
עממית אימרה הינה מחייך", והקב"ה מתכנן "אדם
להחזיר שבאה מאידיש), חופשי (בתרגום ידועה

בגבהות המקורי. ל"גודלו" המתנשא האדם את
וגבעות, הרים אודות לחשוב האדם יכול רוחו

שקשור מה בכל אך עולם, חובקי מהלכים לתכנן
אלא בו, תלוי הדבר שאין מתברר ממש, לפועל
מחשבות "רבות הפסוק: ובסגנון ית'. בהחלטתו

תקום". היא ה' ועצת איש בלב
היה שכבר אשור, מלך סנחריב אצל זה היה כך
הופתע אך ירושלים, על המוחץ בנצחונו בטוח

אלא נותר לא האדיר מצבאו כי שעות, בתוך לגלות
הרשע, המן אצל גם היה זה כך הסטוריה. שרידי
חפץ המלך "אשר האיש הוא הוא כי בטוח שהיה

האיש כי התברר, דקות שבתוך אלא ביקרו"..
הוא ביקרו חפץ שהמלך

ואילו מרדכי דווקא
שצריך זה הוא המן

העיר ברחוב להסתובב
יעשה...". "ככה ולהכריז

מתכנן אדם
אצלנו, גם כי מתברר
שארץ שחושב מי יש

רכושו הינה ישראל
לעשות וביכולתו הפרטי

על העולה ככל בה
חשבון על גם רוחו,

אלה בימים עמו. בני
כמה מזה כי התגלה,

רה"מ, מתכנן חודשים
בעיני עולמו את לקנות

ישובים מפנה הוא כך לשם בארה"ב, הממשל
הגדול לפינוי כהכנה ושומרון, ביהודה קטנים

עליה ח"ו, הפלסטינית, המדינה הקמת לשם ביו"ש,
מהווה היא כי המשיח מלך שליט"א הרבי התריע

היהודי. לישוב נפשות סכנת
הפיילוט הינם שעבר, בשבוע גלעד חוות אירועי

הכוחות, עוצמת החדש.
רעולי במפנים השימוש
השחורים, המדים פנים,

ועד זיהוי תגי העדר

קלוקלת התנהלות אינם מתיישבים, על ישיר לירי
לפינויים מדוקדקת, מהכנה חלק אלא מקומית,

יותר. הרבה גדולים
תחילה הממשלה תסיר (ח"ו), רה"מ תכנית עפ"י

הפלסטינית והמדינה הירדן, בבקעת ריבונותה את
ומזרח הירדן בקעת שומרון, יהודה, בשטחי תוקם
שתחובר עזה רצועת תצורף הבא בשלב ירושלים.

ק"מ, 5 ברוחב יבשתית רצועה באמצעות לגדה
הבטוח". "המעבר המטעה בשם הידועה

אזי שבתכנית, הסכנה את קלט לא שעדיין למי
תכניס לערבים יו"ש שטחי מסירת להמחשה. רק
מליונים, בת אוכלוסייה והשפלה, דן גוש כל את

התעופה. נמלי שיתוק והטילים. הפצמ"רים לתחום
הבטוח" ה"מעבר יצירת
מדינת חלוקת משמעה,

לשניים... ישראל

מחייך הקב״ה
בהשי"ת בטחוננו גדול

יתגלה כאן גם ואשר
ש"אדם ממש בקרוב

צוחק", והקב"ה מתכנן
הפינוי, תכניות וכנגד

מהירות לתכניות נדרש
והתיישבות לבינוי

תחומי בכל מאסיבית
המובטחת, ישראל ארץ
הנהר עד מצרים "מנהר

פרת". נהר הגדול
הינו אדר חודש

ישלטו "אשר הגדול הוא" ל"ונהפוך רצון עת
לחזק הדבר, בידינו בשונאיהם". המה היהודים

המשיח, מלך שליט"א הרבי אל התקשרותנו את
בפרט הקדושות, הוראותיו וקיום תורתו בלימוד

מגילה, מקרא : הפורים במצוות הרבים בזיכוי
ושמחה משתה לאביונים, מתנות מנות, משלוח

המגילה בלשון אנו ומובטחים ילדים כינוסי כולל
כן ויקר", וששון ושמחה אורה הייתה "ליהודים

בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה לנו תהיה
ממש.

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

פורים מבצע לקראת
ההכנות נשלמות חב"ד במוקדי

חלוקה שיכלול פורים" "מבצע לקראת
שמחת והבאת מנות משלוחי של המונית
מאושפזים וביניהם אלפים, למאות החג

הכלא בבתי אסירים הרפואה, בבתי
ושאר הצבא בבסיסי חיילים והמעצר,

וקיום המגילה קריאות לצד ישראל, בית
המעונינים ופעילים שלוחים החג. מצוות

עלוני מגילות, מנות, משלוחי ברכישת
רעשנים פרסום, ומודעות שלטי הסברה,

מרכז עם קשר ליצור מתבקשים ועוד,
.077-5123-770 ממש: ההפצה

בפורים הגאולה שיירת
לדרך, תצא פעילים, מספר ביוזמת
רכבים שיירת עצמו, הפורים חג ביום

שמחת והבאת הגאולה בשורת לפרסום
תצא השיירה ישראל. ערי לתושבי החג
בשעה שני, אדר י"ד הפורים ביום אי"ה
בנס "הקניותר" חניון מרחבת בבוקר, 11

וביניהם ערים במספר ותעבור ציונה,
נוספים לפרטים ציונה. ונס רחובות
אפרים הרב - לפעילות והצטרפות

.052-6961-770 קפרא:

בישיבה שבת
ישיבת לעולם להכנס המעונינים
מוזמנים צדק, בנוה תמימים" "תומכי

פרטים מיוחדת. לשבת השבת להצטרף
.03-5161-770 בטלפון:

לבינוי מהירות לתכניות נדרש הפינוי, תכניות וכנגד צוחק״, והקב״ה מתכנן ש״אדם יתגלה ממש בקרוב
פרת״. נהר הגדול הנהר עד מצרים ״מנהר המובטחת, ישראל ארץ תחומי בכל מאסיבית והתיישבות

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(11.3.11) ה'תשע"א אדר-ב' ה' ויקרא, פרשת קודש שבת ערב

אדר משנכנס
בשמחה מרבין

ב"ה

תכנית נחשפה
הממשלה ראש

839

כלפי הירי על במחאה הממשלה ישיבת מול השבוע א׳ ביום הונף ענק, שלט
שותקת״! והממשלה יהודים על יורים ואהרונוביץ׳ ברק ״נתניהו היהודים:

שותקת והממשלה יהודים על יורים



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

נביאן שיחיו וחוה רונן לר'
שיחי' גד בניה ה' בצבאות החייל - הבן להולדת

ה'תשע"א א' אדר א'

מתוך טובים ולמעשים לחופה לתורה, לגדלו יזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

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

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

תניא תהלים חומש

אסתר הדסה מרת
ע"ה וסלטנה משה ר' בת

זהבי
ה'תשע"א א' אדר ח"י נפטרה

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

נשמת לזכות

  
    

     
     
     

    
    

     
     

    
   

    

אליו ה׳ וידבר משה אל ויקרא
א) א, (ויקרא מועד מאוהל
הארה היינו זו קריאה ענין ”פירוש
יוכל זה ידי שעל כדי למשה והשפעה
וענינו מועד". אוהל אל ולבוא לעלות
”שיש - מישראל ואחד אחד כל בעבודת
דעת בחינת . . משה מבחינת אדם בכל
סוף אין אור יחוד בחינת הממשיך שהוא
ומתגלה שורה שיהא למטה הוא ברוך
מועד, אוהל בבחינת שיהא האדם בנפש
ונודעתי, אותיות . . ונועדתי מלשון
ואין החיים חיי שהוא ה' את לידע דהיינו
עתה "ראו שכתוב מה דרך על מלבדו, עוד
נאמר זה שמקרא שהגם הוא", אני אני כי
נפש בכל יש זה כח מקום, מכל לעתיד, על
אמיץ בקשר בה' מחשבתו לקשר מישראל
מעין בשר", בעיני שרואה . . כמו וחזק

לבוא. דלעתיד השלימות ודוגמת
(385 ע׳ תנש״א השיחות ספר (על-פי

א) א, (ויקרא משה... אל ויקרא
"ויקרא הוא הקרבנות פרשת הקדמת
עבודת על כח הנתינת שהוא משה", אל
ודור, דור בכל הוא כן וכמו הקרבנות.
ודרא, דרא בכל דמשה דאתפשטותא
הם הנה דור, שבכל ישראל רועי שהם

הקרבנות. עבודת על כח הממשיכים
ממוצע להיותם - הוא הדבר וטעם
שהוא וביניכם, הוי' בין ממוצע המחבר,
על- אלקות עם עולמות המחבר, ממוצע

נשמות. תשי״ב)ידי לגני׳ ׳באתי (ממאמר

מועד מאוהל . . משה אל ויקרא
א) א, (ויקרא

אומות היו אלו לוי, בן יהושוע רבי אמר
להן יפה מועד אוהל מה יודעים העולם
וקסטריות אהליות אותו מקיפין היו
בחוזק שיעמוד כדי כמשמעו (אהלים
יוסף:). עץ ומפה. מפה סמוכים לו ויהיה
רבה) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:21 5:08 ירושלים
6:23 5:23 תל-אביב
6:22 5:14 חיפה
6:24 5:26 באר-שבע
6:39 5:39 ניו-יורק

אתפאר ובישראל - יצרתי זו עם 
כג) מד, - כא מג, (ישעיה

להקב"ה הרוח נחת את גורם מה

נתפרשו שהלכותיהם מהקרבנות וכמה בכמה
ובפעם לה'", ניחוח "ריח שהם נאמר בפרשתנו

מפרש זה, ביטוי בפרשתנו מופיע שבה הראשונה
ונעשה שאמרתי לפני רוח נחת "ניחוח, רש"י

תצוה. בפרשת גם פירש וכך רצוני".
את לשלול רש"י שכוונת כותבים המפרשים
מריח מנוחה "יקבל שהקב"ה כאילו הרעיון

הוא ולכן כביכול, כלפיו יתכן לא שזה הקרבן",
מזה הבאה רוח", "נחת היינו ניחוח" ש"ריח פירש

רצוני". ונעשה ש"אמרתי

אחרות ומצוות קרבנות
מכל בקרבנות נשתנה מה להבין עלינו זה, ולפי

שהם מפורש אצלם שרק האחרות, התורה מצוות
שהנחת מובן זה שהרי להקב"ה? רוח נחת גורמים
האדם עובד שבזה מזה אלא אינה שבקרבנות רוח

המצוות כל ע"י היא ה' עבודת והרי בוראו, את
שקיומן מצוות בשאר נתפרש לא ומדוע כולן,

וכדומה? לה'" ניחוח "(ריח) גורם
"ניחוח", על בפירושו ליישב רש"י בא זה וקושי

- רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת
בקרבנות המיוחד לפני") רוח ("נחת שה"ניחוח"
המצוות, בקיום מיוחד אופן כאן שיש בזה הוא
מצאנו לא זה (שענין רצוני" ונעשה "שאמרתי

מצוות). בשאר

הקרבנות, בענין כללית תמיהה בהקדם זה ויובן
והתועלת הטעם מהו מבארים מפרשים שהרבה
ומקריבה בהמה מביא שהאדם הקרבנות, בענין
בפירוש ואילו המזבח, על-גבי כולה) או (חלקה
זו. מצוה במהות ביאור לכאורה מצינו לא רש"י

דרכו אין התורה על בפירושו שרש"י ולמרות
של פשוטו את רק אלא המצוות טעמי לבאר
מצוה אינם שקרבנות לכך נוסף הרי - מקרא
מצוות כוללים אלא אחדות או אחת פרטית

שזוהי ביותר, כללי ענין הם שהקרבנות וגם רבות,
השכינה) השראת (מקום ומקדש במשכן העבודה
"מה רק השאלה שאין לקרבנות, שבנוגע הרי -
היפך ענין הוא שלכאורה אלא זו, למצוה טעם"

חלקה) (או בהמה ששורפים השכל), (ונגד הטעם
משריפה כלום להאדם אין שהרי - תועלת ללא

נהנה שהקב"ה לומר שייך שאין ופשיטא זו,
של לכאורה הענין מהו ותמוה הקרבנות, משריפת

תועלת". "ללא ישראל של ממונם לאבד

הקרבנות של הסוד
"נחת שכתב במה רש"י כוונת שזוהי לומר ויש

כל זוהי שאכן רצוני", ונעשה שאמרתי לפני רוח
שום בזה נראה (שלא הקרבנות בענין הכוונה

מפני ורק אך הקרבן את יקריב שהאדם תועלת),
לא הוא הפירוש כלומר: לא. ותו ית', רצונו שזהו

יודע אינו שהאדם אלא תועלת איזו בזה שיש
בזה, תועלת שיש מאמין קרבן וכשמקריב מהי,
זה רק הוא הקרבן בהקרבת התועלת שכל אלא

ית'. רצונו שעושה
בהם שרק שבקרבנות, המיוחד הענין גם וזהו

כי המצוות, בשאר ולא לה'", ניחוח "ריח נאמר
מיוחדת ו"הנאה" רוח" "נחת יש בקרבנות רק

זה מפני ורק אך הוא המצוות שקיום מזה למעלה
ש"אמרתי".

קרבן בכל לא
החטאות בקרבנות מדוע מבינים אנו זה, לפי

אלו בקרבנות כי כנ"ל. רש"י ביאר לא ואשמות
אינו הבאתם עיקר הרי האדם על לכפר שבאים

האדם בשביל אלא רצוני", ונעשה "שאמרתי בגלל
עונו. לו שיתכפר עצמו,

תודה, בקרבן ניחוח" "ריח נאמר לא גם ולכן
לו, ונעשה לנס שנצרך נס על הודאה שהוא כיון
שבגלל שלו, לתועלת שייכת זו הקרבה כן ואם
צריך שהאדם מובן, הרי נס, לו עשה שהקב"ה

שהוא זה בקרבן מודגש לא ולכן זה, על להודות
לפני רוח "נחת לה'", ניחוח "ריח לפעול בא

רצוני". ונעשה שאמרתי
רוח "נחת ניחוח", ד"ריח הענין הדגשת ועיקר

בקרבנות הוא רצוני" ונעשה שאמרתי לפני
ידם שעל הפרשה, בתחילת המדוברים נדבה,

והיינו להקב"ה, משלו לנדב שרוצה האדם מראה
על רק אלא שלו, תועלת אודות חושב שאינו

לפני רוח "נחת גורמים אלו קרבנות ולכן הקב"ה.
רצוני". ונעשה ויקרא)שאמרתי לב, שיחות לקוטי פי (על

מלך דבר

ויקרא פרשת

ויקרא

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
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המיוחד החינוך כיצד לראות "זכינו
שליט"א לרבי מלאה, להתקשרות

כך נפשות", הציל המשיח, מלך
נתן אבי הרב לסיפורו מקדים
בראשון הגאולה" "לחיי מנהל

לציון:
כמובן אנו פעילותינו "במסגרת
הרבי אל בהתקשרות עוסקים

הכתיבה ע"י המשיח, מלך שליט"א
קודש". ה"אגרות באמצעות

נכנסים חב"ד שלבית שבעוד אלא,
בעיתים ורק לפעם, מפעם אנשים

שאצלינו הרי לכתוב, מיוחדים
שעל הבית, בני את הרגלנו בבית

הדרכה לקבל אפשר דבר כל
המשיח. מלך שליט"א מהרבי
נדיר לאירוע לחכות צורך אין

תקן "על זאת לעשות אלא ומיוחד,
יומי". יום

הילדים, את הרגלנו בו זה חינוך
הילדים אצל ממשיך ורעייתי, אני

חתונתם. לאחר גם ב"ה,
שלאחר בת, לי יש

לגור עברה חתונתה,
שבצפון. העמק במגדל

הביקורים הדברים מטבע
אצלינו הזוג, בני של
לרחוקים הפכו בבית

הם וכיום יותר,
בערך להגיע משתדלים

עם יחד בחודש, פעם
למרות ילדיהם, שני

הכרוכה הרבה הטרחה
בכך.

ביום כאשר קצר, זמן לפני זה היה
להתלבט החלו הם בבוקר, שישי

לראשון לשבת "לקפוץ" האם
על הפעם שלוותר או לציון,

העמק. במגדל ולהשאר הטרחה
רב, זמן ארכה לא ההתלבטות

לארון ניגשו הם טבעי, באופן כי
אחד את לשלוף כדי הספרים,

ולראות קודש" ה"אגרות מכרכי
מלך שליט"א הרבי דעת מה

המשיח.
פתחו הם פרטית, בהשגחה

"ביקור על הן דובר בהם בעמודים
הצורך על גם ובנוסף משפחתי"

שיותר. כמה המעשה את להקדים
ההתארגנות כלל שבדרך למרות
אריזה וכוללת ניכר, זמן לוקחת

של שובם לאחר מסודרת ויציאה
שלאור הרי מהמטפלת, הפעוטות

עליהם כי הבינו הם התשובה,
מהר. שיותר כמה ולצאת למהר

אורזים עצמם, את מצאו הם וכך
הנחוצים החפצים ובו תיק בזריזות

בו המעון לכיוון ויוצאים לשבת,
הילדים. לומדים

האם התלבטה, עוד ביתי לרגע,
הילדים. את ולהוציא להקדים נכון

היא קצת?" נחכה אם יקרה "מה
לבטל שמיהר בעלה, את שאלה
מלך שליט"א "הרבי הרעיון: את

נעשה". וכך להקדים, אמר המשיח
המטפלת וגם לגן, הגיעו הם
כדאי שלא להם לומר ניסתה
הילדה: יציאת את להקדים

כשנסיים, שעתיים עוד "תבואו
היא וכך רגוע אותה לקחת ותוכלו

משהו". שהפסידה תחוש לא
לצאת ביקשו שהם כמובן אך

הגדולה נקראה וכך הילדים, עם
לה, המתינו הם שם לדלת, להגיע

את להביא פונה שהסייעת תוך
שנה. החצי בת התינוקת
דקה כחצי שלאחר אלא

במרוצה: מגיעה היא
את רואה לא "אני

הילדה!!!"
רגיל שבמצב מאוד, יתכן

מבחינים בכלל היו לא
אלא הפעוטה, נעלמה כי

תשובת לאור שכרגע,
מלך שליט"א הרבי
והתעקשות המשיח

במהירות שהתחילו הרי ההורים
הגן. רחבי בכל התינוקת את לחפש
מורמים, שטיחים מוזזים, ארונות

מוזז הוא גם המשחק מטבח
התינוקת. את לאתר בנסיון מקומו,

בשום נמצאת לא שהיא אלא
מקום.

מתחילה החיפוש, כדי תוך
שנפלו חפצים להרים העוזרת,

הלול. לתוך
היא!" "הנה זועקת: היא ולפתע
הונחו לב, לשים בלי כי התברר,
ועוד עוד ועליהם דברים מספר

לגמרי. הילדה את שכיסו חפצים
כבר היא מהמיטה הורמה כשהיא

נשימתי מאמץ מרוב הכחילה
במהירות. לסדרו חזר שב"ה
ידעה לא במקום ההתרגשות

על להצביע ידעו כולם גבולות.
עתה. זה שאירע המופלא nהנס

לציבור שנאמרו בלוד, חב"ד בקהילת משפיע רייניץ, מנחם יעקב הרב של דבריו פי על
ה'תשע"א א' אדר כ"ה הקודש", בארץ משיח ב"קונגרס והשלוחים הפעילים

משיח?האם אתה חי עם משיח? עם חי אתה האם
עם "לחיות שעלינו אומר המשיח מלך שליט"א הרבי
משיח! לנשום - משיח"? "לחיות פירוש מה משיח".
אותו שבפיו, הנשימה ללא לחיות יכול אינו שהאדם כמו
הולך, הוא שאליו מקום שבכל החסיד, גם נדרש הדבר
גידיו שס"ה אבריו, רמ"ח כל נמצא, הוא בו מקום בכל
בענין וחדורים עטופים להיות צריכים שלו המעשים וכל

המשיח.
רבותינו כדברי סביבתו, את להאיר - "פנס" כמו להיות צריך חסיד
החסיד גם זקוק כך 'בטריה' בלי לפנס, לו אפשר שאי וכמו נשיאנו.

משלו. לבטריה
היום, של בסופו כי וידע הסלולרי, המכשיר את מכיר אחד שכל כמו
חיבור ללא ויפעל. שיוסיף מנת על החשמלי, השקע אל לחברו צריך

למאומה. הסלולרי שוה יהיה לא זו, וטעינה
החסיד? של האנרגיה מקור מהו החסיד? של הבטריה ומהי

תורת זוהי המקור המשיח, מלך שליט"א הרבי זה כמובן המקור,
בדרכי לדבוק אחד כל על ומשיח. גאולה עניני ולימוד החסידות
שלשת על יותר ולהקפיד להתחזק להשתדל ולדוגמא החסידות,
הנדרשים דברים שלשה אותם החסיד" של ה"בוקר של העמודים

צדקה. ונתינת חסידות לימוד במקוה, טבילה התפילה: לפני לעשות
על תהיה החסידים "יד הזקן: אדמו"ר של פתגמו את מכירים כולנו
זאת לפעול אחד כל על האסורים. מבית שיצא לאחר שנאמר העליונה"
בפעילותם, ברכה יראו והם העליונה, על תהיה החסידים שיד כדי -

כחסידים. וחייהם האישית פעילותם בזכות נעשה זה הרי
מלך שליט"א הרבי בתורת המופיע משל לשמן, מים בין ההבדל כמו
והשמן החסידות, את והשמן התורה, את מסמלים המים המשיח.
ולצוף לעלות צריכה החסידות גם כך המים, פני מעל ועולה צף לעולם
לגמרי. אחרת תהיה ב"מבצעים" פעילותו גם החסיד, של החיים מעל

לכתיבה רוחניות והכנות לברכה״ ״כלי
קהילת רב יורקוביץ, בועז ברוך הרב מפי פעם, ששמעתי וכפי
ממעזריטש, והמגיד הבעש"ט של תלמידיהם כידוע אשר בלוד, חב"ד
הרבה מהם יצאו ולכן "תלמידים" אלא "חסידים" בשם נקראו לא
להקרא התחילו חב"ד חסידות מייסד הזקן, מאדמו"ר אדמו"רים.
"שליח" להיות אחד כל נדרש השביעי, דור - האחרון ובדור "חסידים"

המשיח. מלך שליט"א הרבי של ה"שלוחים" כולנו
מלך שליט"א לרבי רבים יהודים מקשרים אנו מהפעילות, כחלק
את אחד לכל ולהביא להדגיש עלינו קודש". ה"אגרות דרך המשיח
כך על מענה לקבל זכיתי שנה, כשלושים לפני לברכה". "כלי של המסר
ברכת את ומבקשים המשיח מלך שליט"א לרבי דרכי כותבים שרבים
מהקב"ה ברכה שרוצה שמי להם להסביר שיש המצטרך, בכל הקב"ה
את יותר פותח הוא הרי ומצוות בתורה שיוסיף שיותר ומה "כלי יעשה

לו. המצטרך בכל הברכה את לקבל ה"צינור"
כל להפנות יש בהכנות. נעוצה הברכה, לקבלת בפניה עיקרי חלק
הכתיבה, לקראת רוחנית ולהתכונן הידים, את ליטול שרוצה, אחד
תהלים יאמר אחד, שכל מומלץ הטובה, ההחלטה קבלת לשלב מעבר
בעז"ה ואזי מההכנות כחלק הכתיבה, לפני לצדקה, מטבעות מספר ויתן
והעיקר הברכות, והתגשמות התשובות את במוחש בעינים רואים
במהרה המשיח מלך שליט"א הרבי להתגלות ממש ומיד תיכף שזוכים

אמן. בימינו

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק אדר-ב היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
הטומאות, אבות שאר הל'

יא. פרק
יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק
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יד-טז. פרק
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יום שבכל ניסיך על

והברכה התודה

מירושלים יהודים גירשו לא אמנם עתה, עד
בכך ה"גירוש" מתבטא בנתיים, העתיקה,

יהודים של הישבותם את ולהרחיב להגדיל מאפשרים שלא
הטבעית הילודה ריבוי שמצד בשעה בה . . העתיקה בירושלים

הערבים! של מספרם וגדל הולך
תשמ"ו) חנוכה (זאת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

התורה אומרת הקודש:מה בארץ משיח קונגרס להצלחת המסייעים לכל
ציק, לוי הרב קלי, בועז הרב שאער, ראובן הרב לוי, אריה הרב

יגודייב, גבריאל הרב
ציק, חיים הרב רחימי, יצחק הרב ציק, זמרוני הרב

פרישמן, בנצי הרב רווה, מנחם הרב
גורפינקל, יעקב הת' וייס, לוי הת' לוין, יצחק יוסף הת'

קנאפלמאכר דוב הת' פוגאטש, אהרון הת'

רייניץ הרב

נתן אבי הרב



תשע"א פורים מבצע

עלונים
לילדים עלונים

ושלטים פוסטרים
מנות משלוחי

רעשנים
משיח מוצרי

077-5123-770 ממש ההפצה מרכז

םם

ש-ד-י" במלכות עולם "לתקן

בדרך הרכב מהתהפכות הלקח
לא בדרך] נתהפכה [שמכוניתו המאורע אודות כותב

לו. שקרה עליכם ולא עלינו
הנראה בטוב טוב אך ולהבא מכאן אשר רצון ויהי

הכללים... וגם הפרטים בענינים יבשר והנגלה
שקרה האמור להמאורע במיוחד דעתי ששואל במה
הענינים אשר מקומות, בכמה המבואר ידוע - בדרך

ברוחניות, מהענינים משתלשלים הגשמי דעולמנו
כן גם וכמובן בתורה, אשר מהענינים וביחוד

אשר בתחלתו, רבה בראשית ז"ל רבותינו ממאמר
נבנה שעל-פיהם ודפתראות פנקסאות היא התורה

הרי- גשמי מאורע וכל ועניניו, כולו העולם כל
להמצב בהנוגע מרמז יותר עוד ולפעמים רמז זה

ברוחניות.
דרך "ושמרו כמו-שכתוב הוא, ברוחניות דרך ענין

התורה אומרת זאת ומשפט", צדקה לעשות ה'
ומבואר ומשפט, הצדקה ענין וביחוד בכלל, והמצוה
צריך שצדקה הענינים שני קשר החסידות, בתורת

לעצמו בהנוגע שעושה המשפט לאחרי לעשותה
גדול חלק מפריש שאז לצרכיו, לו ומוכרח שייך מה
לצדקה בהנוגע גם הוא ועל-דרך-זה לצדקה, ממנו
שיכול ואיך הוא, ומצבו מעמדו בהעריכו רוחנית,

הרחוקה, וגם הקרובה בסביבתו הזולת על להשפיע
ויכולתו, מרצו מזמנו, גדול חלק מפריש שאז

עולם לחיי לקרבם הרחוקים על להשפיע לצדקה,
לכבודו ובודאי עולם-הזה). לחיי גם (שזהו הבא

למותר... אך בזה האריכות
ו׳תרמז) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

מלך שליט"א הרבי ושלוחי מהפעילים עשרות
"קונגרס של ליום שעבר בשבוע התכנסו המשיח
למען האגודה של בארגונה הקודש", בארץ משיח

כל נחשף בכניסה והשלימה. האמיתית הגאולה
פורים" "מבצע מוצרי כל של ענק לדוכן משתתף
דוכנים לצד ומשיח, גאולה בעניני שונות והפקות

ועוד. נח" בני מצוות ב"שבע העוסקים נוספים

משיח עם לחיות
הרב פתח הפתיחה, מושב הראשון, המושב את
שהנחה ממש, ההפצה ממרכז טאלער, אלימלך

שמוליק הרב פתח ק"ט בפרק המושב. את
עליה אדוננו" "יחי ושירת "יחי" קרביץ.הכרזת

מסתיימות גורפינקל אלקון ר' האורגניסט, ניצח
ומשיח. גאולה בעניני קודש במראות

ה"דבר מתוך בנקודה פותח פרישמן בנצי הרב
למען האגודה יו"ר ציק, זמרוני הרב מלכות".

ה"השגחה על מבאר והשלימה האמיתית הגאולה
אסתר. מגילת במדרשי הנלמדת הפרטית"

של החדשות דסק עורך טוכפלד מתי ר'
להפתיע ומצליח לבמה עולה היום" "ישראל

נחשף להם מופתים של בשורה המשתתפים את
אלא המונית רק לא היא "תקשורת אישי: באופן

חלק להיות חייב משיח של הנושא אישית. גם
אנחנו שלשם מקום בכל שלנו. הרגיל מהשיח

משיח". להקרין עלינו מגיעים
חב"ד ישיבת ראש עולה לדבריו, בהמשך

לדברים ויצהנדלר, שמעון הרב לציון, בראשון
וההכנות תצוה" "ואתה ממאמר נקודות סביב

פורים". "מבצע לקראת הנדרשות
על הקודש משיחות מביא מצפת פוזן חיים הרב
והיחידה המוחלטת האמת כי לדעת שעלינו כך

ממקום היישר התורה. בדברי דווקא נמצאת

שליח ברנשטיין זלמן הרב נוחת בהודו, שליחותו
שבהודו בקוצ'ין המשיח מלך שליט"א הרבי

היה להם טריים בסיפורים הקהל את שמשתף
משתף ביאליק, מקריית זעליג אליעזר הרב עד.

פורים". ל"מבצע ברעיונות הקהל את

גלויים ניסים
בארוחת השני המושב נפתח מנחה תפילת לאחר

להתוועדות הפכה שמייד חגיגית צהריים
מישיבת קורקוס רפאל הרב בהנחיית חסידית

הספריה רב רוזנבלט שאול כשהרב באילת, חב"ד
מיוחדים בדברים פותח עילית בביתר החסידית
המשיח מלך שליט"א הרבי שיחות נקודות סביב

אדר. לחודש
פנים" במאור "יהדות מנהל נתן, אברהם הרב

שהתרחש מדהים מופת לסיפור לציון בראשון
"נפלאות במדור (מופיע משפחתו לבני לאחרונה
"ופרצת" מנהל ארי, בן צבי יעקב הרב עכשיו).

על קצרים לדברים עולה בקיבוצים, פעילות
מוסיף מירושלים שמידע שלמה הרב הפעילות.

אבוטבול, מאיר הרב ולאחריהם מילים, מספר
דרכי שמציג ים, בת בדרום משיח בית מנהל

הרחב. לציבור משיח לפרסום פעולה

בעולם ההפיכות על
שבע בנושא לפעילות הוקדש השלישי המושב
משפיע רייניץ מנחם יעקב הרב נח. בני מצוות

חמים. בדברים שפותח בלוד, חב"ד בקהילת
בישיבת משפיע גינזבורג, יצחק לוי חיים הרב

האירועים גל סביב מרחיב לציון, בראשון חב"ד
בעולם. האחרונות והתרחשויות

קלי, בועז הרב נח, בני מצוות שבע מטה יו"ר
עם הנעשות הפעולות שלל אודות מרחיב

אתר מציג הרמתי, שי הרב הארץ. ברחבי הגויים
לדבריו בהמשך ומייד בנושא חדיש אינטרנט

האתר. את להציג מגדרה, כרמון נס הרב עולה
אחרונים חידושים מציג לנצ'נר, יעקב הרב

ונשמע". נחייג - בטלפון חב"ד ב"מרכז
בנתניה "770 משיח "בית מנהל פרץ, אלעזר הרב

קרויטרו שלום הרב המסכם. המושב את מנחה
שונות לימודיות סוגיות מעלה שבע, מבאר

אלימלך יעקב הרב בודאי". "משיח נקודת סביב
הפעולות את מציג ממש, ההפצה ממרכז טאלער

פורים. לקראת משיח מוצרי בתחום ממש של
פרסום על מדבר מרחובות קפרא אפרים הרב

פתיחת על מספר שרוסי שגיב הרב המלך". "יחי
מנהל מלכא, ליאור והרב בחדרה משיח" "בית

"לחיות עלון על מדבר הנגב, בצפון חב"ד מרכז
הגאולה". בעידן

מתיישבים וריקודים ערבית תפילת לאחר
יצחק יוסף הרב עם הלילה לתוך להתוועדות

הרפז, נועם הרב ענתי, מוטי הרב זילברשטרום,
ועוד. רומנו אורן הרב שניאורסון, שניאור הרב

הקונגרס ממשתתפי חלק

השיפוץ: עבודות כל ביצוע
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