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מעיקרי תורת הבעש"ט הוא, שמכל מה שאדם 
רואה או שומע יש ללמוד הוראה בעבודת ה'. אחד 
העניינים המושמעים ביותר כיום בתחום הכלכלה, 
הוא התרסקות הדולר האמריקאי בשוקי ההון. גם 

בשבוע זה, ממשיך הדולר את צניחתו החופשית 
כשהוא מעיד על משבר כלכלי בארה"ב.

גם בין האומות
מזה שנים מדגיש הרבי שליט"א מלך המשיח 

את הערכתו הגדולה 
כלפי ארה"ב ומכנה 
אותה בשם "מלכות 

של חסד". כך גם 
רבים מקרב תושבי 

ארה"ב רואים את סוד 
הצלחתה של מדינתם, 

בהיותה "מלכות של 
חסד" לא רק כלפי 

אזרחיה אלא גם כלפי 
מדינות אחרות ובפרט 

לאלה הנחשבות 
לנחשלות.

זו גם הסיבה לגל 
ההלקאה העצמית, 
שהתעורר בארה"ב 

לאחר ההרס העצום 
שגרמו סופות ההוריקן 

בארה"ב בשנת תשס"ה (05'), שהתרחשו במקביל 
ובסמוך להתנתקות. מעשה נפשע במהלכו נהרסו 

עד היסוד עשרות ישובים יהודים בחבל עזה, 
נעקרו אלפי משפחות שאדמתם נמסרה לגרועים 

שבאויבינו וכל זאת בתמיכתה ועידודה של 
ארה"ב. ה"מידה כנגד מידה" הייתה די מוחשית 
עבור רבים בארה"ב, מכדי שניתן יהיה לעבור 

לסדר היום ולטעון למקריות.
אלא בעוד שסופות ההוריקן היו אסונות טבע 

שלא בשליטת האדם, 
הרי שבנוגע לטירור 
העזתי העכשווי, יש 

לארה"ב יכולת למנוע.

טירור זה שהתפרץ בעיקר לאחר ההתנתקות 
שכולל ירי טילים על אשדוד, אשקלון והסביבה, 
ושולח מחבלים לבצע טבח בתלמידים צעירים, 

אינו אסון טבע, אלא התנהלותה של חבורת 
טירור מטורפת שחובתה של החברה האנושית 

לטפל בה ובדחיפות. בטירור זה יש לארה"ב את 
היכולת ואת החובה להדעיכו, אלא שעד כה היא 
פעלה בכיוון הפכי כשהיא מגבירה את לחצה על 

ישראל לבצע נסיגות ופינוי ישובים.
אך טבעי שבנתונים 

אלה, יהיו רבים מקרב 
תושבי ארה"ב עצמם 

שיראו בהתרסקות 
הדולר, איתות משמים 
על מעורבותה הבלתי 

חיובית ותמיכתה 
הישירה או העקיפה 

בטירור הפלסטיני.

תלוי בי הכל
בתורת החסידות

מבואר, כי בעצם הכל 
מתחיל ותלוי בהנהגתו 

של יהודי, שהרי 
בעבורו נברא העולם. 
בשיחותיו הקדושות 
מציין הרבי שליט"א 
מלך המשיח, כי גם אומות העולם מוכנים כבר 

למלא את יעודם "ועמדו זרים ורעו צאנכם", 
רק שעלינו להפנים את יחודו של הזמן בו אנו 
- זמן הגאולה ולהציג את זכותנו על  נמצאים

ארץ ישראל מתוקף ההבטחה האלוקית "לזרעך 
נתתי את הארץ הזאת". כבר נתתי! ולא רק את 
(בין השאר כולל עזה), אלא  ארץ שבעה אומות

את ארץ עשר אומות, כולל ג' הארצות קיני, קניזי 
וקדמוני הנמצאים מעבר הירדן מזרחה, ואדרבא, 

"היום צריך רק לפתוח את העיניים, ואזי יראו 
איך שכל העולם תובע שכל יהודי יהי'ה כבר 
בהמעמד ומצב דגאולה האמיתית והשלימה", 

דווקא כך נזכה לקיום היעוד "והיו מלכים אומנייך 
ושרותיהם מניקותיך" תיכף ומיד ממש.

של גאולה פורים
הפורים, פועלים חג במשך ימי

שליט"א מלך המשיח ברחבי שלוחי הרבי
העולם, בפעילות עניפה, להפצת מצוות 

חב"ד  החג בקרב כל יהודי. במוקדי
אסתר  מגילת נקראת ציבוריים ומרכזים

הרפואה,  כמו גם בבתי לזיכוי הרבים,
האסורים  הבטחון, בתי כוחות בסיסי

ועוד. לצד שמיעת המגילה, קיימות גם 
כ"משלוח מנות"  החג הנוספות מצוות
ו"משתה ושמחה". "מתנות לאביונים"

הודו בדרום תניא
ממכבש הדפוס יצאו השבוע

חב"ד תניא שהודפסו בבית מאות ספרי
הספר הנחשב  הודו. קאנל שבדרום ווטה
תורת החסידות, הודפס  של היסוד לספר
ורן  לוזון אריק התמימים ע"י השלוחים

כ"ד טבת לרגל יום ההילולא  שמיר ביום
שאף האדמו"ר הזקן בעל התניא, של

ללמוד עם המטיילים הרבים  התיישבו
הרבי  פרק ל"ב בתניא כהוראת את

שליט"א מלך המשיח.

בעידן הגאולה לחיות
הזדמנות פז לכל חדש נותן    עלון

וגאולה. יום משיח ללמוד יום יהודי
חב"ד  הופק באדיבות מרכז העלון

מראש  מחולק העלון הנגב. למושבי צפון
תאריכים וימי השבוע ומזמין כל  לפי

קושי ובזמן  ללא להצטרף ללימוד אחד
052-8085770 להזמנות טל': קצר ביותר.

ישראל  ארץ על זכותנו את ולהציג זמן הגאולה - נמצאים אנו בו הזמן של יחודו להפנים את צריך
וקדמוני קיני, קניזי כולל עשר האומות ארץ הזאת״, הארץ נתתי את ״לזרעך מתוקף ההבטחה האלוקית

חדשות טובות
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חג פורים שמח!

ב"ה

כשהמלכות של
טירור תומכת חסד

אסתר מחזיק בידו את מגילת מלך המשיח, שליט״א הרבי

ישלטו היהודים" "אשר



‰ÏÂ‡‚Ï ‰ÏÂ‡‚Ó
 ˙ÏÈ‚Ó" ‡¯Â˜ È„Â‰È˘ ‰Ú˘·Â
 Ï˘ ÌÈÈÚ‰ Ì‚˘ - "¯˙Ò‡
 (Ï·˜ÓÂ) ‡¯Â˜ ‡Â‰ "¯˙Ò‡"

 . . ÈÂÏ‚ ÔÂ˘ÏÓ "‰ÏÈ‚Ó" ¯Â˙·
 ÈÂÏ‚‰ ˙ÈÏÎ˙Ï ÚÈ‚Ó ‡Â‰ Ê‡ È¯‰
 ‰ÁÓ˘Ï ‡È·Ó˘ Ì˙Ò ,‰ÏÈ‚Ó -
 ‡Ï„ „Ú" Ï˘ ÔÙÂ‡Ï „Ú ,̄ ˙ÂÈ·
 ,˙Ï·‚ÂÓ È˙Ï· ‰ÁÓ˘ ,"...Ú„È

 ‰ÏÂ‡‚ ÔÈÎÓÂÒ ÍÎ È„È ÏÚÂ
 ÌÈ¯ÂÙ‰ ˙ÏÂ‡‚Ó˘ ‰ÏÂ‡‚Ï
..‰„È˙Ú‰ ‰ÏÂ‡‚Ï ÌÈÚÈ‚Ó

(Â ˜ÏÁ ˘"Â˜Ï)

והרים . . בשרו על . . בד ומכנסי
ג) (ויקרא ו, הדשן את

למה שהרגו האומות ירמוז 'ומכנסי בד',
המכניסים  ה' אל הנגשים מהאנשים 
בלב ישראל והם הם  אמונת ה' ואחדותו
אין דבר מפסיק  יקירי אל עליון, אשר
לומר  שדקדק מה  והוא לבינם.  בינו 
בחי'  'בד' הוא הכנסת בד' לשון 'ומכנסי
אמר 'על בשרו' פירוש  האחדות, לאלה
ולצד  ה'.. שאין דבר מפסיק בינם לבין
גזר  יחתם  הללו  להצדיקים מה שעשו

דין לאומות רשעות.
שהריעו  מה  כנגד  הדשן'  את  'והרים 
צררו  אשר והעינויים  היסורין  בבחי'

החיים)אותנו. (אור

הפורים חג
("ארור מרע" ה"סור בקו ה'  שעבודת 

("ברוך  טוב ה"עשה  ובקו  המן") 
דלא  "עד  של באופן תהיה מדרכי"), 

ודעת. ידע", למעלה מטעם
המסירת נפש  בזכות בא כל נס פורים
שלמעלה מן השכל, לפיכך צריכה להיות 
"עד דלא ידע", אמונה  של גם העבודה
מטעם  נפש שלמעלה ומסירת  פשוטה

ודעת.
לכל  פשוטה  אמונה  לוקחים  ומזה
על  בנויים  ההשגה  ענייני שגם השנה, 
יסוד האמונה, כמו שכתוב "טוב טעם 
ודעת למדני כי במצותיך האמנתי": גם 
האמונה,  בגלל בא ודעת טעם  ה"טוב

ומבוסס עליה".
תשי״ט) פורים קודש (משיחת

שליש חלקים נעשו ממונו של המן, ג'
שליש  לחברים, שליש למדרכי ואסתר,
(ילקוט תהילים) לבנין בית המקדש.

 

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:28  5:16 ירושלים 
6:30 5:31 תל אביב 
6:30 5:22 חיפה
6:30 5:33 באר שבע 
7:51 6:51 יורק ניו

- ה'  אמר ה' כה :'ÌÈÊ¯Ù‰ È¯Ú'· ‰¯ËÙ‰
ז,  ה' (ירמיה נאום - אמר ה' כה . . צבאות

כב-כג) ט', הפסוקים עד ומדלגים ג - ח, כא

'זכור' ·ÂÙ˜ÂÓ'‰Â ÌÈÏ˘Â¯È˙': הפטרת

ואיש" כרצון איש "לעשות

אסתר אחשורוש כתוב במגילת למשתה בנוגע
המלך . . לעשות כרצון איש ואיש".  "כן יסד

שהפירוש הוא "לעשות  אומרת על כך הגמרא,
יהודי", המן  כרצון מרדכי והמן, מרדכי "איש

ואויב".  צר "איש

ואחד אחד כל כרצון
"אמר א. ישנם על כך שני פירושים: במדרש
ואתה  מידי בריותי לו הקב"ה אני איני יוצא

מבקש לעשות כרצון איש ואיש? שתי ספינות 
לים, אחת מבקשת רוח צפונית  עולות שהיו
דרומית, יכולה היא רוח  ואחת מבקשת רוח

אלא או לזה  להנהיג את שתיהן כאחת? אחת
באים לפניך בדין,  למחר שני בני אדם או לזה.

ואיש צר ואויב, יכול אתה לצאת ידי  יהודי איש
טעות  שניהם?". זאת אומרת שאחשורוש עשה

שרצה לעשות "כרצון איש ואיש", מכיון  בכך
אחת,  בבת לבצע שני הפכים שאין זה שייך

("איש יהודי") והן כרצון המן  הן כרצון מרדכי
ולכן קנטרו הכתוב כי לא  ("איש צר ואויב").

המתנגדים". לצאת ידי מרדכי והמן יוכל
אמר, לפי  בנימין בן לוי ר' הונא בשם ב. "ר'

שרוח צפונית מנשבת אין  שבעולם הזה בזמן
בקיבוץ  רוח דרומית מנשבת, אבל לעתיד לבוא

ארגסטיס  מביא רוח גלויות אמר הקב"ה אני
הוא זה  מי משמשות בו. לעולם, ששתי רוחות

רצון  בו שכתוב הקב"ה זה רצון יראיו, שעושה
אף שיהיו שניים  יעשה כו'". זאת אומרת, יראיו

רצון שניהם באופן  ה' זה לעומת זה, יעשה
רצון  של "לעשות כרצון איש ואיש". והיינו

ששאלת  שאף ישמע, שועתם יעשה ואת יראיו
לשניהם. משא"כ  ה' לזה, ישמע מנגדת זה

יכול לעשות רצון ב' אוהביו  אחשורוש שלא
המתנגדים.

מהטבע למעלה
("כרצון איש הנ"ל להבין: מלשון הגמרא וצריך

ואיש, לעשות כרצון מרדכי והמן", בלי שום 
משמע שגם מצד אחשורוש יש  שלילה בדבר)
איך זה מתאים  - ולכאורה מקום להנהגה כזו

לבצע שני  דברי המדרש, שאי אפשר עם
רצונות הפכיים? 

כשמדובר אודות "בנוהג  לומר הענין בזה: ויש
- ועל דרך  הטבעי) העולם (במנהג שבעולם"

שהוא מתלבש  זה מצד הקב"ה כביכול כפי
אכן לא יכולה  - אלקים) (שם בהנהגת העולם
להיות הנהגה של "לעשות כרצון איש ואיש", 
"כרצון מרדכי והמן", מכיון שהם שני רצונות 

כשמדובר אודות הקב"ה כפי  אך הפכיים;
(כפי שזה יתגלה  שהוא למעלה מהנהגת העולם

יכול להיות "לעשות כרצון  לעתיד לבוא), אזי
יחד.  איש ואיש", שני רצונות הפכיים

וזהו החילוק בין הפירושים בזה בגמרא 
מדבר כפי  במדרש ובמדרש: הפירוש הראשון

מדבר  שזה "בנוהג שבעולם". הפירוש השני
בהנהגתו לעתיד לבוא;  הקב"ה כפי שזה מצד

וממשמעות הגמרא יוצא, שגם בה"לעשות 
היתה  בזמן אחשורוש כרצון איש ואיש"

(ע"י  יכול יהודי בזמן הזה מפני שגם תועלת,
להתעלות לדרגא של  הקב"ה) עם הקשר שלו

ואיש". אצלו "כרצון איש שיהי' לע"ל

מרדכי של כרצונו
שני הפירושים במדרש מבטאים שתי דרכים
של היהודי בעבודתו: מכיון שהקב"ה שלח 

המלך  שליטת הזה, תחת לעולם את היהודי
דמלכותא  וזהו דין בתורה ש"דינא אחשורוש,
(כרצון המן)  אפשר לכאורה לחשוב - דינא"

הקשורים  (לא בענינים שבעניני העולם
יהיו שני  שבבת אחת ליהדות) לא שייך

(רצון מרדכי  ואיש" ההפכים של "כרצון איש
אחשורוש אנן",  שיחד עם זה ש"עבדי והמן),
ישתחוה"  יכרע ולא ההנהגה ד"לא אצלו תהי'

להנהגת העולם, 
והמדרש מלמדנו שעל היהודי להתנהג "כרצון 

עומד הוא למעלה  שבכל הענינים מרדכי",
אצלו  קשור להקב"ה), ולכן (בהיותו מהעולם
שאינם  ישתחוה" לכל הענינים יכרע ולא "לא

ברצונו.  תלוי אלא ואין הדבר עבודת השם.
נזכה לראות את העולם מתנהל  זו עבודה וע"י

והשלימה. באופן זה בגאולה האמיתית
ויגש ה'תשנ"ב) שיחת ש"פ פי (על

דבר מלך

השבת ח ו ל
צו פרשת
פורים שושן

צו 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

לזכות: מוקדש
‰¯Ù˘ בת ‰Î¯· ,‰Á בן ¯È‡Ó

,‰ÙÈ בת ‰¯Â¯„ ˙È¯Â„
‰ÙÈ בן ÈÎ„¯Ó ,‰Î¯· בן Â‰ÈÏ‡

‰¯Â¯„ בן ¯ÂÓÈ˙
ובריאות איתנה שלימה לרפואה

לזכות
,ÔÏÈ‡ ע"ה ‰¯ÂÙÈˆ È‡Ù מרת

בת ר' ıÈ¯ÂÓ ע"ה
ÔÏÈ‡ Ô·Â‡¯ 'יבלחט"א הרה"ח ר אשת

תשס"ח מוצש"ק אור לט' אד"ש נלב"ע
והיא בתוכם,  שוכני עפר" ורננו "והקיצו

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

לעילוי נשמת



פיזם: "במשך   מספר ר' פנחס
תקופה ארוכה עמדתי מאחורי 
עלון בשם  של הוצאתו לאור

בחול  זה "באור הגאולה". היה
שעברה. אל  המועד סוכות בשנה

מכשיר הסלולארי שלי טילפן 
כבעל מכולת באזור  אדם שהזדהה
מקבל  הקריות. הלה סיפר כי הוא
כמעט בכל יום שישי את העלון 

נהנה ממנו. אך לצערו,  ומאוד
שעבר אבד  בשבוע שקיבל העלון
ועל כן הוא מבקש שאשלח לו  לו

עותק נוסף.  בזריזות
לפשר  המידה על לא חקרתי יתר

הבטחתי לו שאשלח.  הסיבה, אבל
ניגשתי אל הדואר  ובאותו יום

מבוקשו.  את לו ושלחתי
אותו אדם  ימים, חלפו כמה

נשמע  הפעם היה שנית, התקשר
נרגש לחלוטין. "אספר לך סיפור 

אמר.  מופלא"
אחד מחבריי הטובים 
שגדל  - בחור ביותר

הכיר  - בבית מסורתי
גויה  צעירה לאחרונה

ממוצא רוסי. ככל שחלף 
זמן מאז היכרותם, גבר
לזו.  זה רצונם להינשא

ובני משפחתו  הוריו
והפצירו  התנגדו לכך

יעשה זאת, אך  בו לבל
גברה וכל  לדאבון לב, עקשנותו

מאמציהם עלו בתוהו. 
אף  אל מאמץ השכנוע התגייסתי
אני. אך, בדומה למאמצי השכנוע 

כשלו  הם אף ניסיונותיי של הוריו,
המוחלט. הוא  ונתקלו בסירובו

אף  הגדיל לעשות ובאחד הימים
חייו,  את למרר איים שאם ימשיכו
הוא יעזוב עמה למקום לא ידוע. 
שבועיים קיבלתי לידי את  לפני

שלכם כמו בכל שבוע.  העלון
קורא תמיד,  הדבר הראשון שאני

הרבי מלך  על הסיפורים זהו מדור
שליט"א. מיד הפכתי את  המשיח

והתחלתי  העלון אל צדו השני
עיני  פלא, לנגד זה לקרוא. ראה
המשתאות צצה כותרת הסיפור 

'הדולר שהציל מהתבוללות'. בגוף 
מופת שעל- סיפור הדברים הובא
הציל מלך המשיח  דולר ברכה ידי

משמד רח"ל.  יהודי בחור
שוקע  מהרה מצאתי את עצמי עד

שדמה בעיניי  בקריאת הסיפור

למצבו של חברי. 
אליו  עוד באותו ערב צלצלתי

לבוא ולבקר.  והזמנתי אותו
בשעת ערב מאוחרת התדפק  ואכן,
אותו  ואני אירחתי ביתי, על דלת

לכאן  בלבביות. שיחתנו סבבה
הרגע  ולכאן, עד שהרגשתי כי הגיע

גוללתי בפניו את  המתאים, ואז
הרבי שליט"א  עם סיפור אותו
מלך המשיח. הוא חשב קמעה, 

אות של ביטול מוחלט.  וסימן בידו
ללבו. באותו  נגעו לא הדברים

רגע התייאשתי סופית מלנסות 
לשכנעו... 

טרוד  בעודי ימים אחדים, לאחר
חדשה  סחורה של בסידורה

שהגיעה לחנות על גבי המדפים, 
שמכיוון  וביקש הוא טילפן אלי

שהוא מגיע לביתו הממוקם 
רוצה  - הוא הרחק מביתי לא
אותי בימים הקרובים. לפגוש

בקשה נוספת הייתה לו 
הדף ובו  את להביא -

הסיפור שסיפרתי לו
בשעתו. 

הבטחתי למלא את 
רבה הייתה  אך בקשתו,
כשלא מצאתי  אכזבתי

דקות  את העלון. לאחר
חיפושים  של ארוכות

אליך כדי  חרס, התקשרתי שהעלו
עותק העלון עם  את לי שתשלח

הסיפור. 
המתוכנן  חלפו כמה ימים, וכפי

במצב  הגעתי לביתו. מצאתי אותו
קודר למדי. כשהוא מבולבל  רוח
ליבו  את עד דמעות החל שופך

אותו לילה בו  לדבריו, מאז בפני.
שבים  סיפרתי לו את הסיפור,

אותו הרהורי חרטה על  ומציפים
התרגשות  החלטתו להינשא לגויה.

אותו באותם רגעים,  רבה אפפה
השיא  על חנוק סיפר ובקול

כאשר  ביחסיו הגרועים עם חברתו,
האחרונה גילתה את  בפגישתם

חזרה  ובלי בושה פרצופה האמיתי,
כמה פעמים על האג'נדה האישית 

הוא עם שפל  שלה, כי העם היהודי
ונבזה רח"ל. 

- "לא אחזור  - הבטיח "לעולם"
אותה טעות".  על

דקות  באותם רבות ניגרו דמעות
ניסיונותיי להרגיעו רק  כל מעיניו

הגבירו אצלו את רגשות החרטה"...

רושם זה יוצר אצל הרי מובן איזה
מכך,  יבהלו וכיצד המחבלים, מנהיגי

ולו בשערה אחת  - בהם שאין פוגעים כשרואים
מהם, שיודעים ברורות שקשור אליהם. ממשהו
תש"מ) בעומר (מוצאי ל"ג

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

במחבלים ע לפגו
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

סאטירה מציאותית / שירן שבתאי

ישראלשלום על ישראל שלום על
ילדים. טוב בוקר

בוקר טוב המורה.
ילדים? היום חודש איזה יודעים אתם

אדר, המורה. חודש
אדר? בחודש עושים ומה

הוא". "ונהפוך
צבע  אדום, ״צבע הקריאה  את תשמעו  לכן חמודים,  ילדים נכון
מתחת השולחן והילדים על התיקים ״ונהפוך הוא״, כולנו נעשה אדום״

לשולחן.

המורה?
כן עליזה חמודה.

באוטו. הסרט של כתום צבע כמו זה אדום״ ״צבע
"צבע  זה התוצאה של צבע כתום. בהתחלה זה צבע אדום לא חמודה,

שחור. "צבע אדום" והסוף ואח"כ אח"כ צבע כתום הכסף"

המורה?
נודניקית. כן

אשקלון? על קטיושות יהיו שלא שהבטיח זה ״הנשיא״ פרס הוא
המדינה, עליזה, לא יפה להגיד ככה על נשיא

אבל המורה.
אין.  אז קטיושות, הדגול" הבטיח שלא תהיינה בלי אבל, "נשיאנו

גראד ולא קטיושות... היום קוראים להן

ילדים? היקר, ממשלתנו ראש יודע מי ומי
הביא עלינו את השלום. אני יודע, רבין, הוא

השלום. עליו ועכשיו ממשלה ראש רבין היה החמוד, יצחק לא,

לאשקלון? קרוב כך השלום כל המורה, מי הביא את
שרון" של בשלום שרון מ"יש לי ביטחון אריאל זה

ביטחון? לי למה אין אז המורה,
כי את פחדנית שלום, עליזה.

ראש הממשלה היום? ילדים, מי הוא נו,
שניצחנו אמר ברדיו שכמו אני יודע, המורה, אולמרט, והוא יודע, אני

בעזה. גם בלבנון כך ננצח

בעזה? מנצח לא הגיבור צה״ל למה אבל המורה.
חיילים, ילדי, החיילים נאלצים לשמור בחומש אפילו  מספיק כי אין

שהם לא רוצים להיות שם.
חומש? של האנשים ואיפה

בגלל שהם רוצים להיות שם. גרשו אותם
מאשקלון? יגרשו המורה, גם אותנו

לנו עיר אהלים  ויעשה יבוא גאידמק חס וחלילה חמוד, עוד מעט
לפיקניק. ונצא כולם

המורה.
יוסי הצדיק. כן

אדום״? ששומעים את ״צבע בשעה מברכים המורה מה
צדיק שלי. אחרונה ברכה

השלום? אחרי ומה יבוא, המורה,
שלום על ישראל.

עכשיו נפלאות פורים של הפוך על הפוך

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

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

פרק ז-ט.                 הל' גזילה ואבידה

י-יב. פרק

פרק יג-טו.

פרק טז-יח.

אלו.  ומזיק.. בפרקים הל' חובל
פרק א-ג.
פרק ד-ו.

פרק ז-ט. הל' רוצח ושמירת נפש.. 
א. אלו. פרק בפרקים

יג

יד

טו

טז

יז

יח

יט

ה'

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

חזקה על סיפור שאינו חוזר ריקם

פיזם ר׳ פנחס



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

"ועל הניסים . . בזמן הזה!"

7

נוסח המברק
המשיח מלך שליט״א אדמו״ר כ״ק שהואיל
ה׳תשנ״ב הפורים, לקראת ימי לשלוח

והתועדויות באופן ומתוך ושבת שלום פורים שמח
ויקר ובהחלטות טובות  וששון אורה ושמחה

וכו' ככל פירושי חז"ל ומוצלחות באורה זו תורה
וכפליים לתושי' בתורה ומצות.

ולמסמך תיכף ממש גאולת פורים זה לגאולתנו 
משיח צדקנו, האמיתית והשלימה על ידי

אלוקינו עלינו  ה' ויהי נועם ותקויים תפילת משה
בבנין  כוננהו, ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה

בית המקדש השלישי.
החתימה/לחיים, לחיים ולברכה. /מקום

המסירות נפש את לגלות - פורים
לעבודה עם עצמו, יש להשתדל לגלות את כח ונוסף
נוספים,  (גילוי היחידה) אצל יהודים המסירות-נפש

היהודים שבאים  כל את ועד אשר מאחדים עי"ז
באמצעות "כנוס את כל היהודים",  - במגע אתם

נמצאים הם במצב של "מפוזר  שמצד עצמם למרות
ומפורד בין העמים"...

- לעשות גם את עבודתו בחלקו בעולם, לקבץ  ועד
הנמצאים "מפוזר  ניצוצות הקדושה כל את ולאחד
- את  בטבע העולם העמים", ולגלות ומפורד בין

לכללות העבודה  כח נתינת גם יחידו של עולם. וזהו
להשפיע על אומות העולם לקיים שבע  בזמן הזה
כג)  (ישעיהו מט, מצות בני נח, כהכנה לקיום היעוד

"והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך".
ה׳תשמ״ח) (פורים

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

אסתר חושפת בפנינו סיפור מדהים של  מגילת
שהובילו  מופלאות, "השגחות פרטיות" רצף
להצלת עם ישראל מגזירת המן הרשע. החל

אסתר  בבחירת מהריגתה של ושתי, והמשכה
אחשוורוש  של הצלתו קודם לגזירת המן, למלכה
היהודי,  מרדכי הסף ע"י שומרי מהתנקשות בידי

שהובילה בסופו של  וכלה בתפילתם של היהודים
דבר לביטול הגזירה.

'נס'  על ניתן להצביע בסיפור, למרות שלא
שאינו מתלבש בגדרי הטבע,  מיוחד על-טבעי
באחד ילד כי מדובר כאן ברור לכל בכל זאת,

במשך  ישראל עם מהניסים הגדולים של הצלת
- נס  ואכן זהו ענינו של נס פורים ההיסטוריה.

הטבע. בתוך דרכי המלובש

ולהלל להודות
העת, אלא כל ניסים כאז גם היום, מתרחשים

מלובשים בדרכי הטבע, ונראים  שהינם שבגלל
מבחינים  איננו העולם של כחלק מהתנהלותו

להם את תשומת הלב הנדרשת. ומקדישים בהם
הרבי שליט"א מלך  מציין באחת משיחותיו,

ביקש  דברי המדרש המספר כי כאשר את המשיח
למשיח, לא  המלך חזקיהו את לעשות הקב"ה
"הרי הוא לא אמר  באמרם: הניחו המלאכים
שירה על כל הניסים הגדולים שעשית  לפניך
בדורנו, דור  כי המשיח לומד מלך לו..." מכך

ענין מיוחד בפרסום הניסים  הגאולה ישנו
וההודאה לבורא העולם על  ובנתינת השבח

עמנו. שעושה והחסד הטוב
גם המלחמה המתחוללת בדרום הארץ מספקת 

הכעס  הצער ותחושות "ניסים" לא מעטים. לצד
הפגיעות בנפש, כמו  על ישראל כלפי ממשלת
הפגיעות ברכוש,  על המוצדק גם הוא הכעס

צצים חדשות לבקרים כותרות בעיתונים 
המדווחות על "ניסי מלחמת הדרום"...

אשקלון הצלת
מהניסים הגדולים התרחש בסוף השבוע אחד

לפרסום כי  ביום ראשון השבוע הותר רק שעבר.
ביום חמישי בצינור  טיפול בתקלה שהתגלתה

(קו צינור אילת- הולכת הגז הטבעי קצא"א
כולה  אשקלון), העמיד בסכנה את אשקלון

במקרה של פגיעת טיל.
במערכת ההולכה, שנמצאת כבר כשלשה 

החלה דליפת גז מסיבית  הרצה, שבועות בשלבי
מכוון.  באופן הועלה בה כאשר הלחץ שהתגלתה

הלחץ מועלה באופן הדרגתי כדי לבדוק את 
בשלב הלפני  המערכת, והתקלה התגלתה תפקוד

אחרון של הבדיקה.
אמנם פשוטה לתיקון  מדובר בדליפה שהיא
שעות עבודה בלבד,  כרוך בכמה בה והטיפול

מהמערכת  להוציא את כל הגז יש כך אולם לשם
כצעד ראשון. הוצאת הגז התבצעה במהלך כל 

סוף השבוע. 
מכיוון שמדובר בגז טבעי, נחיתה של טיל בעיר,

במימדים  לפיצוץ גורמת הייתה ימים, באותם
מסכנים את אשקלון כולה. חסר  הרסניים שהיו
מחבל מטורף יחליט לירות טיל  שאיזה רק היה

ישמור... ה' בודד,

הטילים ניסים בין
ניסים: ניתן למצוא סיפורי גם בטילים שכן נפלו

בסלון, אך  ישירה פגיעה אחד הבתים ספג
למרבה הפלא רק כמה תושבים לקו בחרדה.
תורג'מן הייתה  משפחת באותו פגיעה בבית
בבית. הרקטה נכנסה דרך הגג  פגיעה ישירה

מבני  היו שם כמה לסלון של הבית, "באותו זמן
המשפחה, סיפר עד ראיה, רק בנס הם לא נפגעו. 
מאוד מבוהלים, יש שם אשה מבוגרת חולה.  הם

הזו". שאנשים לא נפגעו בנפילה נס ממש זה
בביתו  מהנערים שנפגעו מפגיעת טיל אחד

הפגיעה הישירה  על סיפר לתקשורת שבאשקלון,
וסיים: "קרה לי  כיצד יצא ממנה ללא פגע בביתו,
יקרו להם נסים? אבל מה יהיה עם אלה שלא נס.

עושה  לא קורה לממשלה? למה אולמרט מה
הזמן כל להיות שום דבר? למה אנחנו צריכים

זה?" איזה מין דבר מופגזים?
אירע לעופר  ורכוש הצלת נפש של נס כפול

יחד עם פועליו  בעל לול תרנגולות שעזב ביידר
בלול ולא  לפני נפילת רקטה דקות ספורות
נפגעו. גם התרנגולות ניצלו, שכן בעקבות 

ריק.  הלול היה משלוח שבוצע בשבוע שעבר
היתה  הלול שנפגעה מערכת הגז לחימום

גדול יותר. והעיקר  נגרם אסון מנותקת ולא
נזכה כבר להתגלותו  שבזכות פרסום הניסים

הרבי שליט"א מלך המשיח בגאולה  של המליאה
צאתך  "כימי עליה נאמר: האמיתית והשלימה

נפלאות". אראנו מצרים מארץ

נס אישי חוו התושבים זה גם בבית

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

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

חוגגים אירוע?
תנו לנו להנציח אותו בצורה שתותיר אתכם מרוצים!

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