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השבוע בתחילת למכה. תרופה מקדים הקב"ה לעולם
מתרחשת המן, גזירת לפני שנים כתשע כולנו. בזה נוכחנו
בפומבי מבזה המלכה ושתי אחשורוש, בארמון שערורייה
ומפנה להורג, להוציאה בכעס המצווה השתוי, בעלה את

שברגע כדי זה, כל המלכה. אסתר לטובת מקומה את בזה
הצדיק מרדכי הוראת את למלא אסתר תוכל הקריטי

גזירת את ולבטל המלך אל לבוא שבדור, ישראל בני ראש
ויקר. וששון ושמחה אורה הייתה וליהודים המן.

כמה כבר כאשר הכיפורים, יום מלחמת לפני היה זה כך
המשיח מלך שליט"א הרבי המלחמה, פרוץ לפני שבועות

מחץ כוח מראש הכין
המתקפה לקראת רוחני

לכנס וביקש הצבאית
וללמוד ישראל ילדי את

מתורתנו פסוקים עימהם
הנצחון להבטחת הקדושה

להשבתת עד הצבאי,
כלשון והמתנקם, האוייב
בתהילים ישראל מלך דוד

ויונקים עוללים "מפי -
אוייב להשבית ... עוז יסדת

ומתנקם".

צדקה של בית
ראש ערב היה גם זה כך

כאשר תשמ"ט, השנה
לאחר הקדושה בשיחתו
כשעתיים מנחה, תפילת

יזדרז ואחד אחד כל אשר ביקש הדין, יום כניסת לפני
בקיר צדקה קופת ולקבוע להספיק כדי לביתו להגיע
שניתן אמר העניין, ודחיפות חשיבות לנוכח הבית...

ע"י ולחברה קרטון או מנייר אפילו הקופה את לעשות
וכיו"ב. דבק או מסמר

זה ידי "על כי ציין זו, שגרתית בלתי לבקשה כהסבר
"בית - חדש בית כבונה הוא הרי בבית קופה שקובעים

חלק נעשית הקופה הלכה, עפ"י שהרי צדקה", של
בבית גדול עיקר נעשית הקופה מזה, ויתרה מהבית,

מצוה של ענין שהיא מאחר
מצוה שזו ובפרט (צדקה),

נאמר שעלי'ה מיוחדת
ששקולה צדקה "גדולה

לבית וחיזוק קיום מוסיפים שעי"ז ועד המצוות". כל כנגד
צדקה", של "בית (ומעצמו) מביתו עושה שהוא וע"י ...

שבסביבתו, והטף הנשים האנשים כל על משפיע זה הרי
התרחשה מכן לאחר מה זמן כך". יעשו הם שגם

בחסד ... ותוצאותיה עוצמתית, אדמה רעידת בקליפורניה
וברחמים.

בעולמנו, שיגרתי אירוע אינם בכלל, אדמה רעידות
וצ'ילה. האיטי את לאחרונה שפקדו אלה כמו בוודאי

ורכוש, בנפש עצומים לנזקים שגרמו גיאולוגיים אירועים
תחושת את ובעיקר אדם. בני מליוני על רישומם והותירו

מול האונים חוסר
התרחשות של האפשרות

ותהיות כזו גיאולוגית
המיגון אמצעי בדבר

כזה. מאירוע וההישרדות

הגאולה עד
האדמה, רעידות חקר
עוצמתם, תדירותם,

מידע ואגירת סיווגם,
בעשרות בנושא, רשום

הביאו האחרונות השנים
במדינות רבה למודעות
להיערך בנסיון בעולם
בשינוי ובעיקר מולם

שכמי אלא הבניה. שיטת
עולם בבורא שמאמין
יכולים איננו ומנהיגו

אלו, בשינויים להסתפק
רוחני, וגורם סיבה קיימת טבעית תופעה לכל שהרי

אדמה לרעידות בהקשר ולתוצאותיה. לתופעה האחראים
חילופי היא הסיבות שאחת חז"ל, דברי עלינו אמונים

משיח. מלכות להתגלות היא הכוונה דידן ובנידון מלכות,
הוראות עלינו חזקו כזו, אפשרות מול בהיערכות גם

ורגיעה יציבות המבטיחות המשיח, מלך שליט"א הרבי
הכוללות הוראות יחד, גם והאנושי הגיאולוגי בתחום

בספר ולימוד אחזקת ותפילין, מזוזות בדיקת השאר: בין
תורה, בספר אות רכישת ותניא) תהילים (חומש, החת"ת

צדקה קופת קביעת ו... ישראל, ואחדות באהבת הוספה
עניין את סופגים הבית קירות כשבכך הבית, חדרי בקיר

הגאולה עדי לבית", וחיזוק "קיום ומוסיפים הצדקה
ממש. בקרוב והשלימה האמיתית

בשמחה מרבים
ממשיכים הפורים, חג לאחר גם

הרבי הוראת פי על חב"ד, בריכוזי
חודש בשמחת המשיח מלך שליט"א

במשך המתקיימים שמחה בריקוד אדר,
במוקדי נוספים פרטים החודש. לילות

חב"ד.

לילדים מצות
בימים נערכים חב"ד במוקדי

ההסברה מאפיות פתיחת לקראת אלו,
המשתתפים לרבבות שינחילו לילדים,

לטובה, עלינו הבא הפסח חג מושגי את
ועוד. החג מצוות קיום המצות, אכילה

- במאפיות ביקור מראש להזמין מומלץ
העולם. ברחבי חב"ד מוקדי בכל

ניסן לי״א - המחזמר
הגדולה ההצלחה ההצלחה לאור
יתקיים הקודמים, ההופעות בסיבובי

יום בניסן, י"א הבהיר יום לקראת
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הולדתו

המחזמר של רביעי, הופעות סבב
וביים כתב אותה בעיירה", "הרפתקאה

עלתה שכבר ההצגה המספר. בצלאל
וחמש בעשרים חנוכה מאז השנה,

בצורה הבא לסבב כעת עוברת הופעות
לכינוסי בהתאמה ומיוחדת, מורחבת

הפסח. חופשת ופעילויות הילדים
.050-718-5093 הופעה: להזמנת

אדמה לרעידות בהקשר ולתוצאותיה. לתופעה האחראים רוחני, וגורם סיבה קיימת טבעית תופעה לכל
משיח. מלכות התגלות זו דידן, ובנידון מלכות, חילופי היא הסיבות שאחת חז״ל, דברי עלינו אמונים

טובות חדשות
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(5.3.10) (5770) ה'תש"ע אדר י"ט כי-תשא, פרשת קודש שבת ערב

בשמחת ממשיכים
הפורים...

ב"ה

הבית כשקירות
בצדקה ספוגים
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השומרון שבצפון שאנור בישוב השבוע, בפורים המגילה קריאת

בשאנור האור את נושאים



   
    

    
   

    
    

    
     

    
   


       

לי זה יהיה קודש משחת שמן
לא) ל, (שמות

זז אינו לי, שכתוב מקום בכל שאמרו זהו
הבא. בעולם ולא בעולם-הזה לא משם
כתיב בלוים לי", "ונתנו כתיב בכהנים
בני לי "כי כתיב בישראל הלוים", לי והיו
בכור", כל לי "כי כתיב בבכורות ישראל",
איש", שבעים לי "אספה כתיב בסנהדרין

הארץ", כל לי "כי כתיב ישראל בארץ

בחרתי אשר "העיר כתיב בירושלים
ראיתי "כי כתיב דוד בית במלכות לי",
לי "ויקחו כתיב בתרומה מלך", לי בבניו
מקדש", לי "ועשו כתיב במקדש תרומה",
לי", תעשה אדמה "מזבח כתיב במזבח
בשמן במועדו", לי "להקריב כתיב בקרבן
יהיה קודש משחת "שמן כתיב המשחה

"לי", שכתוב מקום כל כיצד? הא לי", זה
בעולם ולא הזה בעולם לא משם, זז אינו

הבא.
המור) (צרור

ראש בשמים לך קח ואתה
כג) ל, (שמות

בו נעשה אחד נס וכי יהודה רבי אמר
נעשו ניסים הרבה והלא המשחה בשמן

סופו. ועד מתחילתו בו

לוג עשרה שנים אלא בו היה לא תחילתו
כל ובניו אהרון כליו וכל משכן נמשח ובו
כהנים נמשחו ובו המילואים ימי שבעת
לבוא, לעתיד קיים וכולו ומלכים גדולים
לי זה יהיה קודש משחת "שמן שנאמר
שנים (12) בגימטריא "זה" לדורותיכם".

לוגין. עשר
שמעוני) (ילקוט

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:17 5:04 ירושלים
6:19 5:19 תל-אביב
6:18 5:10 חיפה
6:20 5:22 באר-שבע
6:32 5:33 ניו-יורק

דיברתי ה' אני - ה' דבר ויהי 
ועשיתי

אש של מטבע

של "רבונו הקב"ה: לפני משה "אמר בגמרא: נאמר
תשא"! ב"כי לו אמר ישראל? קרן תרום במה עולם,

ראשם לשאת באת "אם רש"י כך על ומפרש
שלמרות כלומר לצדקה". כופר מהם קח בהגבהה

לו אומר תרום?", "במה השאלה קיימת משה שאצל
לצדקה". "כופר - היא שהעצה הקב"ה

ענין מובן: אינו - הקב"ה של זה שמענה אלא
מתן לפני גם שהיה שכלי דבר הוא הצדקה

וישוב קיום תלוי בזה נח בני אצל וגם תורה,
צדקה מזה: ויתירה יצרה". "לשבת - העולם

של הטבע רק לא - הבריאה מטבע חלק היא
שחס בעלי-חיים של גם אלא המדבר, מין

כו'. אחרים על וגם בניו, על ומרחם
למצות כשניתוסף תורה מתן לאחר ובוודאי

ציווי של התוקף חסדים, וגמילות הצדקה
לפני משפטים, בפרשת שנצטוו וכפי בתורה,
העני". את עמי את תלוה כסף "אם פרשתנו,

אש של מטבע לו הראה
שבנתינת החידוש מהו השאלה: נשאלת זה לפי
אשר לצדקה", "כופר בפרשתנו השקל מחצית

ישראל"? קרן "תרום נעשה בזה דוקא
הפסוק: על רז"ל דברי לפי יובן בזה הביאור

הקב"ה לו "הראה - השקל" מחצית .. יתנו "זה

מחצית ומשקלה אש של מטבע כמין למשה
יתנו". כזה לו ואמר השקל

"זה ואמר אש" של "מטבע שהראה שע"י כלומר
שהמחצית וגילה, כח ונתן הקב"ה פעל יתנו",

נתינת סתם זה אין אז, יתנו ישראל שבני השקל
של "מטבע אלא גשמית, מטבע ע"י הצדקה

שהראה אש" של שה"מטבע אומרת זאת אש",
ישראל, בני יתנו" "זה הרי - למשה הקב"ה

ממש". כזה מטבע

דמחצית שהנתינה פירושו, האדם ובעבודת
עם אלא לצדקה. נתינה סתם אינה השקל
חיות עם שבנפשו), (אש ואש התלהבות

שהמטבע כך וחיות, בחמימות חדור והתלהבות,
נפשו של אש עם חדורה אש, נעשית עצמה

האלקית.

בצדקה אופנים כמה
טובה מדה מצד אופנים: כמה הצדקה במעשה
הגיונו בגלל או בעלי-חיים, או האדם בטבע

נותן לכן - העולם ישוב יהיה ידו שעל השכלי,
הם שבטבעם ישראל לבני בנוגע ובוודאי צדקה

(וביישנים). חסדים וגומלי רחמנים
בתורה הקב"ה ציווי מצד יותר: נעלה אופן

- באין-ערוך למעלה שזה צדקה. לתת שצריך
השכלי החיוב מצד הצדקה מנתינת - להבדיל
של זו בדרגא גם מקום, מכל האדם. טבע או
וקיום היות השלימות, אינה הצדקה נתינת

שהיא, כל תועלת או שכר לשם נעשה המצווה
רוחני. או גשמי

הנעלית העבודה
שכתב כמו הוא יהודי, של עבודתו שלימות תכלית

בעולם דבר מפני "לא עבודתו שיעשה הרמב"ם
הטובה", לירש כדי ולא הרעה יראת מפני ולא
אלא הבא", עולפ לחיי שאזכה "כדי לא אפילו
"אלא - שמסיים כפי להיות, צריכה העבודה

טעם, בגלל לא אמת", שהוא מפני האמת עושה
הקב"ה. עם התקשרותו עצם מצד זאת עושה אלא
בגלל יתנו" ה"זה את מקיים הוא באם ובפשטות:

מדוד שזה הרי - ציווי) או (טבע מסויים טעם
כשנותן ואילו הטעם. של והתנאים הדרישות לפי
הרי - אש" של ד"מטבע באופן בטהרתה, צדקה
מחכה אינו הוא והמצבים: הזמנים בכל חודר זה

לבקש יבוא שעני מחכה ואינו החיוב, לזמן
כל (ובמשך ויום יום בכל אלא וכו', צדקה ממנו
ובית- בבית-הכנסת והן בביתו, הן כולו), היום

בכל הרי חול, ביום בעולם, כשיוצא והן המדרש,
בטהרתה. צדקה עושה שלו ופעולה פעולה

וטף; נשים אנשים לכולם, שייכת, זו ועבודה
כמו ליתן שצריך להסביר אפשר קטן לילד גם
רצון ויהי בטהרתה. צדקה - אש" של "מטבע

מיד הקב"ה ישלם כבר ההחלטה עצם שע"י
האמיתית הגאולה - העיקרי לשכר ועד השכר

ה׳תשמ״ט)והשלמה. אד״ר, כ׳ תשא כי שיחת פי (על

מלך דבר

כי-תשא פרשת
פרה פרשת

תשא

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
זצ"ל גורג'יי בן יחזקאל הרב

תשס"ט תמוז כ"ז נפ'
בהתגלות בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
ממש ומיד ותיכף המשיח מלך שליט"א הרבי

ת.נ.צ.ב.ה

שיחיו ושיינא בנצי הר' למשפחת
פרישמן

ה' בצבאות החיילת - הבת להולדת
שתחי' מושקא חיה

טובים ולמעשים לחופה לתורה, לגדלה יזכו
המשיח מלך שליט"א הרבי לנחת

נשמת טובלעילוי מזל ברכת



וההודאה ההכרה להיות "צריכה
ובפרט עושה. שהוא הניסים על לה'
החנוכה לימי בסמיכות עומדים כאשר
ניסא".. "פרסומי הוא שעניינם
שהקב"ה הניסים של ניסא שפרסומי
להבאת נוגע גם זה הרי - בזמננו עושה

והשלמה". האמיתית הגאולה

תשנ"ב) וישב ש"פ (שיחת

* * *
שליט"א הרבי שלוחי של המפגשים

בכל ישראל עם עם המשיח, מלך
החגים, בימי ובראשם הזדמנות,

פושטים הם הוראתו פי על כאשר
ועוד הקניה מקומות הריכוזים, על
החג, ושמחת היהדות אור להבאת
מופת, סיפורי גם פעם לא מניבים
של זו בהזדמנות דווקא המתגלים

המרתקים. המפגשים
"מבצע בזמן השבוע, גם אירע כך
של הוראתו פי על כאשר פורים"

הגיעו המשיח, מלך שליט"א הרבי
בו מקום לכל השלוחים

מנת על יהודים, נמצאים
מצוות בקיום לזכותם
המגילה, שמיעת החג:

משלוחי והעברת חלוקת
וכו'... מנות

התיישבו, יותר מאוחר
ממצוות אחד את לקיים מקום בכל

כשההזדמנות ושמחה", "משתה החג,
"לחיים" לאמירת כמובן מנוצלת

חסידית. והתוועדות
סיפורי מסיפור יותר מתאים ומה
במיוחד שכזו, בהתוועדות מופת
בסיפור היום של יחודיותו לאור

דרך דור, בכל העושה ית', ה' מופתי
נביא דור, שבכל היהודי" "מרדכי

בדרך יהודי כל להנחות העומד ישראל
הנכונה.

בנוה חב"ד ישיבת חגג' אברהם הת'
נחשף לו סיפור לספר בחר צדק,

החנוכה בחג ה"מבצעים" במסגרת
האחרון:

בחנוכה שלישי, ביום לי קרה "הסיפור
האחרון.

"בית הנקרא למקום חבר עם הלכתי
בית המספק אביב, בתל השאנטי"

מנת על זאת, והחסרים לדורשים חם
לקיים החג, אור את לשם גם להביא

החג, מצוות את שם היושבים עם
על קצת ולדבר חנוכה נרות הדלקת

כהוראת וכו' משמעותו על חנוכה
המשיח. מלך שליט"א הרבי

האוירה, התחממה לשם, מכאן
מתוועדים ספונטני, באופן והתחלנו

סיפור לשמוע שביקשו הנוער, בני עם
חסידי...

על סיפור שסיפרנו אחרי
בער) שלום (רבי הרש"ב הרבי

הבחורים אחד קם מליובאוויטש,
בני עדים לו מדהים סיפור ובפיו

הרבי ברכת בזכות שאירע משפחתו,
המשיח. מלך שליט"א

ולא שנים כמה נשוי היה סבי של "אח
אשתו, ודאגת דאגתו ילדים. לו היו

המריצו המשפחה, בני דברי עם ביחד
המרחק, ולמרות מעשה, לעשות אותו

של ביתו ל"770" לנסוע החליט הוא
יורק, בניו המשיח, מלך שליט"א הרבי

של לזרע ברכתו את לבקש מנת על
קיימא.

את לשטוח וזכה הגיע, הוא ואכן
הוא שכאן אלא לילדים, בקשתו

שמשמעותה ברכה, לקבל הופתע
בהודו. מסויים לישוב נסיעה הייתה

לו הסבירו החסידים
הרבי אצל שאין כמובן,

המשיח מלך שליט"א
"סתם" שהם דיבורים
קיבל הוא ואם חלילה

לבצעה: עליו שכזו, ברכה
למה תמצא שם "אולי

תצמח משם ודווקא דבריו ירמזו
ישועתך".

להודו שבבואו היה, הסיפור המשך
התושבים, אחד בו הבחין כפר, לאותו
ומבעד ותפילין, בטלית עטור כשהוא

רבי יהודי! "רבי לו: קרא לחלון
יהודי הינו הקורא, כי התברר יהודי!".

שנבצר ארוכות שנים שמזה מבוגר,
בראותו וכעת תפילין, להניח ממנו

המצווה, בתשמישי עטור מיודענו את
הוא היהודי הניצוץ בו התעורר

להניחם. ביקשם
אמרו לחפשו, בא כשהוא למחרת

נפטר... יהודי, אותו כי המקומיים לו
אמש.

את השאנטי" ב"בית בחור אותו סיים
אחד לאף שאין היא, "האמת סיפורו:
שיג לנו אין לסיפור, הסבר במשפחה

אחד כל אבל נשמות, בעניני ושיח
דאגתו את זה מסיפור לראות יכול

לכל המשיח מלך שליט"א הרבי של
עצמכם, את שאלתם ואם יהודי...

ילדים למספר כמובן זכה סבי אח אז
המשיח". מלך שליט"א הרבי nכברכת

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

העיגולעל חטא העיגול חטא על
אצל גם בימינו שמוצאים לכך והאמיתית הפשוטה הסיבה
כחצי הם שמלמעלה באופן הוא הלוחות שציור יהודים
הרי לדפוס, ספר מוסרים היו שכאשר מפני - הוא כדור,
גזירת ובגלל יהודי, לאינו רוב על-פי זאת נתנו הגלות בגלל
הוא רוב שעל-פי הצנזור, דרך לעבור צריך היה זה המלכות
או השער דף על עושים היו הגויים) והצנזורים (המדפיסים והם - גוי היה
הם שהלוחות - להם שנראה כפי הלוחות ציור את הספר בראש פנוי במקום

הלוחות. ציור את עושים שגויים כפי כדור, כחצי מלמעלה
בדף שנמצא במה דייקו ולא בזה הביטו לא יהודים, לידי הגיע הספר וכאשר
שמו לא וממילא הספר, בפנים למדו אלא - בהסכמות שכתוב במה או השער
נהיה וזה לדור, מדור נמשך זה וכך כדור, כחצי מלמעלה היו שהלוחות לזה לב
כחצי הם שמלמעלה לוחות של ציורים נמצאים יהודיים שבספרים רגיל דבר
מוסד של המכתבים נייר על זאת שישנו הפרגוד) (מאחורי רעש עשו ולכן כדור.
לכל או כדור, כחצי הלוחות של העליון החלק של הציור נדפס ששם פלוני,
ולהבא, מכאן שידפיסו ובניירות ישאירו, כך כבר שהם הניירות שאת הפחות,

הגמרא. על-פי להיות שצריך כמו הלוחות של ציור ידפיסו
תשמ״א) תשא ש״פ (משיחת

הגמרא!היפך דברי הגמרא! דברי היפך
הלוחות לצורת בנוגע וכמה כמה שעושים הטעות אודות כמה-פעמים דובר
זה ציור (שמקור מלמעלה עיגול חצי בצורת הלוחות את שמציירים בזה —
הגמרא משמעות היפך ימ"ש), ברומא גוי ע"י שנעשה ציור — הוא לראשונה
באופן הארון, חלל כל את ממלאות היו כו'" ששה ארכן ש״הלוחות א) יד, (ב"ב
דוקא), מלאים כשהם מקדשים שהם המקדש כלי (ככל פנוי מקום נשאר שלא
עיגול חצי בצורת ולא ריבוע, בצורת היו שהלוחות לומר בהכרח זה פי שעל

כו'). ריק חלל נשאר (שאז מלמעלה
הגמרא מדברי מוכיח ששם בארץ-הקודש, רב של ספר לאור יצא לאחרונה
מלמעלה. עיגול חצי בצורת ולא מרובעות, היו שהלוחות לומר שבהכרח הנ"ל
גבי על הלוחות מצויירים שבהם כנסיות בתי וכמה בכמה כן, פי על ואף
הסמל גבי על הלוחות את המציירים וישיבות חינוך מוסדות ובכמה הפרוכת,
דברי היפך - מלמעלה עיגול חצי של באופן הלוחות ציור מופיע שלהם,

הגמרא!
הבט ומבלי הקודש, טהרת על ישראל ילדי שמחנכים חינוך במוסדות מדובר
שמבחוץ, השפעה מפני הילדים על להגן היא המוסד כוונת שתכלית זה על
דרכיך ו"בכל שמים", לשם מעשיך ד"כל באופן תהיה שהנהגתם עליהם ולפעול
הם כאשר אף-על-פי-כן התורה. ללימוד בנוגע ועל-אחת-כמה-וכמה דעהו",
שבהם וכו') קבלות פנקסי למוסד, השייכים טפסים (על הלוחות את מציירים
מדברי הפכי באופן זאת מציירים הם הרי כולה, התורה ענייני כל כלולים

הגמרא..
שמוסד מאחר - הראשונים על לעז להוציא רוצים שלא הידועה הטענה
וכו' הזמן כל במשך הלוחות את ציירו וכך שנים, וכמה כמה כבר קיים זה
לחינוך שנוגע עניין אודות מדובר כאשר כלל מקום לה אין זו טענה הנה
ציור מופיע ובה לזמן, מזמן תעודה מקבל הילד כאשר דהנה, ישראל! ילדי
היתה שכן ספק כל ללא אצלו מתקבל מלמעלה, עיגול חצי בצורת הלוחות
אצלו שהונח שמה יווכח הנ"ל, הגמרא את ילמד כאשר כך ואחר הלוחות, צורת
וכתוצאה הגמרא! פשטות היפך זה הרי זה, במוסד בלימוד כתוצאה בפשטות
דבר עמו ילמדו כאשר גם שלו, ומחנך במלמד האמון את מאבד הוא הרי מזה

סופו. ועד מתחילתו אמיתי
אפילו כי בכך, מה של דבר שזהו לחשוב ואין זה, עניין לתקן בהכרח ולכן
ועל-אחת-כמה-וכמה לקטנות, בז תהי אל נאמר קטן דבר אודות מדובר כאשר

כולה. התורה כל יסוד שהם הלוחות עם הקשור עניין אודות מדובר כאשר
נלקח עיגול חצי כצורת הלוחות ציור מקור נוסף: דבר ישנו זה שבעניין ובפרט
את מציירים כאשר ואם-כן, הגמרא, דברי היפך הוא זה וציור העולם, מאומות
דברי על העולם אומות גרסת את מעדיפים הרי - עיגול חצי בצורת הלוחות

תשמ״ב)הגמרא! שמחת-תורה יום (משיחת

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
אסורות. מאכלות הל'
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הגויים אלפי בין הבודד ליהודי

www.hageula.com הגאולה אתר

"בשעתא הגבול את ליישב יכולים
אנשים מספיק ישנם חדא", וברגע חדא

מאף התנגדות ואין נשק מספיק יש לכך, שמוכנים
יצאו" ממך ומחריבייך מ"מהרסייך חוץ - אחד

תשל"ח) אמור (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הגבולות את ליישב

מרובעות לוחות

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



השמחה בשער מרדכי

הולדת יום הנהגות
שלו, הולדת יום אודות הודעתו על במענה

צדקה בנתינת האחרון בזמן אנ"ש במנהג נהג בודאי
ביום או ומנחה שחרית תפלת לפני ההולדת ביום

ביום או קודש בשבת ההולדת יום כשחל - שלפניו
והן הנגלה בתורת הן נוסף שיעור לימוד - טוב

או ההולדת ביום לתורה עליה החסידות. בתורת
הקבועים השיעורים שלשת ולימוד שלפניו בשבת
ההולדת. ביום - ותניא תהלים בחומש - זה ליום

אצלו הצלחה שנת שתהיה ית' מה' ויהי-רצון
בהידור. המצות וקיום התורה בלימוד

לכל השוים השיעורים משלשת הוא יודע ...בטח
עליהם וישמור יום, בכל ותניא תהלים בחומש נפש

ולהבא. מכאן
ז׳ריא) (מאגרת

אחרים לדברים הזמן את להקדיש
דבר על האריכות במכתבו קראתי בתמהון ...

אלו. חקירות מכל וכלך לרופא, השייכים ענינים
הנגלה שמים ביראת תורה לתלמוד יקדישו זה וזמן
"תמים מה-שכתוב על-פי הנהגה ומתוך והחסידות,

אלוקיך". ה' עם תהיה
ז׳רב) (מאגרת

ההצלחה חודש - אדר חודש
ובענינים הכללים בענינים טוב יבשר אשר רצון ויהי

תליא. בהא הא אשר הפרטים,
ההצלחה חדש אדר, בחדש אנו נמצאים אשר ובפרט

והנגלה הנראה בטוב ועניניהם ישראל לבני
ז׳רכג) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

ישנם אבל לומר. העולם נוהג פורים" יום כל "לא
חלק הינם והעליצות, השמחה שאצלם אנשים
להאיר הדרך אפילו ולפעמים חייהם מאורחות
המיוחדת מעלתה את אותם. הסובבים חיי את

לחיי כשהחדיר הבעש"ט, גילה השמחה, של
מעבודת כחלק זה מרכיב יהודי, כל של היום-יום

היו כי בגמרא המסופר מובא התניא, בספר ה'.
של ליבם את פותחים היו דרשתם שלפני חכמים

מביאים היו החסידות גדולי בחיוך. התלמידים
אשר "תחת הפסוק את בדבריהם רבות פעמים

לדרך כסיוע בשמחה..." אלוקיך ה' את עבדת לא
ה'. בעבודת זו

אינטנסיבית, פעילות של לגל דורנו זכה ואכן,
בצורה יהודי, לכל החיוך את להביא שנועדה

בתחום הדרך את שפרצו מאלו כשאחד ראויה,
הוא והצגות, בהופעות אותו ומובילים זה

בן-ישי. (מוטי) מרדכי ר' הדתי, השחקן

מהקב״ה מתנה
הילדים, הצגות בזכות מוכר הוא רבים לילדים

"בצלאל של לחנוכה החסידי המחזמר או
המבוגרים שעברה. בשנה כיכב בו המספר"

בטלוויזיה כשחקן מעברו אותו מזהים יותר
תפקיד פעם לא קיבל בהם שונות, בהצגות או
מגלה בהופעותיו, כיום אותו שפוגש מי מרכזי.

לצופים המועבר רוחני, תוכן של שלם עולם
כך נראים היו תמיד לא אך כובש. יהודי בהומור

מוטי. ר' של חייו
במסגרת ובדרן כמנחה שימש הוא 14 בגיל כבר
מטעמם תקוה, פתח עריית של הנוער מחלקת

רחבי בכל צה"ל בבסיסי חיילים לשמח יצא
במסגרת יותר, מאוחר שנים מספר הארץ.
צבאית ללהקה הגיע הוא הצבאי שירותו

הטבעי, כשרונו המשיך שם צה"ל, ולתיאטרון

להתפתח... מהקב"ה במתנה קיבל אותו

עליה לצורך ירידה
של בקריירה ישי בן פתח השירות, סיום לאחר

התחיל רק זה, כשתחום סטנדאפ-קומדי, מופעי
של היוצר הייתי מספר, הוא "למעשה, בארץ.

המופעים כוכבי של רובם בארץ. הסטנדאפ
ידי..." תחת עברו האחרונות, בשנים

בבית ללימודים מתקבל הוא יותר מאוחר שנה
בקיא שאינו למי נתיב". "ניסן למשחק הספר

תלמידים 1000 מתוך כי לציין חייבים בתחום,
עשרה. רק ללימודים התקבלו

חיפה, בתיאטרון הופעות של שנה עוד לאחר
לאוסטרליה ממריא עצמו, את מוצא הוא

שהתארך ביקור אחיו, אצל לביקור הרחוקה
שנים... לשלש

האישית הרוחנית המהפיכה התחילה "שם
היו לא היהדות עניני למקורות. חזרה של שלי,
מסורתי, בבית שגדל כמי מילדותי עוד לי, זרים

מסויימות. מצוות כללי, באופן קיימתי

דווקא היה המהפך, את אצלי שיצר מה אך
לניכור היחשפותי היה הראשון השלב הריחוק.

שהוא והמקסימום ברחוב, הולך אדם האוסטרלי,
השניות בשלושים זה לידו ממישהו לשמוע יכול
היום" נאה אויר "מזג ירוק לרמזור ההמתנה של
לראשונה לי הראה בינאישי קור אותו כן". "כן
הצמא היהודי, להבדיל לבין, בינם ההבדל את

ורוחניות. לחום

גדר פורצת שמחה
קדימה, אותי דחף מכל שיותר המקרה

לי התברר טלפון בשיחת כשבמקרה, היה
שקוע בעודי מהחגים, אחד את ש"פיספסתי"
דתי הייתי לא אמנם, הדלק... בתחנת בעבודה

המנהגים ושמירת בחג הכנסת לבית ההליכה אך
להחלטה עד אותי ציערו בטעות שהפסדתי

התקרבות. של בתהליך לפתוח
שם חב"ד. בית ל... הדרך היתה קצרה מכאן,

ביסק, ודוד פרידמן יענקי השלוחים את פגשתי
היה ניתן ימים באותם חם. קשר יצרתי איתם

להניח מנת על תפילין זוג עם צועד אותי, לראות
שאני בעוד זאת כל הישראלים. החנויות לבעלי

כדתי. עדיין מוגדר לא עצמי
עדיין הראשונה כשבתקופה לארץ, חזרתי

דבר בשבתות, מלאים אולמות בפני הופעתי
הצעות למרות ב"ה, יותר מאוחר שהפסקתי,

נאים". לסכומים מפתות
מקרים על מספר הוא הראיון, סיום לפני רגע

מלך שליט"א לרבי כתב הוא בהם פרטיים
את וקיבל קודש, האגרות באמצעות המשיח

יהודיות בהצגות ומשחקים להופעות גם ברכותיו
דרך על הצופים. אצל בשמחה המוסיפות שונות
את ומזרזת גדר" "פורצת שהיא נאמר השמחה

והשלימה. האמיתית הגאולה

ישי בן מוטי ר׳


