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גוף כעין ממש לזית. לו, יש אופייניות "יהודיות" תכונות
פרי בטעמו, אור. "נשמתו" מצד חשוך, גופו מצד ונשמה.
זית ועֲלֶה נח, אל ששבה היונה כמאמר ביותר, מר הזית
הקב"ה של בידו כזית מרורים מזונותי יהיו בפיה: טרף
מרירות רק לא אך ודם". בשר בידי כדבש מתוקים ולא

והזכרון, החכמה לכח חולשה גם לאוכליו, הזית בפרי יש
שנה...". שבעים של לימוד משכח "שהזית חז"ל כלשון
ביותר, מומלץ מפנימיותו המופק הזית שמן לעומתו,

סלט כל של טעמו ומטיב במזוננו בריאותי כמרכיב הן
וכהמשך והזכרון החכמה לכח כחיזוק והן ירקות,

שמן כך ..." חז"ל: לשון
של לימוד משיב זית
כי אם שנה". שבעים
זכה, חשיבותו לעיקר

המנורה נרות בהדלקת
כמפורש ובמקדש במשכן

זך זית "שמן בפרשתנו
תמיד". נר להעלות כתית...
חז"ל דעת נחה לא ועדיין
שמן זכה במה בשאלתם:
שמנים? שאר מכל הזית
נקודת על שהצביעו עד

לישראל נוספת דמיון
מוציא אינו הזה הזית "מה
כך אתו שכותשין עד שמנו

ישראל..".

המגילה סיפור
היה שמנו. שהוציא הזית המגילה, סיפור כל זהו ובעצם
בית חורבן שלאחר בבל, גלות שנות שבעים בסיום זה
ישראל עם היה אמור זו, גלות של סיומה עם ראשון.
הגורם בשנית. המקדש בית את ולבנות לארצו לחזור

העובדה ישראל. של החשוך הרוחני מצבם היה המעכב,
להשתתף שלא הצדיק, מרדכי לדברי שעו לא שרבים

ההתבוללות אוירת על העידה אחשורוש, בסעודת
להקב"ה כביכול נותרה לא בעם. שפשו והמתירנות

ושמנו". "הזית קוד את להפעיל אלא הברירה,
את אחשורוש משאישר

ו"הרצים המן בקשת
המלך בדבר דחופים יצאו

נבוכה", שושן והעיר ...

את שידע מרדכי לפעול. החלה הזית כתישת מערכת
זועק הקלעים, מאחורי וגם בגלוי בצד נעשה, אשר כל

החלו יהודים ישראל. כל את ומעורר ליבו מקירות
להוציא החל הזית הצרה. נחתה מהיכן ולהבין להתעשת

התגלתה. נפש והמסירות הביטול נקודת שמנו.
תוצאות את אור", "תורה בספרו הזקן אדמו"ר מתאר וכך

הגדול הביטול למדרגת ישראל אז "וזכו : כתישה אותה
להמיר רצו אם שהרי השם, קדוש על הנפש מסירת ע"י
שכל רואים שאנו כלום... להם עושה המן היה לא דתם

שנמשך המן, גזירת מפני בסכנה ישראל בני שהיו הימים
היו שנה, כמעט הזמן

מסירות בבחינת כולם
ובכל יום בכל ממש, נפש

בכל כי שעה. ובכל עת
מוכנים היו ושעה שעה

להריגה נפשם למסור
ולא ח"ו דת לעבור ולא
מהם אחד שום על עלה

ח"ו". חוץ מחשבת
נקודת התגלתה מעתה

- יהודי שבכל השמן
נשמ"ה, אותיות השמ"ן,
העצם נקודת התעוררה

ומרגע הנשמה, של
לגאולה. זכו שהתגלתה

ידע דלא עד
חסידים ידעו ומתמיד מאז
ע"י זה, את לחסוך אפשר מלמעלה, לכתישה לחכות שלא
שהרי ח"ו, וסיגופים, לעינויים הכוונה אין עצמית. כתישה

השם מדרכי ושלם בריא הגוף "היות הרמב"ם: כלשון
והנפש הרע היצר לכתישת כוונתה עצמית, כתישה הוא".

נוקבת דרישה ע"י המתבצעת פעולה שבאדם, הבהמית
אמיתית להתבטלות חדה דרישה עצמו. כלפי האדם של

הנוחות חשבון על זה כאשר גם הבורא, רצון כלפי
בעומדנו דידן ובנידון האדם. של הרוחנית או הגשמית
הנוקבת התביעה זו למאור" ה"כתית הפורים, ימי ערב

האחת השליחות במילוי מלאה להתבטלות עצמנו, כלפי
הרבי ע"י והשלימה, האמיתית הגאולה הבאת והיחידה,
שמחה ומתוך ממש ומיד תיכף המשיח, מלך שליט"א

ידע". דלא "עד עצומה

פורים מבצע
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על
הפורים, חג ימי במשך יגיעו המשיח,

להביא בעולם מקום בכל חב"ד שלוחי
עם יחד יהודי לכל החג שמחת את

מיוחד דגש הגאולה. בשורת של המסר
שנמצא למי השמחה הבאת על מושם

כבתי לשמוח, יותר קשה בהם במקומות
יתקיימו בנוסף ועוד. כלא בתי מרפא,

וקיום המגילה, קריאות חב"ד מוקדי בכל
בבוקרו. והן החג בליל הן החג מצוות

הגאולה זמן מגזין
האמיתית הגאולה למען האגודה

שעבר, בשבוע לאור הוציאה והשלימה,
במגזין הגאולה". "זמן חדש מגזין

תמונות מופיעים הראשון, שהינו זה,
שהתקיימה המרכזית, העצרת ונאומי

שבט יו"ד לרגל תל-אביב באוניברסיטת
מלך שליט"א הרבי לנשיאות שנה 60 -

.03-658-4633 לפרטים: המשיח.

במירון פעילות
ולידת פטירת יום אדר, ז' יום לרגל

למירון, רבים אלפים עלו רבינו, משה
דוכן נפתח במקום רשב"י. של לציונו

מלך שליט"א לרבי וכתיבה פעילות
תלמידי מופקדים הביצוע כשעל המשיח,

עלון הוציאו שאף בצפת, חב"ד ישיבת
הכותרת: תחת האירוע, לרגל מיוחד

אחרון". גואל הוא ראשון "גואל

השליחות במילוי מלאה להתבטלות עצמנו, כלפי הנוקבת התביעה זו הפורים, ימי ערב בעומדנו למאור״ ה״כתית
! ממש ומיד תיכף המשיח, מלך שליט״א הרבי ע״י והשלימה, האמיתית הגאולה הבאת והיחידה, האחת

טובות חדשות
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(26.2.10) (5770) ה'תש"ע אדר י"ב תצוה, פרשת קודש שבת ערב

שמח! פורים חג

ב"ה

הגאולה שמחת
! ידע דלא עד
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הפורים. בחג המגילה, את הק׳ בידו מחזיק המשיח מלך שליט״א הרבי

מלכות..." בלבוש יצא... "ומרדכי



  
   
    
  

   
  

      
   
   

    
   

  

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
כנר, משול שהוא המשיח, מלך לכם מביא
נר ערכתי לדוד קרן אצמיח "שם שנאמר:
יכבדנני תודה "זובח יז). קלב (שם למשיחי"

כג) נ (שם אלהים" בישע אראנו דרך ושם
תנחומא) (מדרש

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

החפשית. בחירתם מתוך

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

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

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

מזרעם".
תשכ״ז) פורים (משיחת

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:12 4:59 ירושלים
6:14 5:14 תל-אביב
6:13 5:04 חיפה
6:15 5:17 באר-שבע
6:25 5:25 ניו-יורק

גו' פקדתי צבאות ה' אמר כה 
ב) טו, (שמואל-א

א' פעם לקרות יש עמלק" "זכר את
בסגול. ב' ופעם בצירי

נס כמו נראה שלא הנס

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
המלכה, אסתר של מהנהגתה לראות שניתן וכמו

ימים שלשה שצמה המלך, אל בואה לפני
גזירתו. את שיעביר להקב"ה ותחנונים בתפילה

הטבע בדרך ההנהגה את גם שילבה שבכך
טבעית העל ההנהגה את וגם המלך) אל (בבואה

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

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

וקיום התורה לימוד נשמתו, בחיי להיות צריכה

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

השם.
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 —
צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה

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

מלך דבר

תצוה פרשת
זכור שבת

תצוה

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

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

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

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

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

תניא תהלים חומש
אליאס שיחיו ורחל יעקב הרב למשפחת

השידוכין בקשרי שניאור הת' הבן לבוא
קפלן שתחי' חנה ב"ג עם

הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

שיחי' שמואל משה הת' המצווה בר לחתן
שיחיו דינה ונחמה יוסף ברוך הרב בן

בורושנסקי
רוח לנחת ולמדן, שמים ירא לחסיד יגדל

המשיח מלך שליט"א הרבי

טוב מזל טובברכת מזל ברכת



משה הזוג בני של המפתיע סיפורם
לפני בדיוק התחיל טהרני ותאיר

כאשר תשס"ט אדר בחודש כשנה,
הבדיקות תוצאות אצלם התקבלו

עתידים הם בעז"ה, שאכן, שאישרו
תאומים. זוג לחבוק בקרוב

התחלפה הראשונית שהשמחה אלא
הם כך ועל דאגה. לעננת במהירות

בעבר חוינו "לצערינו, מספרים:
כשהלידה ל"ע, ֶל" של"נֶפ קשה מקרה

שמים בחסדי נסתיימה השניה,
960 במשקל פג בננו, בלידת מרובים

שלשה באינקובטור ששהה גרם,
ב"ה. אתנו חי הוא וכיום חודשים,
מקרה ולאור אלו נתונים רקע על

קשה לא העוברים, במצב מאוד נדיר
שום נתנו לא שהרופאים לנחש

בצורה שתסתיים רגילה ללידה סיכוי
איתם שנפגשנו רופאים שני מוצלחת.

את להפיל משמעית חד לנו יעצו
רב לשני... סיכוי לתת בכדי מהם אחד
ליעוץ אותנו הפנה התייעצנו, שאיתו

מנהל שלישי, רופא אצל
שחזר יולדות, מחלקת
הרופאים, קביעת על

אותנו מזהיר שהוא תוך
ההפלה שאי-קיום

להסתיים חלילה עלולה
לא-טוב.

אותנו זירז הוא ממנו שיצאנו לפני
ליום לדילול תור בהקדם לקבוע

את הפכו דבריו הקרוב. רביעי
מה להבין התחלנו למעשית. התמונה
הולכים שאנחנו להאמין. רצינו שלא

ושלא העוברים אחד את להפיל
את לקבל אלא ברירה לנו נותרה

ה'. רצון שזהו העובדה
חוות עוד לקבל בנתיים, החלטנו

"פועה" למכון פנינו מקצועיות. דעת
לקבל שנוכל ידענו שם בירושלים,
תורה. לדעת כפופה מקצועית דעה
שלנו למקרה התייחסו המכון אנשי

הרגשנו ואכפתית. רצינית מאד בצורה
בירור לאחר טובות. בידיים שאנחנו

המכון לרופאי והעברתם הנתונים כל
המסקנה המכון, רבני עם יעוץ תוך
אחר גדול רב גם דומה, שוב היתה

לפרפסור אותנו הפנה התיעצנו איתו
פסק והרב המלצה אותה על שחזר

זאת. לעשות שעלינו לנו
מהרב ששמענו תורה שיעור לאור

לטובה הכל את לקבל החלטנו ארוש,
שנגזר מה שכל ולהאמין ה', מאת

בכל כי אם טוב, רק למעשה זה עלינו

היה וכאבינו הבאות מפני חרדנו זאת
המקרה לאור במיוחד עצום, כמובן
רק סיימנו אותו הקודם, הילד של

לכן. קודם שנה
תור לקבוע הרפואי, למרכז הגענו

מח' ראש עם מדברת אשתי לדילול.
את שהכיר הפרופ' בסיכון", "הריון

שיצטרכו לנו אמר שלה הרפואי התיק
העוברים... לשני הפלה לעשות

עוברת איתו, משוחחת שאשתי בזמן
אחת פרטית" "בהשגחה לידם

היא בסיכון. הריון במח' מהמטופלות
ובקשה ביניהם השיחה את שמעה

היא דקות. 2 עימה לשוחח מאשתי
האישי, הרפואי במצבה אותה שיתפה
שהיא סיכוי אין הרופאים לפי כאשר

6 ב"ה לה יש וכיום ללדת, תצליח
ביחד! שלישיה נולדו מתוכם ילדים,

מרכז של טלפון מס' מסרה היא
בורוכוב משפחת של קודש, האגרות

לא אני האמת למען ברחובות.
אם אבל זו, בשיטה האמנתי כל-כך

דלת לנו פתח הקב"ה
בה. להכנס חייבים היינו

לרחובות שהגענו לפני
רופא של טלפון קבלנו

שעובד נוסף מומחה
אבל בירושלים, בהדסה
שמענו כי התקשרנו לא
שקיבלנו התשובה רופאים. מספיק

מיוחדת ברכה הכילה קודש באגרות
שליט"א המשיח מלך שהרבי תוך

שהפנו לרופא פנינו לא מדוע אומר
תלוי שהכל בכך ומסיים אליו... אותנו

שלנו. באמונה
והוא מהדסה לפרופ' מיד התקשרנו

העוברים שני את להפיל או יעץ:
אבל העוברים שני את לקיים או

היה הוא לדלל. לא ואופן פנים בשום
ודבריו להריון, סיכוי שנתן הראשון

שהכל במכתב לדברים בדיוק התאימו
שלנו. באמונה תלוי

כמתוכנן, המשיך ההריון בפועל,
בשעה נדהמים. עומדים כשהרופאים

שני בעיתם, נולדו ומוצלחת טובה
במשקל ושלמים בריאים תינוקים

ובריא. מספיק
השמיני, ביום שהתקיימה בברית

על יהודה ולשני יוסף לראשון קראנו
לקב"ה. ההודאה שם

הפרטים, כל עם המלא הסיפור את
מיוחד, בעלון לפרסם החליטו הם
שהם תוך בעצמם כתבו הם אותו

הרחב. בציבור אותו nמפיצים

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

לחשושליהודי אין ממה לחשוש ממה אין ליהודי
שכאשר רואים שממנו זה-עתה, שאירע מאורע "נזכיר
לחשוש, ממה לו אין – בגאון יהדותו עם הולך יהודי
רק (לא מזיק לא שזה ובאופן מנהיג, נעשה הוא ואדרבה:

שאינו-יהודי. למי אפילו אלא) ליהודי,
הקודש: מארץ זה-עתה שנמסרה לידיעה היא, והכוונה
ויאמרו - וכו', "משלוח-מנות" שישלחו מכאן שבקשו כיון
המגילה) מן (הלקוחים התעוררות ודברי 'פורימית' מילה
מה אין ישתחווה" ולא יכרע ד"לא באופן מתנהגים שאם -
ליהודים מצייתות שאינן למרות המדינות מ-127 להתפעל

- וגו'" אורה . . "ליהודים ויהיה אחשורוש, למלך אלא
נמצאים והם היות הקודש, ארץ על בגופם להגן שזכו ליהודים ובמיוחד
יהודי שם שעומד על-ידי נעשה שזה פחד, להטיל צריכים בהם במקומות
לא ולכן נשק, בידו אוחז שהוא כיון ממנו לירא צריכים הטבע בדרך שאפילו

בלתי-רצויים, ענינים מלכתחילה לעשות צריכים
יישן ולא ינום וש"לא מידם" מצילנו ש"הקב"ה אלו ליהודים להסביר ויש
ומפרשת המלך" שנת נדדה ההוא "בלילה במגילה שכתוב וכפי, ישראל" שומר
נעשה יישן" ולא ינום ש"לא ומכיון עולם", של ל"מלכו היא שהכוונה הגמרא

וגו'". אורה היתה של"יהודים עד הוא" "ונהפוך
עידוד עם יחד טובה בשורה לבשר שיכולים שכששומעים ישראל בני וכמנהג
הקודש בארץ שחלקו ליהודי [על-אחת-כמה-וכמה שני ליהודי הרוח וחיזוק
במקומות נשק עם שעומד כיון מציאותו עצם על-ידי הארץ על להגן הוא
יארעו שלא וגורמת מפחידה זו עמידה שעצם הגבול, על ובפרט מסויימים

שהיות, כל ללא הבשורה את לו מבשרים - בלתי-רצויים] ענינים
הצבא לאנשי הקודש) לארץ שנשלחו (מהשלוחים יהודים כמה יצאו אזי
ועוד נהג אליהם הצטרפו - אי-סדר שם היה שלאחרונה וכיון בשכם. הנמצאים

אחד). צבא איש (או צבא אנשי שני

לשכםפורצים את המחסום בדרך לשכם בדרך המחסום את פורצים
ואבנים עצים של במחסום חסומה שהדרך ראו הם משכם מסויים במרחק
וסביבותיה. לשכם להגיע יהודים או מחיילים למנוע כדי הניחו שהערבים
- מבני-אדם גם אלא ועצים, עפר אבנים, - מדומם מחסום רק היה לא וזה

ערבים!
על-עצמו וליטול להסתכן עליו מדוע בלבו: סברה עלתה זאת, הנהג כשראה
אחרים על-די אחר, בזמן תבוצע שהשליחות עדיף - השלוחים אחריות את
היה הוא שעל-ידי-זה עוד מה המחסום, את ולפרוץ להסתכן מאשר וכו',

המחסום. ליד העומדים בערבים מתגרה
ולשמח לעודד שליחות עליהם שמוטלת שכיון בפשטות, אמרו השלוחים אך
וששון ושמחה אורה היתה ש"ליהודים להם ולספר פורים, בשמחת יהודים
מתייחסים שאם היינו, יצא", לא - למפרע המגילה את וש"הקורא ויקר"
ודאי אלא יצא, לא - כעת נוגע ואינו פעם שהיה עניין כאל המגילה לסיפור
ועשרים ב"שבע אלא אחד במקום רק ולא לנו", תהיה ו"כן אלינו שייך זה שענין

מדינה", ומאה
אפילו ועפר, אבנים עצים של במחסום להתחשב צריכים לא כן על אשר
ההולכים שלאלו וודאי בעלי-בחירה, אינם שהם כיון ערבים, לידו שנמצאים

רע. כל יאונה לא טוב דבר לעשות
אלא - ולשלימותם לשלוחים ידאגו שלא האיש-צבא ואת הנהג את ושכנעו

המחסום! את ופרץ הלאה נסע הוא ואמנם הלאה, יסע
- להפחידם כדי באויר לירות שלאלצו ועד אבנים בהם ליידות ניסו אמנם
שם והיתה לחיילים, והגיעו לערבים, לא וגם ליהודים לא הזיק לא זה אבל
מכן ולאחר בפורים; להיות שצריכים הפרטים כל עם שמחה פורים התוועדות
הקודש עיר לירושלים - וטובי-לב שמחים ושלימים בריאים - השלוחים חזרו
חגיגת מתחילה עכשיו רק העתיקה) בעיר ובפרט בכלל (בירושלים שם [שהרי

בט"ו]". הוא פורים ששם כיון פורים,
מוגה) בלתי - ה׳תשל״ו פורים (משיחת

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
אסורות.. מאכלות הל'

א. פרק אלו. בפרקים
ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ב-ד. פרק ושותפין. שלוחין הלכות

ה-ז. פרק

ח-י. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים עבדים.. הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

שלשה ספר והוא משפטים ספר וגו'. ביושר אודך
א-ג. פרק אלו. בפרקים שכירות.. הלכות עשר..
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המחלקה בפתח תפנית
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- הפורים מימי להוציא שיש ההוראה
ולא יכרע "לא של התוקף ישנו שכאשר

מידם" מצילנו "הקדוש-ברוך-הוא אזי ישתחווה",
ודור. דוד בכל

תשל"ו) פורים (שחית

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מפורים ההוראה

שליט״א הרבי
המשיח מלך

באתר: חדש
לקוטי הספר את ולהוריד ללמוד לצפות, ניתן

דורנו נשיא של הנצחיים חייו בעניין העוסק מקורות
הרב של בעריכתו המשיח, מלך שליט"א הרבי -

חנה' 'מכון של רוחני ומנהל שליח מאיעסקי, שלמה
הייטס בקראון לבנות



באינטרנט מעינותיך" "לכשיפוצו

לאביונים״ ״מתנות ענין
על ובהוספה והחוברת מכתבו אישור על בהוספה ...

לאביונים מתנות בענין שהערתי אף שלי, המברק
רצוני אבל ביאור, צריכה ואין מאליה מובנה

בזה. נקודה עוד להוסיף זו בהזדמנות להשתמש
שבמצות הדתי הערך הוא העיקר על נוסף והיא:

דפורים, היום ממצוות שהיא לאביונים מתנות
יותר נעלה עוד הרמב"ם בדברי כמבואר ואדרבה
לחנך פדגוגי ערך בזה יש מנות, דמשלוח ענין על
(?) הילדות מדת על לעבור הילדים את ולהרגיל

שיש כלום, ולא לו חייבים שאינם למי ממונם ולתת
או לחבר מנות משלוח מאשר יותר עמוק רגש בזה
צריכה בממונו צדקה הפרשת אשר ובפרט לחברה.
על שיעורר המחנך בהשפעת פנים כל ועל לגרור,

המדריכים שהם ובטרחתו, בגופו צדקה גם זה,
מקור שהוא האנוכיות רגש להחליש פעיליים הכי

ועון חטא לידי ועד והפרעות התפרצויות מיני לכל
בפועל.

זו נקודה עלי חביבה חסיד בתור אשר אכחד לא
היא ונושאיה החסידות תורת מיסודי שהרי ביותר,

ומצותי' התורה ואהבת ה' שאהבת איך ההדגשה
חד. שכולי ועד ישראל, אהבת עם הם אחדים

תשכ״ג) ניסן, י״ג (ממכתב

אחד כל שאצל המזבח
ובטח חן. ותשואות נתקבל. שלה תורה הדבר ...
ואחת אחד בכל אשר בספרים, המבואר יודעת

חיצוניות בו ויש לבו הוא שבו המזבח ישראל מבני
והפנימי. החיצוני מזבח בדוגמת הלב ופנימיות

תשמ״ו) אד״ש, י״ב (ממכתב

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

על המשיח מלך שליט"א הרבי שם מיוחד דגש
ב"עליית לבעש"ט שניתן המפורסם המשפט

מעינותיך "לכשיפוצו שלו המפורסמת הנשמה"
כאשר השנה, ראש מימי באחד זה היה חוצה".

להיכלות נשמה" ב"עליית הבעש"ט עלה
וכאשר המשיח, של היכלו עד והגיע העליונים,

אז, לו ענה יבוא, כבר הוא מתי לדעת הפציר
המפורסמת. התשובה את המשיח מלך

שנות במהלך הפך חוצה" מעינותיך "לכשיפוצו
של הכיבוש לסיסמת המשיח, מלך של נשיאותו
את להחדיר שייך בהם הפרסומיים המעוזים כל

של הפריצה שנות בתחילת אם הגאולה. אור
שיעורי הביאו חב"ד חסידי כאשר הרדיו, מכשיר
גם יותר מאוחר אם בית, לכל משודרים חסידות
ואם מטרה, לאותה כמובן המנוצלת בטלוויזיה,
כאשר האינטרנט, ברשת גם האחרונות, בשנים
אליו חסידי, יהודי מידע של לשפע עדים אנו

רגע. בכל להחשף מקום מכל אחד, כל יכול

הגדולה הפריצה
אתר לראשונה עלה שנים כשמונה לפני

כשנה, כשלפני ,www.hageula.com "הגאולה"
מחדש, ובנייתו שיפוצו עם נוסף, שלב עולה הוא

ביתר-קלות למצוא לגולשים שיאפשר באופן
השונים. בנושאים מידע

העוסקות כתבות אלפי האתר, מכיל כיום
גאולה, משיח, בנושאי וממצה מקיף במידע

עולות שבוע מידי המתים. תחיית המקדש, בית
שנה לוח השבוע. מפרשת ושיעורים כתבות

ישראל מועדי על הגולשים את מעדכן מיוחד
נושאים מאות מיוחדים. חסידיים ותאריכים

לגולש המובנת בצורה נכתבו ובחסידות ביהדות
ועוד. הכללי מהציבור

על סיקור המביאה חדשות, מערכת לצד זאת כל

מרחבי חב"דיות חדשות וגאולה, משיח פעילות
הארץ, ושלימות אקטואליים נושאים העולם,
שיחות באתר, מתפרסמות שבוע מידי ועוד.
מלך שליט"א מהרבי נדירות ותמונות קודש,

המשיח.
לאתר היום עד גלשו שחלפו, החודשים במשך

המתקבלות הרבות הפניות גולשים! אלפי מאות
להמשיך הצוות את מדרבנות המערכת,

לגדול האתר, את שהפכה הברוכה, בפעילותו
כמובן מספקים לא במערכת מסוגו. ביותר

יהודי, לכל בהמשך, להגיע ומקווים בהצלחה,
את באתר, שימצא מנת על עברית, הקורא

תחום. בכל מבחינתו, הרלוונטי המידע

הקודש במראות לצפות
אתר של הפרוייקטים שבמסגרת ספק, אין
מדור את מיוחד באופן לציין ניתן הגאולה

יו"ד לרגל שהושק הגאולה" "זמן של הוידאו
הששים". "שנת שבט

קטעי כאלף היום כבר למצוא ניתן זה, באתר
שליט"א הרבי של נשיאותו שנות מכל וידאו,

ממשיך מיוחד צוות כאשר המשיח, מלך
להשלים מנת על אלו, וידאו קטעי בהעלאת

"מראות המכונים הוידאו קטעי כל את ולהקיף
המשיח! מלך שליט"א מהרבי קודש"

חודשים במשך פשוט. פרוייקט על מדובר לא
הקלטות שידרוג על מיוחד, צוות עמל ארוכים
והמרתן השנים, במשך שהופצו המפורסמות,

להגיע אחד כל יכול אליהם דיגטליים, לקבצים
ובמהירות. בקלות

והרצאות נאומים למצוא ניתן אלו, כל לצד
הכנסים ובראשם שונים, באירועים שניתנו

שהתקיימו וגאולה, משיח בנושאי הארציים
המחזקים הנאומים וובהם האחרונות בשנים

שירה קטעי המשיח, מלך שליט"א הרבי בעניני
ועוד. הפסוקים באמירת ישראל ילדי וזמרה,

שותף אחד כל
כאשר מושקעת, גלישה באכות מגיע הנ"ל כל

הרב לוגוב, שלום הרב מופקדים הטכני הצד על
העורכים תמימים ומספר חיילובסקי אליהו יעקב

אותם ומעלים הקלטות את
מסודרת. בצורה העת כל

לכל קוראים האתר במערכת
בהפצת חלק ליטול אחד

אלפים: לעשרות המעיינות
מיוחדת? פעילות עשיתם

אקטואלית? תמונה צילמתם
או עלון לאור הוצאתם החדשות! למדור שלחו
החומר את שלחו – וגאולה משיח בנושאי ספר

וידאו? צילומי ברשותכם יש באתר! לפרסום
אחד כל וכמובן, הציבור! לתועלת אותם פרסמו
כל הפעילות. להמשכת תרומתו את להרים יכול

בשמחה. תתקבל תרומה
על הדיווח את להעביר כבר שיזכו והעיקר,

בגאולה המשיח, מלך שליט"א הרבי התגלות
ממש. ומיד ותיכף והשלימה, האמיתית

הוידאו מדור


