. זאת אומרת, שעליו להמשיך 
שהשימוש  רק ולהשתמש בעניני העולם הזה,

לניצולם  בהם צריך להיות ללא החפץ בהם אלא
לעבודת ה'.

– שהגוף והנפש  ואז אפשרית ההקרבה
שבנשמה, כפי  הבהמית ייכללו באש האלקית

י-ה"  שלהבת אש שנאמר: "רשפיה רשפי
ואמרו רז"ל: "כאש של מעלה", היא האהבה 

– והגוף והנפש הבהמית  של הנשמה להקב"ה
מתעוררת  הנפש הבהמית נכללים בה עד שגם
הוי' אלקיך  את לה', ככתוב: "ואהבת באהבה

בכל לבבך", ואמרו רז"ל: "בשני יצריך".
תיכף  מושלמת, נזכה עבודה וע"י עבודה זו,

ומיד לגילוי המושלם של שם הקב"ה בעולם 
והשלימה. - בגאולה האמיתית

תשי"ב) לגני' 'באתי (עפ"י מאמר

דבר מלך

השבת ח לו
ויקרא פרשת

זכור שבת

ויקרא פרשת

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

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

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:

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

לר' ‡‰¯È'ˆÙÂ˜ „Â„ ÔÂ˜ שיחי'
חב"ד באר שבע מנהל רוחני בישיבת
'ÈÁ˙ ÏÁ¯ ‰ÁÂÓ להולדת הבת

ה' בצבאות חיילת
טובים,  ומעשים חופה לתורה, לגדלה יזכו

המשיח ימות של מתוך בריאות והרחבה

מזל טוב ברכת
ÔÓ„È¯Ù שיחי' ‰„Â‰È לר'

ניו יורק בייסין, מיל חב"ד מנהל בית
ÔÓÏÊ ¯Â‡È˘ 'הבן הת לבוא

‰ÓÈÒ ‰ÈÁ השידוכין עב"ג בקשרי
,ÔÈÈË˘„ÏÂ‚ ÈÂÏ 'למשפחת ר

זמן  של מתוך הרחבה עדי עד בנין שיבנו
האמיתית והשלימה הגאולה

מזל טוב ברכת



תמיד   התוועדות חסידית הינה
לספר סיפורי מופת. כך  זמן טוב
לאחרונה בהתוועדות  גם אירע
נחלת  נשים ובנות בשכונת של

שבקריית מלאכי,  הר חב"ד
רשות הדיבור קיבלה גב'  כשאת
העיר ופתחה  בניטה תושבת יפה

בסיפור מופת לו הייתה עדה.
כשבע  "הסיפור התרחש לפני

ימים התגוררנו, אני  באותם שנים,
ובני משפחתי ברחוב בר-יהודה, 

כאן בקרית מלאכי.
תפקד  הדברים, ביתינו מטבע

כבית חב"ד של ממש. לצד 
השכונה,  מיוחדת עם ילדי פעילות

מידי  מיוחדות בעבורם ומסיבות
להזניח את  לא שבת, השתדלנו

שבוע התכנסו  ומידי הקהל הבוגר,
תורה. רבות לשיעור בבית נשים

התושבים הקפדנו  גם את שאר בתי
נרות שבת קודש,  כשבידינו לפקוד

מזמינים  תוך שאנו
את ציבור הנשים 

לשיעורים.
הופתעתי  לא כך

הערבים,  כאשר באחד
הגיעו לביתנו זוג 

צעיר. הכיפה הקטנה, 
ראשו  "היצוגית" שעל
יותר  של הבעל, אמרה

מצבם  על ממילים
הרוחני בביתם של

הזוג.
פתחו  ברכה" "באנו לבקשת

אותם להיכנס  והקדימו. הזמנתי
ולהתיישב. בדקות הקרובות, גוללה 

הינה יוצאת קיבוץ  האישה, שאגב
קשה על  סיפור של השומר הצעיר,

אחותה.
לאחר  הרופאים, "לצערינו, גילו
אחותי, את  בדיקות, אצל סדרת

המחלה האיומה.
הם קבעו לה למחר, יום חמישי 

קשה, ובאנו לכאן כי שמענו  ניתוח
ברכה להצלחת  שכאן נוכל לקבל

הניתוח".
ארוכות על  פתחתי במילות הסבר
לרבי  וחשיבות ההתקשרות אופי
שליט"א מלך המשיח, הסברתי 

כיצד כותבים כיום את  להם
כרכי  בקשות הברכה באמצעות
הנפתחות  סדרת האגרות קודש

אותם  בהשגחה פרטית והדרכתי
לפני הכתיבה  הרוחניות בהכנות

כנטילת הידיים ואופן ניסוח 
הבקשה.

הסיפור על הכתב,  את הם העלו
פתחו  "יחי אדוננו..." הכרזת ולאחר
מתוך הסדרה בת  שבחרו את הספר

והכניסו  עשרים ושלשה הכרכים
לתוכו את המכתב.

הכניסו את המכתב ענה  בו במקום
הרבי שליט"א מלך המשיח ש"אין 

וכלל".  רושם כלל הדבר עושה
כשבעמוד השמאלי מצויין חשיבות 
ומכתבים  טהרת המשפחה שמירת

נוספים בעניין המקווה.
"מה את מבינה מהתשובה?" היא 
פנתה ושאלה אותי. השבתי לה: 
עושה  "אין הדבר "לאור המילים

שאין  בטוחה רושם כלל וכלל" אני
לאחותך כלום!"

בכלל  איך זה יכול "מה? אבל
הבדיקות וכל  כל להיות? אחרי

קובעת  את אבחוני הרופאים, כיצד
שאין כלום?" היא 

ואני השבתי  הקשתה
"כבר נוכחתי  ברוגע:

הרבי  כי לראות
שליט"א מלך המשיח 
הינו למעלה מהטבע 
לגמרי, הכל מתנהל 

בלתי  כאן באופן ניסי
מובן. צפו ותראו 

הישועה". את בעצמכם
יצאו מביתי  הם

ברגשות מעורבים. אך גם זה לא 
שעבר  אותם כראוי למה הכין

עליהם למחרת".
יושבת  בעוד אחותה בחדר הניתוח,
לאחר  וקוראת תהילים. היא בחוץ
שעות היא הבחינה בשלשה  מספר

מחדר הניתוח  רופאים יוצאים
בחשש מה היא  ומסתודדים.

אותם לשלום  ושאלה התקרבה
שאינם  לה השיבו הם אחותה.

יודעים להסביר זאת, אך בניתוח 
כלל את  התברר כי אין לאחותה

המחלה האיומה.
אלי כל  ימים הגיעו לאחר מספר

כשהם צוחקים  בני המשפחה
ובוכים מאושר. "כיצד נוכל להודות 

ואני  לו על הנס?" הם שאלו
בדבר  בקשתו "בקיום השבתי:

המשפחה". שמירת טהרת
ב"ה האחות הבריאה לחלוטין, 

ומאז נולדו לאחות שני ילדים כ"י 
ימים ושנים טובות." לאריכות

בארץ לפיקוח נפש שיש בנוגע
ישראל - כפי הפסק דין הברור ב'בית 

שכט, שכאשר גויים  יוסף' הלכות שבת סי'
. על עסקי תבן וקש..  . הסמוכה ל"עיר מתקרבים

תש"מ) פקודי ויקהל "יוצאין עליהם בכלי זיין...". (ש"פ

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

פסק הלכה ברור
לשעון גאולה מסביב סרטי

באתר: ניתן לצפות
משיח, מכינוסי חיים וחוזרים שידורים
שונים, בנושאים וזמרה, הרצאות שירה

מלכות' שיעור 'דבר שבוע: כל
www.hageula.comwww.hageula.com

הבעל"ט הפורים לחג ומנהגים לקט הלכות

משולשפורים משולש פורים
ב'  אדר  י"ג  חמישי, ביום  השקל: למחצית זכר
לצדקה, זכר  לפני תפילת מנחה, נותנים ,(20.3.08)
חצי  של  מטבעות  שלוש השקל,  מחצית  למצוות 
מטבעות של חצי  בשלוש ונוהגים לעשות זאת שקל.

(הגבאים מזכים לקהל). דולר
לי"ד  אור שישי  ליל  – פורים ליל  מגילה:  מקרא
אדר ב', לאחר תפילת ערבית, (6:16). ביום פורים - יום שישי י"ד

לאחר קריאת התורה בשחרית. אדר ב' (21.3.08)
סוגי  ב', שולחים שני שישי, י"ד אדר משלוח מנות: ביום פורים. יום
דגים ופירות, מנהגנו  ומשקה) כגון: עוגה ויין, בשר ולפתן, (מאכל מאכל

לנשים). לגברים. נשים (גברים שולחים לשלוח לשלושה אנשים.
צדקה  אדר ב', נותנים לאביונים: ביום פורים. יום שישי, י"ד מתנות
שני מוסדות צדקה. כל נתינה בשווי של לקופות צדקה או עניים לשני

לפחות). של פרוטה לפחות (10 אגורות
אדר ב',  סעודת פורים משתה ושמחה: ביום פורים. יום שישי, י"ד

מנחה מוקדמת ואח"כ מקיימים את סעודת פורים.
במשתה ושמחה. קודש: מרבין קצת שבת

וכמו שעושין ירושלים על ראש שמחתנו",  "נעלה את  ראשון:  יום
הערים,  בשאר  השמחה  את  מסמלים  גם  כך  יום,  באותו  בירושלים 

מנות ומתנות לאביונים. משלוח מרבים בשמחה, וגם נותנים

משולש ופורים פורים פורים: שושן שושן
מימות יהושע  חומה הערים המוקפות ובשאר בירושלים ת״ו

מימות חומה  המוקפות הערים  תושבי  בו  היום  הינו  פורים שושן 
הפורים.  חג את ת"ו, חוגגים עיה"ק ובראשן ירושלים יהושע בן נון,
מצוות  את  מחלקים  בשבת,  חל  בחודש  ט"ו  כאשר זו  אלא שבשנה 

כדלהלן:  הפורים לשלושה ימים
אדר שני (20.3.08),  אור לי"ד שישי בליל מגילה קורין מגילה: קריאת
ואתה קדוש וכן קורין לאחר תפילת ערבית (6:16) לאחריה אומרים
המגילה  את  קוראים  שאין (לפי  שישי ביום למחרת  המגילה  את

בשבת).
שישי  לאביונים, ביום מתנות לאביונים: נותנים מתנות

אדר ב' (21.3.08) י"ד
ואין קורין בתורה. אין אומרים ועל הניסים

ובברכת  בתפילה  הניסים ועל  אומרים  פורים: שושן קודש  שבת
בשני מפטיר באחד בפרשת צו, תורה. המזון, קורין בתורה בשני ספרי

אמר ה' פקדתי".  בשלח "ויבא עמלק" והפטרה "כה בפרשת
אין  פורים  שבשושן  פורים, מכיוון לגבי  עילוי  ישנו  פורים בשושן 
לענין השמחה  הפורים, יש זמן פנוי יותר הדינים המיוחדים דימי את

עצמו. בפורים מאשר
ואין  לאביונים ומתנות מנות  ומשלוח פורים  סעודת  ראשון:  יום

בברכת המזון ב"הרחמן". מוסיפין "על הניסים" רק
המקומות בעולם רוב - הפרזים בערי

הפרזות,  הרגילות ערי בערים גם אדר שני. ט״ו  – קודש שבת יום
נוהגים לציין את שושן פורים במשתה ושמחה ומבחינות מסויימות, 

מאשר בפורים. יותר עוד
ת"ו  ירושלים  ובראשן  חומה  המוקפות  ובערים היות  ראשון: יום
(כדלעיל), לכן גם בערי הפרזות  באדר ב' ביום ראשון ט"ז גם חוגגים

מנות ומתנות לאביונים. משלוח כולל מרבים בשמחה,

עכשיו נפלאות הלכה ומנהג

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי אדר ב'  פרק ליום
מת טומאת הל' ד.   פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

פרק ט-יא.        הל' נזקי ממון

פרק יב-יד.

פרק א-ג. בפרקים אלו. .. הל' גניבה

פרק ד-ו.

פרק ז-ט.

אלו.  הל' גזילה ואבידה.. בפרקים
פרק א-ג.
פרק ד-ו.
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"לא יעשה רושם כלל"



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

"...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

050-377-0775
קורס מיוחד

מעונין בלימוד אומנות המילה?
פנה היום לברית יוסף יצחק

לפרטים נוספים: 050-377-0775

סגירת מעגל אחרי 45 שנה
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הבית בשלום ההשתדלות
רבותינו ז"ל ש'גדול השלום בין  מובן על פי פסק
לאשתו', שעלי'ה להשתדל בזה ככל האפשרי, איש
והנכדים שי'  אׂשרה של בתה שהרי זה גם ובפרט

החסידות  ונצטוינו בתורתנו ובפרט כמודגש בתורת
הידועה,  מו"ח אדמו"ר קדושת וביחוד בשיחת כבוד

ימין עין  ועין שמאל, ועין בעין ימין שנוצר האדם
ההבטה  הישראלי צריכה להיות יפה מורה, שעל איש

וכו'. והטוב באופן לראות בו היפה
חיים, בודאי  וכיון שנצטוינו על זה בתורתנו תורת
שניתן הכח והאפשרית לקיים הציווי, ואין לך דבר 

בפני הרצון. העומד
ז׳תקי) מלך המשיח שיל״ו, מאגרת הרבי קודש (אגרות

מסייעים מלמעלה
במסירות חיים עומדים באם כהוראת תורתנו תורת

האדם  מוסר הקב"ה את היצר הרע שבלב נפש,
צדיק  הטהור רשע זד ביד היצר הטוב שהוא טמא

להדליק נר  ומשתוקק לתורה ומצות, ויכול כל אחד
בביתו ובסביבתו. בנפש בעצמו מצוה ותורה אור,

ז׳תקיא) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

משיח  שבועות, התקיים 'קונגרס כשלשה לפני
בארץ הקודש' שחלקו האחרון הוקדש למושב 

עולם העסקים תחת הכותרת  לאנשי מיוחד
היה ר'  מהדוברים מוכן לגאולה". אחד "העולם

צמח. כהן יקיר
האיש ראשונה, דומה כי אין קשר בין בהסתכלות
האדם בעל החזות החסידית,  למקצועו ותוארו.
פניו המעוטרות במגבעת  את עבות מעטר שזקן

חיפה  עצמו כמנהל מרחב את חסידית, מציג
לכן,  דווקא זוׂקוׂ שיווק והפצה. בחברת והצפון

כיצד התחולל המהפך  מפיו, לשמוע מפתיע
המשמעותי בחייו.

חלום מיוחד
החל, הוא מספר, בחלום מיוחד "למעשה הכל

כחמש שנים. בחלומי ראיתי רב  שחלמתי לפני
עומד ומתפלל כשמאחוריו רקע  עם זקן לבן,

מספר פעמים,  חזר על עצמו החלום עץ. עשוי
והבנתי שיש דברים בגו.

ידועים, אך אף אחד מהם  רבנים למספר פניתי
לא ידע להסביר לי את פשר החלום. כשכבר 
אחי, שגיא, שהציע לי  התייאשתי, פנה אלי

כנסיון אחרון לפנות לרב שמואל פרומר משפיע 
חב"ד בבית הכנסת 'משיח צדקנו' בקרית  קהילת

שמואל.
בכלל לרעיון, רק  לשמוע בתחילה לא הסכמתי
אותי כי זה יהיה הנסיון האחרון  לאחר ששכנע

לאחר ששמע  הסכמתי ונפגשתי עם הרב פרומר.
הסדורון שלו תמונה והגיש  את דברי, שלף מתוך

ראית בחלום?" זה את באומרו: "האם לי
נדהמתי והשבתי בחיוב. הוא הסביר לי כי מדובר 
ברבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח והרחיב 

במשך כארבע  את הדיבור עליו. נשארנו לשוחח
תורה  דרכי לשמירת תחילת את שעות שסימנו

ומצוות. השיחות הארוכות עם הרב פורמר, הניבו 
אותי  לראות פירות, ולאחר כחודש הופתעו מכרי

כובע וחליפה. עם

נתקיימה הברכה
ל-770 חודשיים כבר נסעתי לחודש תשרי תוך
שלם עם עצמי.  חזרתי שבניו יורק, משם כבר

וסיפרתי לאימי על המהפך שחל  שבתי הביתה,
ובדמעות בעיניה סיפרה על  בחיי. היא התרגשה

הרבי שליט"א מלך המשיח: עם הקשר שלה
ניהלתי את בית  אימי, סיפרה "לפני 45 שנה,

הספר החב"די במרוקו. כך יצא שהוזמנתי 
הרבי שליט"א  עם מפגש אישי - ל'יחידות'

אותה יחידות התברכתי כי  במהלך מלך המשיח.
הנפש שהיה לי בעבור מוסדות  בזכות מסירות

חסידיים. אזכה לילדים החינוך
הנך רואה, הוסיפה אימי, כי בעלותי ארצה, 

אז. כך יצא  של התרחקתי מאותו סגנון חיים
בקיבוץ של 'השומר  גדלת והתחנכת שאתה

הצעיר', והמשכת בחייך בפיתוח אומנות 
תואר אליפות בתחום,  קיבלת אפילו הלחימה,

ממשיך בתחום זה אילולי הברכה".. ויתכן שהיית
ובני משפחתי  שלב, התקדמנו, אני שלב אחרי

חסידיים מלאים, כשלאורך כל הדרך, הרב  לחיים
בעיה  אותי לפנות בכל פרומר מלווה ומדריך
ברכה מהרבי שליט"א מלך המשיח  לבקשת

ה'אגרות קודש'. באמצעות

בחדר המנהל בית חב״ד
גם במקום עבודתי הופתעו למראה דמותי

רצוי  לא כי לי החדשה, ומנהלי הסניף רמזו
בסניף, אז כסוכן מכירות בין  שאמשיך בעבודתי

כחצי שנה  וב"ה לאחר עוזר, ה' בני הקיבוצים.
ואני מנהל את הסניף במקום אלו שאז  קודמתי

כסוכן... מתאים שאיני חשבו
מצפה לבאים לפגישות עסקיות  ההפתעה הגדולה

אותה  במשרדם, הדמות החסידית או במשרדי
הם פוגשים מפתיעה אותם, 

מה שמוביל באופן קבוע, 
לרבי  להנחת תפילין וכתיבה

שליט"א מלך המשיח.
'חדר  עבודתי, הפך במקום גם

המנהל' למעין בית חב"ד. 
נושא  על כולם כבר יודעים

ה'אגרות קודש' ולא  קבלת הברכות באמצעות
פעם אף פונים לחדרי ומבקשים לכתוב. הניסים 

הרבים המתגלגלים מפה לאוזן באופן אישי, 
הספקנים. שיכנעו כבר גם את אחרוני

מבקש להודות לרב שמואל  בהזדמנות זו אני
עיני  והיה השליח לפקיחת פרומר, שהציל אותי

הרבי שליט"א מלך המשיח". ביני לבין ולקשר

כהן-צמח יקיר הרב

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

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

האמיתית והשלימה למען הגאולה עם עלוני האגודה
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הפקות מחלקת - להזמנות

052-895-9667052-895-9667

גאולהפורים של גאולה של חוגגים אירוע?פורים
תנו לנו להנציח אותו בצורה שתותיר אתכם מרוצים!

יצחק ברוךיצחק ברוך
צילום אירועים
ותהיו מרוצים!
(גם מהשירות, גם מהמחיר)

052-623-7708

הרב שמואל פרומר

לזכות הפצועים, תלמידי ישיבת מרכז הרב:

אליהו בן מרים, אליהו בן מלכה, נפתלי בן גילה רחל, 
שמעון אביחיל בן תרזה, נדב אליהו בן הדסה, יהודה 

הלל בן מרים, שמעון בן רות, ישעיהו בן ציפורה

בקרוב ממש לרפואה שלימה


