
תפילין ל-4,600 להגיע היעד
מלך הרבי שליח הורוביץ איצי הרב
בניוון לקה בקליפורניה, שליט"א המשיח
במהירות איבד ומאז ,(ALS) שרירים
המוטוריות. יכולותיו כל את כמעט
יזמו לאויוש"ט, ה-46 הולדתו יום לרגל
להניח יהודים המעודד עולמי קמפיין
מכל יהודים אלפי לרפואתו, תפילין
אוחזים כשהם הצטלמו העולם רחבי
"תפילין = "TefillinForYitzi" בשלט
4,600 הוא היעד כאשר איצי", בשביל
הצליחו שישי, ביום תפילין! הנחות
תפילין. הנחות לכ-10,000(!) להגיע

tefillinforyitzi.com לפרטים:

ההרס לפשע די
ונציגי עציון גוש מועצת ראש
מאהל הקימו האבות בנתיב התושבים
הממשלה, ראש משרד מול מחאה
בעוד בשכונה הצפוי ההרס לקראת
15 פה נמצאים "אנחנו ח"ו. כשבועיים,
המיותר ההרס ולפני הפינוי לפני יום
יודעים לא התושבים האבות, בנתיב
איפה יודעים לא הם הולכים, הם לאן
יומיים הפינוי, שאחרי בלילה ישנו הם
עצמם את ימצאו ילדים 62 פורים אחרי
הבתים שאר עם קורה מה גג. קורת ללא
בהרס, לעסוק או לבנות האבות, בנתיב
דיור יחידות 350 לבנות מתכוונים האם

אותנו". למרוח או האבות בנתיב

מלגו המשכן את לבנות
בונים הילדים בה ייחודית פעילות
בדרך לומדים וכך מלגו המשכן את
השבוע פרשת את ומוחשית חוויתית
חמדי הרב לפרטים: הזמן". עם "לחיות

.052-329-3415 : גנץ

טובות חדשות

hageula.com
גאולה להתעדכן

ונשלחו המן אגרות נחתמו מאז הרביעי ביום
את מצא והמן אחשורוש, המלך מדינות לכל
המן אמה. חמישים גבוה עץ על תלוי עצמו
ישראל שונאי נשלחו. כבר גזירותיו אך התפגר,
בעוד אדר י"ג המיועד ליום בהכנות החלו כבר
נפש, מסירות של שנה זו הייתה ואכן כשנה.

הבאות. מפני מתח בתחושת שלוותה

אלטרנטיבה, הייתה שבעצם הוא ביותר המפליא
כיצד? בקלות. זה מכל להיפטר יכלו

"להשמיד המן גזירות
על רק חלו ולאבד..", להרוג
היה ניתן עקרונית, היהודים!
המן ממשרדי לאחד לגשת
(ח"ו) דת, המרת על ולהצהיר

מהסיוט. ולהשתחרר

רוחני הישג
בעל הזקן אדמו"ר מגלה
בספרו ערוך, והשולחן התניא
בני אשר - אור" "תורה
"מסרו הדור שבאותו ישראל
כולה השנה כל למות עצמן
חוץ מחשבת להם עלה ולא

ח"ו".

ישראל מעם שאיש רק לא
שאפילו אלא דתו, המיר לא
מהם אחד בלב עלתה לא
עלה לא חוץ", "מחשבת

לנסות במחשבה! אפילו יהודי אף של בליבו
ח"ו. יהדותו, נטישת ע"י עצמו את ולהציל

לאדמו"ר מהיכן היא השאלה אדיר, רוחני הישג
בלב אפילו כזו מחשבה עלתה לא שאכן הזקן,
בליבו עלה מה לדעת לו מניין מהם! אחד
שנה כאלפיים שהיה במאורע פלוני, איש של

לפניו?

מחובר להיות צריך
המידע למקור
למקור המוחלט,
כדי כולה, ההוויה
אכן כזה. עניין לדעת

החדשה", הנשמה "בעל הזקן אדמו"ר היה כזה
ידיעתו מכאן ית'. ומהותו לעצמותו מחובר

מישראל. ונשמה נשמה כל בנבכי

מלך שליט"א הרבי הודיע מספר, שנים לפני
הסתיימה. הבירורים" "עבודת כי המשיח
עלינו שהוטלה אלוקית משימה אותה
הקדושה ניצוצות כל בירור הבריאה, מראשית
הבריאה, פרטי בכל ונתלבשו לעולם שירדו
בוצעה זו משימה ומדבר, חי צומח, בדומם
כבר כולו העולם במלואה,
האמיתית לגאולה מוכשר

והשלימה.

אותה נשאלת כאן גם
שכל מנין מנין? וזאת שאלה,
מניין התבררו? הניצוצות
כל על כולו העולם שכל

לגאולה? מוכן פרטיו

מחובר להיות צריך כך לשם
למי כולה! ההוויה למקור
כולל הבריאה את שמהווה
לעצמותו מחדש. רגע בכל

ית'! ומהותו

נפש מסירות
גואל של עניינו זה אכן
מלך שליט"א הרבי אחרון,
לעצמותו המחובר המשיח,
ברורות ומודיע ית' ומהותו
מצד גם הענינים כל ונשלמו נגמרו "כבר כי
ומזה המשיח. לביאת מוכן והכל (וב)העולם..
"עבודת אינו שלאח"ז.. העבודה שהמשך מובן
ונשלמה נסתיימה כבר (שהרי הבירורים"
להביא מיוחדת עבודה אלא, הבירורים), עבודת

בעולם". בפועל ההתגלות

ע"י הגאולה זמן את לחיות זה ומבחינתנו,
עולם באי לכל משיח של תורתו ופרסום לימוד
את לדעת אלא העולם כל עסק יהא "לא שהרי
לים כמים ה' את דעה הארץ ומלאה שנאמר ה'
ממש! עכשיו הגאולה שמחת ומתוך מכסים",

לעצמותו מחובר
יתברך! ומהותו

גם הענינים כל ונשלמו נגמרו ״כבר כי מודיע ית׳ ומהותו לעצמותו המחובר המשיח, מלך שליט״א הרבי
בעולם״. בפועל ההתגלות להביא מיוחדת עבודה רק ונותרה המשיח. לביאת מוכן והכל (וב)העולם.. מצד

כשהם הצטלמו העולם רחבי מכל יהודים אלפי
לרפואת "TefillinForYitzi" בשלט אוחזים

לרפו"ש הורביץ ברכה בן יצחק יוסף השליח

איצי בשביל תפילין

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

כהן שיחיו הדס ומרת טל ניצן ר' למשפחת
ה' בצבאות החייל הבן להולדת

משיחשי' מענדל מנחם
של הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן

המשיח מלך שליט"א לרבי

ז"ל רפאל ב"ר (סימי) שמחה מרת

אניג'ר
ה'תשע"ח שבט כ"ז נלב"ע

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב נשמתמזל לזכות

 
  
  
  
  
  
   
   
   

  
   

כ) כז, (שמות כתית זך זית שמן

אמור למשה: הוא ברוך הקדוש לו אמר
הייתם הזה בעולם "בני, לישראל, להם
ומדליקים המקדש בית לאור זקוקים

בתוכו. נרות
אני הנר אותו בזכות הבא לעולם אבל
משול שהוא המשיח, מלך לכם מביא
לדוד קרן אצמיח "שם שנאמר: כנר,
"זובח יז). קלב (שם למשיחי" נר ערכתי
בישע אראנו דרך ושם יכבדנני תודה

כג) נ (שם אלהים"
תנחומא) (מדרש

פורים

"קיימו שאז הפורים ימי של העילוי
אלא אונס מתוך לא כבר", שקיבלו מה

החפשית. בחירתם מתוך דוקא

מכל למעלה פורים שמחת גדלה ולכן
אינש ש"חייב עד והגבלה, מדידה
כו'", ידע דלא עד בפוריא לבסומי
שיש ביין", - "לבסומי רש"י וכפירוש
שתמורת "ונהפוך", של ענין שזהו לומר,
שלו, במשתה אחשורוש שנתן ה"יין"

המלך", כיד רב מלכות "ויין של באופן
רב" . "יין. נעשה למעליותא, שלא
שלמעלה פורים שמחת דקדושה,

והגבלה, ממדידה

בטלים המועדים כל כאשר שגם עד
(כשלאתהיהחשיבותבשמחתהמועדים
בשמחת שתהיה השמחה לעומת
למעלה שמחה שתהיה הגאולה),
עולם ש"שמחת ועד והגבלה, ממדידה
תבטל, לא פורים שמחת - ראשם" על
מתוך יעברו לא האלה הפורים "וימי

מזרעם". יסוף לא וזכרם היהודים
תשכ״ז) פורים (משיחת

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

18:10 16:56 ירושלים

18:11 17:11 תל-אביב

18:10 17:02 חיפה

18:12 17:14 באר-שבע

18:22 17:22 ניו-יורק

פרק (דברים תשכח. לא וגו' את, זכור 
      יט) יז, - כה

שאול. גבעת ביתו, גו' ה' אמר כה 
ב-לד) טו, א'. (שמואל

נס כמו נראה שלא הנס

מלך דבר

תצוה פרשת
זכור) (פרשת

תצוה

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
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

השבת לוח

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

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

פורים, בימי ההצלה נס של המיוחד אופנו
- וחנוכה פסח בימי ההצלה מנס נשתנה שבו
גלויים בנסים היתה אלו חגים של שההצלה
ימי של להצלה בניגוד הטבע, מן שלמעלה

בטבע. המלובש נס ידי על שבאה הפורים

הנסית שההנהגה מלמדנו, בטבע המלובש נס
ב"למעלה-מן-הטבע", מוגבלת אינה שמלמעלה
אלא הטבע, מערכות שידוד המכריח באופן
עצמו. הטבע לבושי בתוך גם להתלבש יכולה

שהוא בטבע, המלובש נס פורים, בנס החידוש
הברכה את מברכים שלכן גלוי, נס כמו נס
זאת בפורים, והן בחנוכה הן נסים" "שעשה
ישראל עם את הקב"ה שהציל שמה אומרת
טבעית, הנהגה של באופן היה לא הפורים בימי
התלבש הנס זאת ולמרות נסית, בהנהגה אלא
ישראל בני של ב"טבע" גם כי הטבע, בלבושי

מהטבע. שלמעלה "נס" מלובש

בטבע טבעי על נס
אסתר של מהנהגתה לראות שניתן וכמו
שלשה שצמה המלך, אל בואה לפני המלכה,
את שיעביר להקב"ה ותחנונים בתפילה ימים
בדרך ההנהגה את גם שילבה שבכך גזירתו.
העל ההנהגה את וגם המלך) אל (בבואה הטבע

לפני ימים, שלשה צמה שהיא (הצום טבעית
בהגיון מקום לו שאין דבר המלך, עם פגישתה

הרגיל).

ולהחשיב להתחשב מקום שאין מהנהגתה ומובן
פועל שדרכו כלי אותו ה"לבוש" את בעיקר
באופן צדדית סיבה רק הוא כי הנס, את הקב"ה
שיש אלא לעולם, הנס את מוריד הקב"ה שבו

והרוחני. טבעי העל החלק על דגש לשים

בחיים העיקר מה
כל בעבודת מזה ללמוד שיש מההוראות אחת

ואחת: אחד

שהם באופן בגופים, נשמות נבראו ישראל בני
שהקב"ה ומכיון הגוף. בצרכי להתעסק מוכרחים
יתברך, רצונו זהו בודאי זה, באופן בראם

הגוף. בצרכי שיתעסקו

שלמרות הפורים, מימי ההוראה באה זה ועל
העיסוק הרי - הגוף בעניני להתעסק שצריכים
אין כי "הנאה", של באופן לא להיות צריך
תפקידו לעיקר וטפל "לבוש" אלא זו התעסקות
ישראל איש של והתענוג ההנאה הזה; בעולם
התורה לימוד נשמתו, בחיי להיות צריכה

בעניניו ההתעסקות ואילו וכו', המצות וקיום
ויוכל ושלם בריא שיהיה כדי רק היא הגשמיים

השם. את לעבוד

עוסק הוא אם עצמו את לבחון האדם ועל
זה: באופן לאו, או שמים, לשם גופו בצרכי

גופו וחיי אצלו העיקר הם נשמתו חיי כאשר
ושלם בריא הגוף שיהיה כדי - זה וגם טפל, הם
הם והנאתו חיותו כל אזי השם, את לעבוד
והתעסקותו המצוות, וקיום התורה בלימוד
פנים כל על "הכרח", מתוך הוא הגוף בעניני

הנאה; בלי -

בא כאשר הרי עיקר, גופו חיי כשעושה אבל
ואעשנה", חובתי "מה אומר הוא נשמתו לעניני
מושקע גופו, לצרכי בנוגע כשהמדובר ואילו
מעניני "נהנין" — תענוג מתוך בזה ועוסק בהם

הבהמית. נפשו

לגאולה מגאולה
של ההצלה שכל הפורים, ימי של הלימוד וזהו
הכירו שהיהודים בזה, קשורה היתה ההם ימים
נגד היא רשע" אותו של מ"סעודתו שההנאה
ישראל, עם של האמיתי) (טבעו קיומו עצם

וגאולה, להצלה זכו ועי"ז

לגאולת פורים גאולת לגאולה, גאולה ומסמך
ממצרי אמתית יציאה וכולל ועד - פסח

הגוף והגבלות

נפלאות, אראנו מצרים מארץ צאתך וכימי —
משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה

ממש. בימינו במהרה צדקנו,
תשכ״ז) תשכ״ב, פורים שיחות פי (על



מרחשון חודש בשלהי זה היה
ראש גבריאל ניר הרב מספר השנה,
ליובאוויטש חב"ד חסידי ישיבת
כאשר בת"א, פלורנטין בשכונת
מנגר הלל ר' שלנו מכרים זוג
איתי. להפגש ביקשו ואשתו
מכרים משפחת בת שאצל התברר
בריאותי אירוע התרחש שלהם
בידי שיש ושמעו והיות חמור.
לשאול באו מיוחד, ברכה דולר

לעבורה. לקבלו יוכלו אם

שאני תוך בהחלט, הסכמתי
מידו ניתן הדולר שאכן מדגיש
מלך שליט"א הרבי של הקדושה
שלנו, המקורבות לאחת המשיח
"לברכה שזהו מציין שהוא תוך

למי ותתני לרפואה
היו אכן ומאז שצריך".
מופתים וכמה כמה כבר

באמצעותו.

פרטים שמעתי מהם
המקרה על ראשוניים
יותר מאוחר המצער.
את מהאמא שמעתי

לבתה. שארע

חג בערב הגיעה "בתנו
השומר תל הרפואה לבית הסוכות
החג בבוקר ראשונה. לידה לקראת
ההכרה, את לפתע איבדה היא
לחדרה. כולו הוזעק הצוות
מאבדת שהיא זיהו הרופאים
ואז כך. על להתגבר וניסו דם
כדי תוך כאשר ראשון, נס התרחש
מיילדת לחדר הגיעה בה, הטיפול
כשהיא אותה ליילד שהצליחה
שתחי' בת ונולדה הכרה, בחוסר
נותרה שבתנו אלא טוב. למזל

הכרה. מחוסרת

הרופאים אותנו עדכנו אח"כ רק
מי מ"תסחיף נפגעה בתנו כי
למערכת שפיר מי (חדירת שפיר"
של במצב והוגדרה האם) של הדם
שבמצב הבהירו הרופאים "קומה".
לעשות. מה הרבה להם אין זה
מוטל יהא הנטל שעיקר הבנתי
בתפילה להרבות עלינו. מעתה

עבורה. בזכויות ולהוסיף

חשבנו שרק מי לכל לפנות התחלנו
באמצעות פנינו לעזור. שיכול
ובקשנו החברתיות הרשתות
טובים, במעשים ויוסיפו שיתפללו

מדהימה. היענות הייתה אכן

כשהיא ימים, כחודש חלף כך
כל ללא "קומה" של במצב שוכבת
לחדרה שהובא עד לצערנו, שינוי
שהוצב לרפואה" ברכה ה"דולר

הקדושה". תמונתו עם מעליה

מאז כשבוע "חלף ניר הרב ממשיך
עבור ברכה הדולר את שנתתי
ובקשו אלי פנו כאשר היולדת,
אחר חולה עבור ברכה, הדולר את

פשוט. לא מאוד במצב שהיה

בעצמי שאגיע למשפחה הודעתי
מנת על ברכה הדולר את לקחת
בהגיעי ואז השני. לחולה להעבירו
היולדת מדהים, דבר התרחש
אליה חזרה הכרתה התעוררה!
שאפילו ועד לחלוטין
קמה היא קצר זמן בתוך

רגליה. על

ארבעים לאחר זה היה
הייתה בהם יום!!
היה לרופאים ב"קומה".
זה, את את לעכל קשה
התעוררה שהיא בפרט
במיטבו. פועל כשזכרונה
פרץ את לתאר קשה
הגלוי. הנס לרגל השמחה

לי, ספרה האמא יותר מאוחר
מול אחת לא לעמוד שנהגה
מלך שליט"א הרבי של התמונה
שוב ולבקש להתפלל המשיח,
של השלמה רפואתה את ושוב

בתם.

השלוחים מכינוס שחזרתי לאחר
המשיח מלך שליט"א הרבי אצל
הזמנה לי חיכתה יורק, בניו
הורי שארגנו הודיה לסעודת
שהתקיימה בסעודה היולדת.
רבנים בנוכחות בשבט, בט"ו
ספרה המורחבת, והמשפחה
שליוו הניסים שרשרת את האם
לשלב עד הבת, של רפואתה את

ברכה. הדולר

לדבר, כשהתבקשתי זה בשלב
סיפרתי וכן הנס גודל על דברתי
המשיח, מלך שליט"א הרבי על
לה' ההודיה את לבטא ובצורך
נגלה תורה בלימוד הוספה ע"י
לזירוז טובים ובמעשים וחסידות
ויחי והשלימה האמיתית הגאולה
המשיח מלך רובינו מורנו אדוננו

ועד! לעולם

המשיח מלך שליט״א הרבי משיחות

וגאולה פורים של מ״ם
ושמחה. משתה / לאביונים מתנות / מנות משלוח / מגילה מקרא

המשיח. מלך
האמיתית לגאולה שייך שפורים האמור "וע"פ
הרמז) (ע"ד גם לבאר יש - והשלימה
מתחילים דפורים1 מהמצוות שכמה הטעם
מנות", "משלוח מגילה", "מקרא מ"ם, באות
(ושמחה)"3. "משתה (לאביונים)"2, "מתנות

מ"ם באות נרמז והגאולה הגלות ענין כללות
הגלות, על מורה פתוחה שמ"ם כידוע4 -
אשר ירושלים "חומות בפסוק5 כמרומז

על מורה סתומה ומ"ם התיבה, בסוף פתוחה מ"ם פרוצים", המ
מ"ם קץ", אין ולשלום המשרה "לםרבה בפסוק6 כמרומז הגאולה,

התיבה. באמצע סתומה

"לםרבה סתומה, מ"ם שתהי' פתוחה דמ"ם הפירצה וסתימת
דוקא המטה עבודת ישראל, של עבודתם ע"י נעשית המשרה",
משלש רק מסובב ה"ה הקב"ה, ע"י שנברא כפי העולם כי, -
אינה צפונית ורוח דומה הוא לאכסדרה "עולם כמארז"ל7 רוחות,
ירידה, של ענין ל"פירצה", מקום נתינת בו שיש היינו, מסובבת",
המטה, עבודת ישראל, של עבודתם וע"י כו'; הגלות לירידת עד
והסתר, העלם של ומצב במעמד (כאמור) שעיקרה עצמם, בכח

קץ״ אין ולשלום המשרה ״לםרבה
בתוך עולם, של אלופו האל"ף, ומגלים ממשיכים זה ובמצב
באופן רוחותיו, ד' מכל מסובב העולם נעשה אזי - הגלות8 פירצת
אין ולשלום המשרה "לםרבה "פירצה", של האפשרות שנשללת

משיחא9. מלכא ע"י גלות אחרי' שאין גאולה קץ",

שאז בפורים, התחדש המטה דעבודת הענין שעיקר האמור וע"פ
מובן, - מלמעלה הגילוי מצד ולא עצמם, בכח הקבלה היתה
לעשותה פתוחה10 דמ"ם הפירצה (סתימת מ"ם אות של שענינה
שענין וי"ל לפורים11, בעיקר שייך המטה) עבודת ע"י סתומה מ"ם
מ"12. באות מתחילות דפורים מהמצוות שכמה בכך גם נרמז זה

.(422 ע׳ התוועדויות ה׳תשמ״ט, שני, אדר י״א ויקרא, (ש״פ
____________

ימים שאר לגבי פורים של יחודו מודגש ובהם במגילה, שיתפרשו - העיקריות המצוות .1
הספד ואיסור הנסים, ועל אמירת התורה, (קריאת דפורים המצוות שאר משא"כ טובים.
תיבת הוא שהעיקר להעיר, .2 טובים. ימים בשאר גם וישנם במגילה, נתפרשו שלא ותענית).
כג, משפטים (פרש"י דבר" לכל "שתאב "אביון" להיותו ובפרט במ"ם), (שמתחילה "מתנות"
(שמתחילה "משתה", תיבת הוא שהעיקר להעיר, .3 ה"מתנות". הוא שהעיקר בודאי הרי ו),
חב"ד הערכים ספר ראה .4 דוקא. "משתה" של באופן להיות צריכה ה"שמחה" גם כי, במ"ם),
ישעי' .6 יג. ב, נחמי' .5 וש"נ. ואילך). רב (ס"ע ס"ז (ב) מ"ם אות התורה אותיות ערך
תיבת באמצע האל"ף המשכת ע"ד .8 פ"ג. פרדר"א וראה ואילך. סע"א כה, ב"ב .7 ו. ט,
להעיר, .9 ובכ"מ). ג. לה, בהעלותך לקו"ת (ראה ל"גאולה. מ"גולה" מהפכים שעי"ז "גולה,
במ"ם ומסיים פתוחה במ"ם שמתחיל - ב) צח, (סנהדרין "מנחם" הוא משיח של השמות שא'
אם, כי הבריאה, שמצד הפירצה - בלתי-רצוי למצב אפשרות רק לא כלומר, .10 סתומה.
שהרי ל(אות)מ"ם, שייך מ"ת שגם אף .11 הגלות. ירידת ממש, רצוי בלתי- דמצב פירצה
שהעיקר (כיון פתוחה מ"ם בדוגמת הם דמ"ת יום המ"ם כי, - יום לארבעים ניתנה התורה
בדוגמת עצמם, בכח כבר" שקיבלו מה כש"קיימו דפורים, המ"ם לגבי מלמעלה*) הגילוי הוא

סתומה. דמ"ם החידוש

ללוחות ראשונות יום) למ' ניתנו (דכולן לוחות שבין החלוק ה"ז – דבכללות י"ל ואולי *
ראשונות דלוחות יום שמ"ם ונמצא, המטה, עבודת התשובה, הקדמת לאחרי שניתנו שניות,
הדרן (וראה סתומה מ"ם בדוגמת הם שניות דלוחות יום ומ"ם פתוחה מ"ם בדוגמת הם
של באופן הייתה שניות לוחות נתינת גם הרי, - בפרטיות אבל בסופו). תשמ"ט הש"ס על
בפורים הי' עצמם בכח כבר" שקבלו מה ד"קיימו הענין עיקר שלכן, מלמעלה, גילוי

דוקא.

מ"ם - מ"ם אות יש "עמלק") של בשמו (וכן "המן" של בשמו שגם להעיר, .12
דקדושה. מ"ם במ"ם, שמתחיל מרדכי, ע"י - לזה והתיקון דלעו"ז,

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק אדר - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

א. טוב יום שביתת הלכות

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

המקדש כלי הלכות ח. הבחירהפרק בית הלכות
א-ב. פרקים
ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

א. פרק המקדש ביאת הלכות ט-י. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

א. פרק מזבח איסורי הלכות ח-ט. פרקים
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לרפואה" ברכה "דולר עם ניסים

לא עוד פעם שאף במוחש, עתה רואים
עכשיו; כמו בגויים שתלויים מצב, כזה היה

על - עצמאיים שהם שטוענים אלו, הובילו זה, שלמצב
לצלן שרחמנא - גויים אחרי לרדוף שלהם, הנהגה ידי

תשל"ד) אמור (ש"פ בגויים. לגמרי תלויים

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בגויים ותלויים עצמאיים

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-960-0770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר

תפילין זוגות ד' הנחת

גבריאל ניר הרב
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הביטוח

חדשה אור נקודת - מורו

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שליט"א הרבי של האור שליחות למפת
אור נקודת לאחרונה נוספה המשיח מלך
,(Morro) מורו הנופש עיירת זו חדשה,
טיניארה שבאי הכפרים מחמשת אחד
באהיה למדינת השייך האי .(Tinharé)
ברזיל, של המזרחי בחופה שוכן שבברזיל,

הדרומי. האטלנטי האוקיינוס שפת על

אליו מושכים האי, של הטבעי ויופיו מיקומו
ישראלים מטיילים המון ביניהם רבים תיירים
לאחר יהדות, לטיפת שמשתוקקים צעירים
צריך שהכי כ״המקום המקום את שהגדירו

ביבשת״. חב"ד

לדרך יצאה החבורה
הנקודה פתיחת על הוחלט כחודש לפני
מענדי הת' האחראי לשליח החדשה.
גרנשטט יעקב הרב השליח של בנו גרנשטט,
מצות "שבע במסגרת בברזיל רבות הפועל
ומענדי קאליפא מענדי הת' הצטרפו נח", בני

לדרך. יצאה והחבורה חבר.

ומכוניות, כבישים ללא למדי פשוט האי, אופי
קמ"ר, כ-400 ששטחו האי ברחבי הנסיעה
לעיר התחבורה בטרקטורים. בעיקר נעשית
בגלל השכנה. מסלבדור בטיסה או בים היא
טבע. שמורת בשטחו הוקמה האי של אופיו

כחודש "לפני גרנשטט: מענדי הת' מספר
ק״ג מאות צוות, אנשי מלא, ציוד עם הגענו
ע״י בצהוב, נכבשה מורו כשר(!). אוכל של
שכרנו שליט״א. המשיח מלך הרבי צבא
והתאמתו התארגנות לאחר מתאים. אולם
מוזמנים. שהם למטיילים הודענו לצרכנו,

נשמות מטיילים מאות של ענק גל הגיע ואכן

שבת כניסת לפני לאלוקות. שזעקו יהודיות
המזוזה קביעת של מיוחד מעמד קיימנו
להניח פז הזדמנות זו הייתה למקום. בכניסה
יש תמיד כמו כאשר תפילין, מהם לרבים
בחייהם. הראשונה הפעם להם שזו כאלה

למרחקים אמן!
כל עם אדוננו" "יחי הכרזת לאחר
כאשר המזוזה קביעת נערכה המשתתפים,
אשר .. הברכה את שומעים חבר'ה, מאות
מזוזה", לקבוע וציוונו במצוותיו קדשנו
שהידהד "אמן!", כוחם בכל יחד ושואגים

נשמה. מרהיב מחזה למרחקים.

מתנדבים צוות באולם, נערכה שישי ארוחת
של גדולה כמות הכין המטיילים מבין ענק
להאכיל יכולנו בכמויות.. קצת (טעינו אוכל
מטורפות. היו העוצמות מטיילים), 1000 גם
העולם ״כל יחד שרים יהודים 560 השירים..
שלא ענק ה׳ קידוש למעלות".. "שיר כולו״,

מארצנו..". רחוק כה במקום כמוהו נראה

בפעילות הצוות התמקדו השבת לאחר
סיורי בקביעות מקיימים המקום. לביסוס
ככל רבים מטיילים לזכות תפילין, מבצע
מתקיימות שבמקום הודיעו כן כמו שיותר,
ואוכל תורה, שיעורי שבת, וסעודת תפילות

מרוחק.. כה במקום כשר

1600 מעל חב"ד בבית להתארח זכו כה עד
בית צריכים כך שכל יהודיות, נשמות
המטיילים מהבית, מרוחק במקום יהודי
והתאהבו נשארו נכנסו, עברו, היהודים(!)

חב"ד.. בבית

בשליחות עזרה
זה הקרובים בחודשיים החלה, כבר העונה
שבת לסעודות מתכונן והצוות העונה.. שיא
מכך. המשתמע כל על איש(!), 800 של
ובשר אוכל והבאת גדול, צוות אולם, השכרת

לגאולה! מוכנה כבר ומורו מרחוק.. כשר

בנקודה פעילות
כרוכה זו, מרוחקת
גדולות. בעלויות
חשיבות מכאן
בכל והסיוע העזרה
הצוות שניתן. מה
מי לכל מודה במורו
ויחד כה עד שעזר
מחפשים הם זה עם
נוספים שותפים
את להרים שיעזרו

הראשון הפוש את ויחזקו האדיר, הפרוייקט
שכל בעולם, נקודה עוד לכבוש - להצלחה
מלך שליט"א הרבי אל החיבור את צריכה כך

ממש. בקרוב הגאולה עדי המשיח,

לחקלאות מורה
וחשיבות בגודל ביאור צריך אין לדכוותי' אשר תקותי
שלכאורה אף אשר בההדגשה, לא וכן התפקיד
אם כי קדש, כלימודי לימוד זה אין וטבע חקלאות

האדמה, ועבודת לטבע בהנוגע לימוד

דרכיך דבכל הציווי הוא זה על גם אשר פשיטא הנה
האדם ובהנהגת ברוחניות הוא כלל אשר דעהו,
או"ח שו"ע ובטור דיעות הלכות ברמב"ם (כמבואר

בארוכה) רל"א סי'

אף עניניו, בכל רבו את לחקות תלמיד שבטבע ובפרט
אחר. במקצוע רק ממנו הוא לקח שמקשיב

בחקלאות לקח השומעים אלו אשר לדעת ועליו
בעניני הוא נוהג איך אחריו, ומביטים מתבוננים וטבע

ומצות, תורה

פחות לא ככולו, הפעמים ברוב עליהם, זה ומשפיע
והטבע, החקלאות לידיעת בהנוגע מהשפעתו
יותר, גדולה עוד בזה ההשפעה קרובות הכי ולפעמים

בעקיפין, הבאה שהשפעה וילדים, הנוער בני וכטבע
מההשפעה יותר, ובעומק יותר בנוח אצלם מתקבל

וגזירה. ציווי עול הטלת לימוד ידי על הבאה

שורת פי על נהג עתה עד שבאם מהאמור, המורם
הדין, משורת לפנים גם או תורה הדין

על למשפיע עשתו העליונה שההשגחה שמרגע ברור
מנת על דטופח ובמדה בזה, להוסיף עליו מבנ"י, כמה

להטפיח,

עוד ואולי למחצה אותו יחקו רק אם שאפילו בכדי
מתאימה ומדה המזג יחסר לא זאת בכל מזה, פחות
ו׳תשצ) (מאגרת תורתנו. להוראת

כרטיסים: רכישת
,054-257-7030
050-340-2877

לפרטים:
hageula.com/lottery

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי
בלימוד נצחית בשותפות וזוכים תורמים
כ"י המוסדות תלמידי כמאה של התורה

התורמים: בין פרסים הגרלות
מקורי, ציור מאמרים, סט ל-770, טיסה כרטיס

מתנות ושלל זוגית, ארוחה
יהלום מיוחדת:טבעת בונוס הגרלת

ההצדעה ערב - מלכה" ב"מלוה למשתתפים
(24.2) אדר ט' תצוה, פר' קודש, שבת במוצאי

בת-ים סוסייטי באולמי
! חובה מראש ההרשמה

קורה! זה השבוע
תצוה פר׳ שבת במוצאי

האטלנטי האוקיינוס שפת על האי, חוף על תפילה

קליפא, מענדי התמימים:

חבר. מענדי גרנשטט, מענדי


