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שבקדושה, טובים-עניינים דברים אפילו דברים, ישנם
כל שעם חיוביות משימות עלינו". "גדולים שלפעמים

מה אז אותם. להרים שייך" "לא פשוט זה הטוב, הרצון
אנחנו הכל שלמרות שמחליטים היא, התשובה עושים?
רק אפילו ולפעמים יד ושמים לביצוע ניגשים מתחילים.
ואז באמת שרוצים ית' ולו לעצמנו מראים קטנה. אצבע

יכול... שהוא מה את מראה ית' הוא
לגדולים גם אלא כערכנו, אנשים לגבי רק לא נכון זה
אצל כזו בתהיה לצפות יכולנו השבוע מאתנו. וטובים
שהוא מהרגע אבל הדורות, שבכל ישראל מגדולי אחד

כל להתחיל, החליט
מסופר וכך רץ. כבר השאר

לפרשתנו. חז"ל במדרשי
הכנת את סיימו ישראל בני

את והביאו וכליו המשכן
אל המשכן עבודת כל

היה עתה שנותר כל משה.
להרים דהיינו להעמידו, רק

כדי המשכן, קרשי את
המשכן. קירות את ליצור
אך ואפשרי. פשוט נשמע
שמשקלו לומדים משאנו

הוא כזה קרש כל של
מטון למעלה ק"ג, כ-1140

עומדים בהחלט אנו !!!
אפשר כיצד ותוהים,

להקימו? ממשה לדרוש
על הקמתו אפשר איך הוא: ברוך הקדוש לפני משה אמר
והוא כמקימו, נראה בידך אתה עסוק לו: אמר אדם? ידי
באחד .. הראשון "בחודש שנאמר: וזהו מאליו, וקם נזקף

מאליו. הוקם המשכן", הוקם לחודש

באצבע אפילו משתתף כשיהודי
שני, בית בתקופת מכן, לאחר שנים מאלף למעלה

אבן ולהעלות העיקרון אותו את לממש יהודי החליט
מספרים כאן גם מלגזה. או מנוף ללא כך לירושלים, ענק

ועל התהיה על חז"ל לנו
חנינא רבי זה היה הפתרון.
מרוד, עני שהיה דוסא בן
עירו בני את כשראה אך

ונדבות נדרים מעלין כשהם

מעלה?! איני ואני מעלים הכל לעצמו, אמר לירושלים
גדולה באבן הבחין עצמו לבין בינו מהרהר בעודו וכך

להעלותה מנת על וליפותה להחליקה לסתתה, והחליט
ותהא עמד מלאכתו משסיים אך ועשה, אמר לירושלים.

שכר בידו היה שלא משום לירושלים, להעלותה כיצד
להובילה. פועלים

האם ומששאלם אדם בני בדמות מלאכים הקב"ה לו זימן
לירושלים? האבן אותה את עבורו להעלות מוכנים הם
אבנך את מעלים ואנו סלעים חמשה לנו תן לו: אמרו

אצבעו נתן עמנו. אצבעך שתתן ובלבד לירושלים
עומדים ונמצאו עמהם
ליתן בקש בירושלים.
ולא הסלעים את להם

מצאם.

ואחד אחד לכל
מאז, חלפו שנה כאלפים
עומדים עצמנו ומצאנו

למילוי התחייבותנו מול
הבאת - הדורות משימת

האמיתית הגאולה
ותוהים עומדים והשלימה,

האבן? את מרימים כיצד
מלך שליט"א הרבי

על עונה בעצמו המשיח
ממכתביו: באחד כך

קשה אשר שכותב ..מה
רז"ל מאמר ידוע הנחוצות.. הפעולות את עתה למלאות

להתחיל ועלינו כחנו, לפי אלא מבקש אינו שהקב"ה
פני'ה בלי זה וכשעושים דין בעלמא שליחותינו במילוי

למעלה השם-יתברך מצליח אזי שלם, ובלב צדדית
חנינא רבי אודות רז"ל ספור על-דרך והוא הטבע מדרך
(אותם ואמרו התנו מדוע מובן אינו ולכאורה דוסא... בן
במילא שהרי אצבעך", שתתן "בלבד פילאיים) מסייעים
כחודו לפתוח שצריך אלא האבן? את המעלים הם הם

ע"פ שלכאורה אף בהעבודה להתחיל היינו מחט, של
ואם פועל, לידי הדבר שיבוא איך רואה אינו אנושי שכל

שליט"א הרבי ומסיים מצליח. ובתמים, באמת זאת עושה
בכל מאתנו ואחד אחד לכל הדין "והוא המשיח מלך

חודש ניסן, לחודש כניסתנו עם וביותר זמן", ובכל מקום
ממש. בקרוב שתהיה והשלימה האמיתית הגאולה

פסח עלוני
הקטלוג לאור יצאו אלה בימים

לקראת ממש ההפצה מרכז של המהודר
עלוני מוצגים בקטלוג ופסח. ניסן י"א
מצות למאפיות אביזרים לחג, הסברה

כמו-כן ועוד. מצות הגדות, לילדים,
מיוחדת מכירה תהיה ניסן י"א לקראת

הרב. העלונים מגוון וכל משיח דוכני של
העלונים: והזמנות נוספים לפרטים

.077-5123-770

בית כל על דגל
ארצי מבצע שוב, נפתח אלה בימים

ייתלו במסגרתו בית', בכל 'דגל - ענק
זאת. שיזמין בית כל על משיח' 'דגלי
יגיע אייר ו' עד ניסן כ"ב בתאריכים
הדגלים להתקנת הארץ, לערי הצוות

בתשלום - התקנה + דגל מקל, (סטנד,
במוקד נוספים פרטים מסובסד)

.054-962-6383 הארצי: ההרשמה

ניסן י״א לקראת הערכות
של הולדתו יום ניסן, י"א לקראת

נערכים המשיח, מלך שליט"א הרבי
מיוחדים פעילות לימי חב"ד במוקדי
מקום בכל להולדתו. שנה 108 בסימן

ופעילות מיוחדות התוועדויות יתקיימו
יורק, בניו רבבות. ע"י המלכות" ל"קבלת
דוברי מאות של ענק כנס להתקיים צפוי

משיח. בית ב-770 עברית

באמת זאת עושה ואם פועל, לידי הדבר שיבוא איך רואה אינו אנושי שכל ע״פ שלכאורה אף בעבודה להתחיל
והשלימה האמיתית הגאולה עדי זמן, ובכל מקום בכל מאתנו ואחד אחד לכל הדין והוא מצליח. ובתמים,

טובות חדשות
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(12.3.10) (5770) ה'תש"ע אדר כ"ו ויקהל-פקודי, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות
www.hageula.com

ב"ה

לפעול להתחיל
מובטחת ההצלחה

789

ילדי את המלמדות מיוחדות מצות מאפיות אלו בימים נפתחו חב״ד במוקדי
החג. ומושגי המצות אפיית תהליך על ישראל,

פסח על לומדים ישראל ילדי



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 יוסף בן טוב שם הרב

פרנטה
תש"ע שבט כ"א נפ'

בהתגלות בתוכם והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
ממש ומיד ותיכף המשיח מלך שליט"א הרבי

שיחיו וחניתה נועם הר' למשפחת
אליאס

ה' בצבאות החייל - שיחי' הבן להולדת
ומוצלחת טובה בשעה

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

נשמת טובלעילוי מזל ברכת
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א) לז, (שמות הארון את בצלאל ויעש
עזים יריעות עשיתם הקב"ה: להם אמר
שנאמר בענן הבא לעולם עליכם מגין אני
מקראיה ועל ציון הר מכון כל על ה' "וברא

ד). (ישעיה יומם" ענן
עונותיכם. לכם מכפר אני כפורת עשיתם
מן אתכם מציל אני שולחן עשיתם
לעתיד שולחן לפניכם ואערוך הערוכה

לבא.
לכם מאיר אני מנורה לפני עשיתם
אור "והיה שנאמר הבא, לעולם שבעתים
יהיה החמה ואור החמה כאור הלבנה

ל). (שם שבעתים"
בתוכו ניתנת שהתורה ארון לפני עשיתם
הפסק בו שאין טוב שכר לכם אתן
ליראיך" צפנת אשר טובך רב "מה שנאמר:

לא). (תהלים
רבה) (מדרש

כא) לח, (שמות המשכן פקודי אלה

הזה בעולם הוא, ברוך הקדוש אמר
עליכם. מכפר שהוא למשכן, נתנדבתם
ואוהב עליכם מכפר אני לבא ולעתיד
משובתם ארפא שנאמר, נדבה, אתכם

ה). יד (הושע נדבה אוהבם
תנחומא) (מדרש

הוקם . . הראשון בחודש ויהי
יז) מ, (שמות המשכן
היתה הזה בעולם הוא, ברוך הקדוש אמר
ומראה שנאמר, ולעיניכם, ביניכם שכינתי
לבא, ולעתיד יז). כד (שמות וגו' ה' כבוד
שנאמר, לעולם, מכם זזה אינה שכינה
אעזוב ולא ישראל בני בתוך ושכנתי
ה' ברוך יג). ו א (מלכים- ישראל עמי את

סלה. אמן, לעולם
תנחומא) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:22 5:09 ירושלים
6:24 5:24 תל-אביב
6:23 5:15 חיפה
6:24 5:27 באר-שבע
6:40 5:41 ניו-יורק
באחד בראשון גו' אמר כה 

תמיד עולת - גו' לחודש

ניסן חודש -  
חל' 13 דק', 11 15 שעה: שני יום המולד:

שלישי יום חודש: ראש

גאולה של חודש ראש

נקראת ניסן, חודש לראש הסמוכה זו, שבת
השני התורה בספר קוראים בה החודש, פרשת

לכם הזה "החודש בפסוק: המתחילה הקריאה את
השנה..." לחדשי לכם הוא ראשון חדשים ראש

הקב"ה "משבחר רבה: במדרש נאמר זה פסוק על
וכשבחר ושנים, חדשים ראשי בו קבע בעולמו
גאולה", של חודש ראש בו קבע ובניו ביעקב

בחירת בחירות, שתי אודות מדובר אלו בדברים
ובניו". "ביעקב הקב"ה ובחירת "בעולמו", הקב"ה

הקב״ה בחירת
הקב"ה "משבחר א) המדרש: בדברי לדייק ויש

שמזה עולמו, את הקב"ה משברא לא - בעולמו"
אינו ושנים" חדשים "ראשי של שהענין מובן,

אלא בריאתו, מצד שהוא כפי להעולם שייך
"וכשבחר ב) בעולמו. בחר שהקב"ה לבחירה

- גאולה" של חודש ראש בו קבע ובניו ביעקב
בעולמו חידוש נפעל ובניו ביעקב הבחירה שע"י

גאולה. של חודש ראש בו שקבע הקב"ה, של
היא בעולמו" הקב"ה ב"בחר הכוונה הענין: ביאור

ישראל בני של מקומם יהיה שזה בחר שהקב"ה
וכמאמר והמצוות, התורה בקיום ועבודתם
התורה "בשביל נברא שהעולם ז"ל רבותינו

בעולמו הקב"ה "משבחר וזהו ישראל", ובשביל

להכנת נוגע שזה ושנים", חדשים ראשי בו קבע
ישראל; ע"י ומצוות התורה לקיום העולם

מוכשר נעשה שהעולם לאחרי גם אופן, בכל אבל
"גאולה", של מצב זה אין ישראל, של לעבודתם

מיצר של דבר מכל היציאה על מורה "גאולה" כי
זה הרי מוגבל, נברא הוא שהעולם וכיון וגבול,

ועוד הקב"ה, של "עולמו" שהוא שנרגש כפי גם
(ונעשה בו בחר שהקב"ה עולם שהוא שאף -

עולם להיותו מקום, מכל וישראל), לתורה מוכן
"גאולה". ולא גבול, של במצב הריהו

בני כי — ובניו" ביעקב ב"בחר החידוש וזהו
היא נשמתם כי מהעולם, למעלה הם ישראל

הכח בהם נמצא ולכן ממש", ממעל אלקה "חלק
העולם. מגדרי למעלה להתעלות "גאולה", של

העולם בריאת תכלית
"כשבחר המדרש דיוק את נבין אלו דברים לאור

גאולה" של ראש-חודש בו קבע ובניו ביעקב
זה אלא עצמם, ישראל בבני רק אינה (שהגאולה

גופא): בעולם "בו", נקבע
מציאותם עצם על לא מדבר ובניו" ביעקב "בחר

אלא כנ"ל), העולם, מן למעלה (שהיא ישראל של
כוונתו את ישלימו שהם בהם בחר שהקב"ה בזה
והמצוות, התורה קיום ידי על העולם, בבריאת
לעולם-הזה ישראל נשמות יורדות זה שבשביל

יורדת כשהנשמה שגם וכיון בגופים; ומתלבשות
ממעל אלקה "חלק היא הרי העולם הגבלות לתוך

נגרע לא זו ירידה שע"י בלבד זו לא לכן, ממש",
אלא ה'), חלק (שהיא העצמית ממעלתה כלום
גופא בעולם נקבע למטה עבודתה ע"י אדרבה,

העולם. מן שלמעלה ה"גאולה" ענין

העולם בתוך גאולה לגלות
להיותו שהעולם שנתבאר למה סתירה זו ואין

גאולה של גדר בו שיהיה שייך אין מוגבל נברא
כי - העולם) מגדרי למעלה והתעלות גבול (בלי

שישראל ע"י אבל עצמו, העולם גדרי מצד זהו
בו, בהיותם עבודתם ועובדים בעולם, נמצאים

ובהעולם העולם עם היא שעבודתם - זאת ועוד
שממשיכים ידי (על ית' לו דירה לעשותו עצמו,
גם נקבע העולם), של הגשמיים בדברים קדושה

העולם. מן שלמעלה "גאולה" של גדר בעולם
שכל שבעולם ופרט פרט בכל מגלים כאשר כי
שכל היינו ישראל", "בשביל רק היא מציאותו
של ממציאותם פרט רק היא העולם מציאות
בחר שהקב"ה זו כוונה להשלים כדי ישראל,

תהיה ועבודתם למטה נמצאים יהיו ישראל שבני
הם עצמם שישראל כשם אזי - הזה בעולם
כך העולם), מגדרי (למעלה "גאולה" בבחינת

את ישראל עובדים ובעניניו (שבו בעולם נפעל
גאולה. של גדר השם)

ותשמ״ב) תש״מ החודש, ויקהל-פקודי, פרשת שבת שיחות פי (על

מלך דבר

ויקהל-פקודי פרשת
החודש פרשת

ויקהל-פקודי

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'
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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

* * *
לשיחת מכבר הפך כבר הסיפור

קטיף, מגוש המגורשים בישוב היום
בניצן. הקראווילות אתר

כשלבית כשנתיים, לפני התחיל הכל
זוג נכנסו במקום, הפועל חב"ד,

אחת קיבלה פניהן את נשים.
על סיפרה שהשבוע הפעילות,

האירועים: השתלשלות
שנכנסו, הנשים "שתי

סיפרו וורד, נחמה
נושא על שמעו שהם
של קודש" ה"אגרות
מלך שליט"א הרבי

באו הן וכעת המשיח,
הק' ברכתו את לבקש

קיימא" של ל"זרע
הנשואה נחמה, בשביל
לא עתה ועד שנה 23

נושעה.
הייתה נחמה, כי לציין המקום כאן

אילנה גב' כאשר עוד לי, מוכרת
שנים מספר ביננו, הפגישה ע"ה,
לה שאעזור מנת על לכן, קודם

לרופאים והפניה משאבים בהשגת
בבעייתה, שיטפלו מתאימים

בטן. פרי לחבוק זכתה לא כשעדיין
"בני מקבוצת אחת הינה נחמה,
מאיזור המגיעה קבוצה המנשה"

וגיורם עלייתם שעל מהודו, מסויים
המשיח מלך שליט"א הרבי התייחס

היחידה הקבוצה הידוע, (ככל
הק'). ברכתו את קיבלה שעלייתם
בתוך שחיה כאחת הדברים, מטבע

של דוברת אינה היא סגורה, קבוצה
ואנגלית, כעברית השגורות השפות

כמתורגמנית שימשה וורד וגב'
זו כי לציין, חשוב בנוסף ביננו.

הפנינו בגללם הסיבות, אחת הייתה
לא אותו נושא לרופאים, אותה

בתוך בעבר מגוריה ממקום הכירה
נידחים. כפרים אותם

באמצעות שהתקבלה התשובה

במעלת עסקה קודש, האגרות
במקצוע לעסוק והחשיבות החינוך

תורה. וללמדם זה
שיש היה נראה לא זה בשלב

בנידון, משהו לעשות באפשרותה
לשלום. ונפרדנו

* * *
מגיעות הן והנה שנה, חצי חלפה
סיפרו הן חדש" שום "אין שוב.
נשמעים כבר "הרופאים בדאגה,
מרחפת בנוסף לגמרי. מיואשים

הזוג, בני בין הבית" "שלום שאלת
הלא-פשוט"... המצב רקע על

כשהן הברכה, את שוב ביקשו הן
ה"אגרות לתוך המכתב את מכניסות
תשובה התקבלה הפעם גם קודש".

לעסוק עליה לקודמתה: דומה
ישראל. ילדי בחינוך

היא כיצד לברר ניסינו
בתחום; לעסוק תוכל

שגננת ברור שהלא
ממנה נבצר מורה, או

בעיית עקב לשמש,
הודיעה היא השפה;

עצמה, על לוקחת שהיא
העזרה את להגביר

פה הגרים השבט לילדי
עימם. ולשחק ניצן בישוב

נשמע היה לא זה דבר, של לאמיתו
כנראה אך המידה, על יתר רציני

יכולה שהיא המקסימום היה שזה
לעשות.

* * *
של רטט חלף שעבר בשבוע

לכולם, כשנודע בישוב, התרגשות
ולנחמה לחיים שנה, 25 שלאחר

תאומים. נולדו
להביע כולם ביקשו כמה עד מובן
ל"שלום הגיעו ורבים שמחתם את

הראשונה שבת בליל המתקיים זכר"
הבן. לידת שלאחר

כולם, לראות הופתעו הקט, בביתם
היחידה התמונה הקיר, על כי
הרבי תמונת הינה המופיעה,

המשיח. מלך שליט"א
הופצה שבשעתו אגב, תמונה אותה

גוש-קטיף חב"ד בית פעילי ע"י
(ערב הישובים משפחות בתי בכל

nהגירוש).

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

ההולדת, ימי לתחום שייך המשיח, מלך שליט"א הרבי של הרוחניות מהמהפיכות אחד
(כהוספה המיוחד היום מנהגי בקיום בהבלטה, זה, יום לציין יש הוראתו, פי על כאשר
מפורסמים). מנהגים ועוד שלפני בשבת לתורה עליה צדקה, תהלים, לימוד, בתפילה,
הרבנית של הולדתה (יום תשמ"ח אדר בכ"ה היה זה, מבצע על הוכרז שבו התאריך

הולדת". יום ל"מבצע ההולדת" כ"יום המצויין ע"ה), מושקא חיה מרת הצדקנית

ההולדתהתוועדות ביום ההולדת ביום התוועדות
.. טוב מנהג להוסיף ההצעה באה — לפועל ובנוגע

ההולדת: ביום ההנהגה לאופן בקשר
ההנהגה סדר אודות לרבים פירסם אדמו״ר מו״ח כ״ק
ליחידי ידוע היה זה שלפני (שבדורות הולדת דיום
בהם ולהתבונן זכרונותיו "להעלות - בלבד) סגולה
הצדקה בנתינת להוסיף נהגו וכן ויתקנם". ישוב ותשובה תיקון והצריכים
- טוב יום או בשבת חל ההולדת (וכשיום ומנחה שחרית תפלת לפני

וחסידות. נגלה התורה, בלימוד נוסף ושיעור שלפניו), ביום נותנים
בני כל בין זה מנהג יותר) (עוד לפרסם כיותר ונכון כדאי לכך, ובהתאם
העמודים ג׳ וצדקה, תפלה בתורה יוסיפו ההולדת ביום אשר, ישראל,
החלטות ויקבלו האדם״, זה קטן מ״עולם החל עומד״, ״העולם שעליהם
תורה בעניני יוסיפו לטובה עלינו הבאה השנה במשך אשר טובות

ומצוות.
הולדתו ביום יעשה ואחד אחד שכל ביותר ונכון שכדאי (א) - ובהוספה
כדי וידידיו, חבריו גם או ביתו, בני עם ביחד שמחה. של התוועדות
תהיה גובר) (שמזלו הולדתו ביום (בלי־נדר) הטובות ההחלטות שקבלת
הטובות ההחלטות בקיום גס יתוסף ידי-זה שעל שמחה, של באופן

וחיות. שמחה מתוך
טף, וגם נשים, והן אנשים הן ואחת, אחד לכל ושייך נוגע זה שענין (ב)
שמגיעים לאחרי וכמה כמה אחת ועל הוריהם, ע״י - קטנים לקטני עד
המובן (בסגנון להם להסביר וצריכים יכולים שאז מתאימה, להבנה
טוב עניני בכל והוספה חידוש להיות צריך הולדת שביום אליהם) ושייך
של התוועדות מתוך ההולדת יום את יחוגו הם שגם ובאופן וקדושה,

חברותיהן). עם - (וילדות חבירהם עם ביחד שמחה,
מתוך דבר כל מקבלים טבעם שמצד - לקטנים בנוגע יתירה ובהדגשה
שישתוקקו ואחיותיהם אחיהם על גם שיפעל דבר והתפעלות, התרגשות

המתאים. באופן הולדת יום לחגיגת
להוסיף היתכן לשאלה מקום אין בכגון־דא אשר, ולהעיר, [ולהוסיף
הרי, (כנ״ל), חדש מנהג זה שאין לכך נוסף כי, - חדשים מנהגים
שמחה ומתוך ומצוותיה, תורה בעניני הוספה אודות ומודגש כשמדובר
איש ברכות ואיחולי רעים התוועדות ע״י תורה, של ושמחה מצוה של
כאלה ו״חידושים״ ב״הוספות״ המרבה שכל פשוט, וגם מובן לרעהו..

משובח]. זה 332)הרי עמ׳ ח״א תשמ״ח השיחות (ספר

קטן: תינוק של הולדתו ליום גם שייך זה וענין
שלימה שנה לו במלאת התינוק, של הראשון הולדתו יום מגיע כאשר
בלימוד להוסיף הולדת, יום מנהגי על-פי להתנהג ההורים צריכים -
בגודל להתבונן – והעיקר התינוק, של לזכותו הצדקה ובנתינת התורה
גוף בתוך נשמה בידם הפקיד שהקב״ה בחלקם, שנפל והאושר הזכות
על-ידי-זה כדבעי, היקר הפקדון על שישמרו עליהם בסמכו קדוש,
יצוה ״אשר הכתוב: ובלשון א־ל, בית העולה בדרך וידריכוהו שיחנכוהו
״נר ממנו לעשות - כולל גו'״, ה' דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את
הולדתו יום בהגיע ולכן, החסידות. באור העולם את שיאיר להאיר״,
לגבי עוז וביתר שאת ביתר אלו ענינים בכל להוסיף עליהם התינוק, של

עתה. עד בזה 2190)השתדלותם עמ׳ ח״ד תשמ״ב (התוועדויות

עכשיו נפלאות מלכות יין

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

טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

בפרקים שחיטה.. הל'
א. פרק אלו.
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הקראווילות באתר ניסים

הפסח חג לפעילות והפקות מוצרים

ויאלצו ברירה, תהיה לא בסוף בין-כה
הוא, החילוק - הויתורים את להפסיק

יחזירו ואם שיש.. מה עם לפחות ישארו - שכעת
הימים! כל בזה להמשיך יצטרכו - לצלן רחמנא עוד,

תש"מ) פורים (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

עכשיו! לעצור

התוועדות

קודש אגרות

מן
ליי

ק
מן

זל
ר'

ר:
יו

צ

מצה, "כזית" ערכת מהודרות, מצות שלישיית

שלטים, פוסטרים, לילדים, עלונים הסברה, עלוני

לילדים: מצות למאפיות ומוצרים פסח של הגדות
ועוד... טבח כובעי מערוכים, סינרים,

077-5123-770 להזמנות:



לגאולה מוכנים אנדמן באיי

היצר מבילבולי דעתו להסיח
לדעת שצריך שכשם נשיאינו רבותינו פתגם ידוע

ובפרט עצמו, מעלות לדעת צריך כך עצמו חסרונות
האדם את להשליך הוא היצר שמתחבולות שידוע

בטענה ובא מזה, פחות או רוח נפילת של ברגש
ואף וכו', ליה איכפת מאי הרי מצליח שאין שכיון

תורה הקב"ה לו ברא הרי באומנתו הוא שאומן
שמבארת חב"ד חסידות בתורת ובפרט תבלין,

שאין האמורה תחבולה גם ובהן שלו התחבולות
האדם להוריד אלא בזה הרע) היצר (של כוונתו

שלו השנית נפש מישראל אדם בכל והרי מדרגתו.
היא החטא בשעת וגם ממש ממעל אלקה חלק היא

חדא שבשעתא מובן במילא כן ואם ית'. אתו באמנה
היצר... תחבולות לנצח יכול חדא וברגעא

פי על ואף בזה, מה לעשות שצריך שפשוט אלא
הענין נעשה לזמן מזמן הנה קשות התחלות שכל

אגרשנו. מעט מעט ההבטחה ומתקיימת יותר בקל
שכותב צודק בלתי מהחשבון לגמרי דעתו ויסיח

שעושה במלאכתו ושקידה בהתמדה ויוסיף במכתבו
ויבשר ומדריך, מחנך בתור ונתינה במסירה וכן הוא

האמור. בכל טוב
ז׳רלא) (מאגרת

ניסים ניסי - ניסן
רצון ויהי במוחש, ראו אשר הנסים על לא-ל ותודה
נסי ניסן החודש, שם כרמז יהיה הנה ולהבא, שמכאן

זאת שם), ובחדא"ג א' עמוד ריש נ"ז ברכות (עיין נסים
עלינו לא ממאורע להציל נסים יהיו שלא אומרת
עצמו. בטוב נסים אלא שכותב, כעין עליכם ולא

ז׳רלח) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

שוכנים מהודו, טיסה שעתיים של במרחק
אנדמן". "איי בשמם הידועים איים קבוצת

מכל קיצונית בצורה מבודד הינו עצמו המקום
מדובר ציוויליזציה. על לדבר שלא יישוב, מקום

לא מהם שברבים ושקטים, מדהימים בחופים
מחשבים מעולם. "מערבי" אדם רגל דרכה

ובודדת מוגבלת בצורה למקום, חדרו ואינטרנט,
לאי רק זאת וגם שנים... שלש לפני רק ביותר,

האיים. שורת מבין המרכזי
בהם שטבע היופי בזכות אליהם, מושכים האיים

ישראלים גם וביניהם רבים מטיילים הקב"ה,
זוג שנים, מספר לפני החליטו זה, רקע על רבים.
"תומכי ישיבות תלמידי של (כינויים "תמימים"
לראשונה, למקום, לנסוע החב"דיות) תמימים"

הפסח. סדרי את שם לקיים מנת על
מאוחר בעקבותיו, גרר החד-פעמי, האירוע

ישראל הרב ע"י קבוע חב"ד בית פתיחת יותר,
הפועלים משפחתו בני עם למקום שהגיע נסרטי,
הפורים ובחג מאחר האחרונות. בשנתיים במקום
הרעיון עלה במקום, להיות מהם נבצר האחרון,
חב"ד בית את שיפעילו חבר'ה, שני שוב לשלוח

ימים. מספר למשך

ו״מקורב״ ״תמים״
בהודו, המרכזי חב"ד מבית יצאו פורים לקראת

שם השוהה גוריאצ'ניק יוני הת' בניו-דלהי
בית של מקורב הלל צביקה עם ביחד בשליחות,

חב"ד.
בחורים אותם בקרב שליחות תופעת למעשה

וגילם נשואים, אינם עדיין שאפילו צעירים,
יוצאים שנה מידי חדש. אינו לעשרים, נושק

צעירים המשיח, מלך שליט"א הרבי בשליחות
קיימים חב"ד בתי בפעילות לסייע חלקם רבים,

זמנית בצורה ולו להגיע, מנת על וחלקם

פעילות אין עדיין בהם למקומות וממוקדת,
יותר, שמאוחר חד-פעמית פעילות קבועה.

חב"דית, פעילות מוקד פתיחת לא-פעם, גררה
המקומית. היהודית הקהילה לדרישת

ונפלאות ניסים
המסע נפלאות על מספר גוריאצ'ניק יוני הת'
הנסיעה, לפני ימים "מספר לאנדמן: האחרון

יסודית בצורה לתכננו התחלנו הרעיון, כשעלה
שבדרך רבים, דברים איתנו לקחת נאלצנו מאוד.
ניתנם בלתי הם שם אך לשאתם, צורך אין כלל
ואפילו... משלוחי-מנות המן, אוזני כגון להשגה
במקום להשיג ניתן לא אותם פעמיים, חד כלים

ספר גם איתנו שלקחנו כמובן נורמלי. במצב
זכור פרשת בשבת התורה קריאת בשביל תורה

אסתר. ומגילת
ולכן אורז, רק אוכלים המקומיים התושבים

ושאר הירקות הפירות, של מחירם אפילו
אין כשבכיסנו להחריד. יקרים הינם המצרכים

מזומנים... עודף
כיון יותר לקשה המשימה הפכה בכך, די לא אם

יום רק לנו שנתן מה שבת לפני יום שהגענו
וגם לשבת לבשל מקום למצוא להספיק כדי אחד

שחל פורים סעודת את בו לערוך מקום למצוא
שבת.. במוצאי כידוע

הדרך. בתחילת מייד ראינו הניסים שורת את
הבוקר של האוניה את פיספסנו פרטית בהשגחה

פגשנו עליה הצהריים, של האוניה על ועלינו
לאנדמן הגענו מה עבור ששמע ישראלי, מטייל
סכום לפורים, ה'משקה' כל את לתרום והחליט

בהודו). מאד גדול (סכום דולר 150 של
מאחד לבישולים מקום לקחנו לכך בנוסף

של הלחץ בגלל כשף, העובד המקומיים ההודים
מצידו הוא אך מחיר, על סיכמנו לא שישי יום

לא כשאנו לסיכום להגיע בנו דחק הזמן כל
באתי שנסעתי לפני השבת. בגלל איתו יושבים

במיוחד נכבד. סכום - רופי 1500 רצה והוא אליו
אובד והייתי כספי כל אזל כבר שעה שבאותה

ואמר: דעתו את שינה הוא לפתע אך עצות.
לא אותך. מכבד אני ה', של שליח אתה "עזוב
בריאות". לי שיהיה תתפלל רק לשלם, צריך

הגדול הנס
כאשר הגדול, הנס לעומת מתגמד זה כל אך
מכובדת שבת סעודת גם לארגן הצלחנו ב"ה

התורה קריאת וגם יהודים עשרות בהשתתפות
נשמע שבתחילה דבר בבוקר, זכור פרשת של

מגילה מקרא שקיימנו ובעיקר לגמרי, מופרך היה
משבעים למעלה בהשתתפות פורים וסעודת

של הצבעים חג יום גם חל בפורים אגב, יהודים.
על להשפריץ להם שגרם מה להבדיל, הגויים

לאוירה... שהוסיפו צבעים של בליל כולנו
הרבי פני לקבלת הפעולות בשרשרת פעולה עוד

כעת המוכן מקום ועוד המשיח, מלך שליט"א
והשלימה. האמיתית לגאולה

המגילה) קריאת (בקטן: המקומי החוף רקע על תפילין הנחת


