
האדמה רעידת גם כמו ערב, במדינות הזעזועים
את הסיתו בעקבותיה, שבא האדיר והצונאמי ביפן

הטבח הקודש. בארץ כאן מהנעשה הלב תשומת
בליל אתמר בישוב הי"ד פוגל משפחת בבני הנוראי
חי בה למציאות באחת אותנו החזיר שעבר, שבת
אבסורדית, מציאות ישראל. בארץ היהודי הישוב

האוייב מול הישרדות מלחמת לנהל עליו בה
וכוחות ישראל וממשלת מחד, והפלסטיני הערבי

מאידך. שלה, הבטחון
בערבים הרואה ישראלי, שלטון של הזויה מציאות
דמם לשפיכות אחריותם למרות לשלום, "פרטנר"

אלפי מאות את ואילו הי"ד, יהודים רבבות של
יודע הוא ושומרון, ביהודה היהודים המתיישבים

כאוייב. לסמן

ופיצויים קרקע
בהתנהלות די לא ואם
הממשלה של הנפשעת
וכוחה הרש"פ בביסוס

הקמתה לקראת הצבאי
הרי פלסטינית, כמדינה

כי נחשף שלאחרונה
בהקמת החלה הממשלה

לאוטונומיה התשתית
בישראל. הבדואית!

הבדואים נמצאים כיום
נקודות ב-46 בנגב

כ- של בשטח ישוב,
אשר דונם, אלף 800
מדינה אדמות רובו

שלא ידם על שנתפסו
ואת הבדואית הפלישה את להלבין כדי כחוק.
שלהם, חוקיים הבלתי המבנים אלפי עשרות

ראש במשרד מדיניות לתכנון באגף וועדה הוקמה
תרוכז לפיו מתווה על שהתבססה הממשלה,

שבע, באר שבין במשולש הבדואית, האוכלוסיה
חינם, דונם אלפי מאות תקבל שם וערד, דימונה
מיליארדי בסך פיצויים
גם ולראשונה שקלים

על בבעלותם הכרה
הקרקע.

תגובתו באה הדברים, פני להיכן ספיקות היו אם
קודם "אנחנו שאמר: א-סאנע טאלב ח"כ של

לחיות המלאות זכויותנו בכל הכרה דורשים כל
חדשים כעולים הגענו לא אנחנו באדמתנו.

האדמות". של הבעלים אנחנו מקום. מאיזשהו

.. הוא ונהפוך
"קשיי הם אלו זה, למהלך הרקע הוועדה, לדברי

צה"ל, משטרה, אין (לפתע הבדואי במגזר האכיפה"
להשתחרר כדי פנים..). רעולי יס"מ או שב"כ,

בתוך "מדינה להקים הממשלה מוכנה זה, מקושי
הממשלה. ראש במשרד בכיר כלשון מדינה",

שליט"א הרבי התריע תשנ"ב, שבט י' בשיחת
תכנית אודות אלו "דיבורים ואמר: המשיח, מלך

צעד הינם האוטנומיה,
חלקים למסירת ראשון
זה והרי ישראל.. מארץ
נפשות פיקוח של ענין

הדברים הם כך ממש!".
לאוטונומיה ביחס גם

הרתה אותה הבדואית,
עצמה, ישראל ממשלת

ה"י.
מזכירים הפורים ימי

על המן גזירת את
הדור. שבאותו ישראל
התריע כן לפני שנים
להכנע שלא מרדכי,
ולא המן לדרישות
בסעודת להשתתף

לא לצערנו אחשורוש.
שנים שהתרגשה המן גזירת בקולו, שמעו הכל

הכל, הבינו כעת רק התוצאה. הייתה מכן, לאחר
נשיא הוא למרדכי מוחלט ציות מחייב התיקון כי

החל והמהפך מנהיגותו את קיבל העם הדור.
"ונהפוך אשר עד התבטלו המן גזירות להתממש.
כן בשונאיהם", המה היהודים ישלטו אשר הוא

ושמחה אורה מתוך ממש, כפשוטו לנו תהיה
מלך שליט"א הרבי התגלות עדי ויקר, וששון
בגאולה לארצנו קוממיות שיוליכנו המשיח,

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית

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

גאולה של פורים
יום פרוס עם השבת, צאת עם מייד
לפעול חב"ד מוקדי צפויים הפורים, חג
יהודי לכל החג שמחת את להביא כדי
המגילה, בשמיעת החג מצוות ולקיום

לאביונים ומתנות מנות משלוחי נתינת
הופצו מנות משלוחי אלפי מאות ועוד.

והפעילים השלוחים בקרב מועד מבעוד
החג במסרי העוסקים עלונים לצד

והשלימה. האמיתית והגאולה

ביפן ועוזרים מצילים
ע"י בטוקיו הפועל ביפן, חב"ד בית

אירוע לאור פועל אדרעי, בנימין הרב
במדינה, והאסונות האדמה רעידת

וסיוע עזרה המגישה מיוחדת במתכונת
האתר: דרך גם לתרום ניתן למצטרכים.

www.chabadjapan.org

פסח על לומדים הילדים
מאפיית מופעלת הפסח, חג לקראת

חווים בו ישראל, לילדי מיוחדת מצות
מערבוב המצה, הכנת שלבי את בעצמם
לאפיה. ועד הלישה דרך והמים, הקמח

רבה להצלחה זוכות אלו מאפיות
כעת ניתן ועניניו. החג מושגי בהמחשת

בתי הילדים, לגני פעילות ימי להזמין
מלווה האפיה פעילות. ומועדוני הספר
נוספים לפרטים מיוחדת. הכנה בסדנת

052-3293-415 טלפון: והזמנות,

לדרישות להכנע שלא מרדכי, התריע כן לפני שנים ביותר. חמורה גזירה בפני הועמד ישראל עם
להתממש. המהפך החל ואז הדור לנשיא מוחלט ציות מחייב התיקון כי הכל, הבינו כעת המן.

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

(18.3.11) ה'תשע"א אדר-ב' י"ב זכור, שבת צו, פרשת קודש שבת ערב

שמח!פורים שמח! פורים

ב"ה

הנוספת: החשיפה
בדואית אוטונומיה

840

המגילה את הק׳ בידיו מחזיק הפורים, בחג המשיח, מלך שליט״א הרבי

ושמחה..." אורה היתה "ליהודים



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

לאה ציפורה מרת
ע"ה רחל ושרה זאב ר' בת

הוכלר
ה'תשע"א ב' אדר ו' נפטרה

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

עמוס ר'
ע"ה ורחל יהושע ר' בן

שמעוני
ה'תשע"א ב' אדר ר"ח נפטר

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

נשמת נשמתלזכות לזכות
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ב) ח, (ויקרא המשחה שמן ואת
שאול הקרן. מן אלא מלכים מושחין אין
מלכותן שהיתה הפך מן נמשחו ויהוא
מן נמשחו ושלמה דוד עוברת. מלכות

עולמים. מלכות שמלכותן מפני הקרן
רבה) (מדרש

זכור שבת
ברפידים ישראל עם וילחם עמלק ”ויבא
כשמתרפים תורה". מדברי ידיהם שרפו -
על הרי היא התורה שלימוד בתורה,
ומצנן עמלק בא - ולקיים לעשות מנת
ישראל" עם ”וילחם יהודי; של התלהבותו
אותיות רבוא ששים יש ראשי-תיבות -
אות לו יש מישראל אחד דכל - לתורה
לכתוב ישראל כל נהגו ולכן בתורה, אחת
קדושת את מצנן ועמלק - בתורה אות
אנשים", לנו ”בחר לזה: והעצה התורה.

בכל דמשה ואתפשטותא משה, אנשי
ישראל. אלפי ראשי יש דור שבכל דרא,
לפי יחיד, בלשון - בעמלק" הלחם ”וצא
זמן ובכל דור בכל נצחית היא שהתורה

בשווה. מקום שני)ובכל אדר י״ג יום (היום

הפורים חג
המשך אודות ולזרז לעורר יש
פורים וסעודת דפורים ההתוועדות
והגבלה, ממדידה שלמעלה שמחה מתוך
ההתוועדויות ולהמשיך ידע", דלא "עד
יסופו ש"לא באופן האלה הפורים דימי
אחת מהתוועדות שהולכים מזרעם",
שלישית, והתוועדות שניה להתוועדות
לבני שמה ד"ונועדתי להתוועדות ועד
עם ומהות דעצמות ההתוועדות ישראל",
"חלק שנשמתו מישראל ואחד אחד כל
המקדש בבית ממש", ממעל אלוקה

תש״נ)השלישי. פורים מוצאי (משיחת

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:26 5:13 ירושלים
6:28 5:28 תל-אביב
6:27 5:19 חיפה
6:28 5:31 באר-שבע

קיץ: שעון לפי

7:47 6:47 ניו-יורק
פקדתי... צבאות ה' אמר כה 

לד) - ב טו, (שמואל-א

יחדיו? והמן מרדכי כרצון לעשות

במגילת כתוב אחשורוש המלך למשתה בנוגע
איש כרצון לעשות גו' המלך יסד "כן אסתר

הוא שהפירוש הגמרא, כך על אומרת ואיש".
והמן". מרדכי כרצון "לעשות

מסביר האחד פירושים, שני כך על ישנם במדרש
שאין מכיון אחשורוש, של טעותו הייתה זאת כי

וממשיל אחת בבת הפכים שני לבצע שייך זה
גברים לשני להנשא יכולה שאינה לאשה זאת

אחרים לכיוונים הנסועות בים ספינות לשתי או
הרוח. מאותה להנות יכולים שאינם

איש כרצון "לעשות את משווה השני הפירוש
גליות בקיבוץ לבוא "לעתיד הגאולה למצב ואיש"

לעולם, ארגסטיס רוח מביא אני הקב"ה אמר
שעושה זה הוא מי בו. משמשות רוחות ששתי

הקב"ה. זה יראיו, רצון

אפשרית? בלתי פעולה
איש ("כרצון הזו הגמרא לשון לפי להבין: וצריך

שום בלי והמן", מרדכי כרצון לעשות ואיש,
יש אחשורוש מצד שגם משמע בדבר) שלילה

עם מתאים זה איך ולכאורה - כזו להנהגה מקום
רצונות שני לבצע אפשר שאי המדרש, שאומר מה

של כחו על רק מדבר השני הפירוש (גם הפכיים
לבוא)? לעתיד ודוקא הקב"ה,

הטבעי העולם מנהג על כשמדובר בזה: והענין

מתלבש שהוא כפי כביכול הקב"ה מצד וגם -
הנהגה להיות יכולה לא אכן - העולם בהנהגת
מרדכי "כרצון ואיש", איש כרצון "לעשות של

אך הפכיים; רצונות שני שהם מכיון והמן",
למעלה שהוא כפי הקב"ה אודות כשמדובר

לבוא), לעתיד יתגלה שזה (כפי העולם מהנהגת
שני ואיש", איש כרצון "לעשות להיות יכול אזי

יחד. הפכיים רצונות

העולם ומעל בעולם
ובמדרש: בגמרא בזה הפירושים בין החילוק וזהו

"בנוהג שזה כפי מדבר במדרש הראשון הפירוש
מצד שזה כפי מדבר השני הפירוש שבעולם".

הגמרא וממשמעות לבוא; לעתיד בהנהגתו הקב"ה
בזמן ואיש" איש כרצון בה"לעשות שגם יוצא,
הזה בזמן שגם מפני תועלת, היתה אחשורוש

להתעלות הקב"ה) עם שלו הקשר (ע"י יהודי יכול
לבוא. לעתיד של לדרגא

כפי הקב"ה עם קשורים שכאשר הוא, והחידוש
לחבר הכח את יש העולם, מהנהגת למעלה שהוא

כעת, בעולם שנמצאים כפי שגם הפכים: שני
שנמצאים כיון ישתחוה", ולא יכרע "לא יהיה

כדי בעולם להתחשב מה אין מזה. למעלה לגמרי
הגאולה. את ולהביא העולם על ולהשפיע לפעול

של דרכים שתי מבטאים במדרש הפירושים שני
היהודי את שלח שהקב"ה מכיון בעבודתו: היהודי

וזהו אחשורוש, המלך שליטת תחת הזה, לעולם
אפשר – דינא" דמלכותא ש"דינא בתורה דין
העולם שבעניני המן) (כרצון לחשוב לכאורה

שייך לא ומצוות) לתורה הקשורים בענינים (לא
איש "כרצון של ההפכים שני יהיו אחת שבבת

ש"עבדי זה עם שיחד והמן), מרדכי (רצון ואיש"
יכרע ד"לא ההנהגה אצלו תהיה אנן", אחשורוש

העולם, להנהגת ישתחוה" ולא

גאולה של למצב להגיע
למעלה שהוא (כפי הקב"ה שמצד אומר, והמדרש

הדברים: שני להתבצע יכולים הטבע) מהנהגת
זה עם וביחד הזה, בזמן בעולם יימצא שיהודי

יכרע "לא העולם, עניני מכל למעלה לגמרי יהיה
מלך על גם יפעל שהוא ועד ישתחוה", ולא

עליו. ה"שולט" העולם אומות
"לעשות הגמרא לשון בסתימת הפירוש וזהו

והמן" מרדכי כרצון לעשות ואיש, איש כרצון
ידי שעל מכיון זה), את מבטלת אינה (והגמרא
הרי להקב"ה, בביטול עמד היהודי שמרדכי זה

(שלמעלה הקב"ה של התוקף עם אותו קישר זה
יכרע ש"לא הכח את נותן שזה העולם), מהנהגת

ביטול את גם פועל שזה ועד ישתחוה", ולא
למלך". ל"משנה מרדי ועליית המן גזירת

שיתנהג היהודי של לרצונו הקב"ה מוסר וזאת
למעלה הוא עומד הענינים שבכל מרדכי", "כרצון

להקב"ה), קשור (בהיותו ענינו ומכל מהעולם
הענינים לכל ישתחוה" ולא יכרע "לא אצלו ולכן

ברצונו. אלא תלוי הדבר ואין השם. עבודת שאינם
תשנ״ב) ויגש ש״פ שיחת פי (על

מלך דבר

צו-זכור פרשת

צו-זכור

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



חבורה לראות הוא שכיח מחזה לא
משרדי של תקשורת יועצי של

עיתונאים עם יחד הממשלה,
עבודה לנסיעת שהגיעו מישראל,

להצטלם נעמדים הברית, לארצות
יורק, בניו המושלג הנוף רקע על

"משיח בשיר פוצחים כשהם
חשב מישהו לרגע ואם משיח".

או דתיים באנשים שמדובר
מדובר שהפעם הרי חב"דניקים,

את מגדירים אינם שרובם בקבוצה
מצוות. כשומרי בנתיים עצמם

לחבורה קרה מה להבין כדי
אחורה, לחזור צריך המכובדת,
כמו ב-770. תשרי חודש לסוף

טוכפלד, מתי ר' גם אחרים, רבים
העיתון של הפוליטי הכתב

מירושלים, חב"דניק היום, "ישראל
שמחת חג ימי את לעשות הגיע
מלך שליט"א הרבי אצל תורה

המשיח.
ברכה, בקשת כתב הוא צאתו טרם

מכרכי אחד בתוך הכניס אותה
כשהוא קודש", ה"אגרות
הכרך את לעצמו מסמן
נפתחה בהם והעמודים
טורח ואף התשובה לו

את לאשתו לשלוח
שתקרא כדי המיקום,
התשובה את בעצמה

הספר. מתוך
נראה שהיה שמה אלא

כתשובה בתחילה לו
התברר ללבקשותיו, קשורה שלא

מדוייקת. כהדרכה
הוא לארץ, שובו לאחר שבועיים
ל-770, שוב לנסוע הזמנה, מקבל

"כינוס את לסקר כדי הפעם
מידי המתקיים העולמי" השלוחים

בסוף תשרי, לאחר כחודש שנה
כסלו. תחילת - חשוון

כדאגה המשפחתיים הקשיים את
רעייתו בהם בשעות לילדים

שהותו, בזמן בבית, תהיה לא
את קיבל ואף לסדר, הצליח הוא

הבלתי לנסיעה אשתו הסכמת
צפויה.

"אם בראש: לה זמזם שמשהו אלא
על משהו לך היה טועה, לא אני

שקיבלת במכתב כבר הזה הנושא
אמרה היא בתשרי", שם כשהיית

כתוב מה לבדוק מיהר והוא לו,
בדיוק. שם

דיברה התשובה כדבריה, אכן,

התשובה תוכן זה. על בדיוק
צפויה בלתי בנסיעה עסקה

מלך שליט"א כשהרבי המתוכננת,
מנסיעה להמנע שיש מורה המשיח

בבני הפגיעה רקע על בעיקר זו
הבית...

מתי, ר' מספר העניין, את "הבנתי
בארץ נשאר אני כי והודעתי

מחכה אלא לנסיעה, יוצא ולא
הבאה. להזדמנות

במקומי, דבר של בסופו שנסע מי
בועז היה העיתון, מערכת מתוך

אדם החוץ, חדשות עורך ביסמוט,
עצמו את הגדיר לנסיעה שעד

היהדות, שמירת מעניני כרחוק
בעקבות לחלוטין שהשתנה מה

הנסיעה.
כתבתו את שבוע באותו שקרא מי

מאוד, מיוחדת בצורה המפרגנת,
פה. מתחולל רגיל לא שמשהו הבין

סיפר המערכת, בתוך בשיחות
הלך על רבה השפעה לו בועז,

התרשמותו על הרוח,
מצבא האישית

הבסיס שהם השלוחים
ישראל. עם של

הסיפור, מסתיים לא כאן
אני מכן, לאחר כחודש
מלשכת הזמנה מקבל

להצטרף הממשלה ראש
יחד כתבים של לנסיעה

שרי של יועצים עם
בקרב לביקור הממשלה

בארה"ב. היהודיות הקהילות
שהנה, מהרעיון, ששמחתי כמובן

את להשלים לי מזדמן שוב
לכן". קודם ויתרתי עליו הביקור

ר' הודיע עת שבת, במוצאי זה היה
יוצאים כעת כי שרצה, למי מתי,

לרבי קצרה לנסיעה מהמלון
המשיח. מלך שליט"א

לא קבוצה יצאה בלילה 2 בשעה
היו עליה שההשפעות קטנה,

רבות.
מתוארת הסיפור בתחילת אם

משיח ועניני משיח" "משיח שירת
ביקור, לאותו שנוספו אחרים

שרי מיועצות אחת את לציין די
עצמה על שקיבלה הממשלה,

שבת נרות שבוע מידי להדליק
SMS מבקשת כשהיא קודש

יום בכל השבת זמני עם תזכורת
nשישי.

רצח לאחר תש"מ, בעומר ל"ג במוצאי שנאמרה המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחת
קודש. שבת בליל בחברון, הי"ד יהודים שישה

מההשתקההרצח כתוצאה מההשתקה כתוצאה הרצח
את מצאו לא ועדיין רצופים שבועות כבר ...עברו
הי"ד)!! סלמה (יהושע בחור-ישיבה באותו שירה מי
אותו, למצוא רוצים שלא הוא: בזה, היחיד והביאור
וחוששים משהו, לו לעשות מוכרחים יהיו שאז מכיון
זה ובמילא גוי, אותו יאמר מה - הגויים" יאמרו מ"מה

בקרבך". אשר זר ה"א-ל את מחזק
העיר באמצע ביהודי, שירו בזה מתביישים אין העמים כל לעיני אך
הערבים, מבין ומשתפי-פעולה אנשי-קשר בה שיש ובעיר במדבר, ולא
ובכ"ז מהפרגוד, לפנים המתרחשות הידיעות כל את יודעים שהם
מי נגד מאומה עושים ולא מוצאים לא יודעים, לא ומכריזים: אומרים

דמו! יקום ה' סלמה על שירה
מסדר-היום ירד הנושא - המאורע שלמחרת עד-כדי-כך והתדרדרו
למצוא בטחון, של ועניין חוב שמונח כך על לדבר הפסיקו בעיתונים.
ידיעה ושאותה לו, שסייעו אלה ואת הזה הדם את שפכו שידיו מי את

וייראו". ישמעו "למען - להבטיח המתאים, המעשה את תגרור
אנשים ישנם מעלימים. ומה יודעים בדיוק מה רק הם והויכוחים

בשכל... המונח דבר הרי שזה המסייעים, ומי הרוצח, מי שיודעים
אם אך אותו, מצאו וכבר הרוצח מי יודעים לפיה נוספת, דעה ישנה
פלוני בן לפלוני להפריע עלול וזה ללוכדו, מוכרחים יהיו זאת יפרסמו
יגיע שזה עד רביעי, עליהם ירגיז והוא השני את להרגיז עלול והוא
ישכחו וממילא זה, אודות מלדבר להמנע החליטו ולכן הגדול... לאדם
על "שלום - לזה קוראים שהם וכפי ודממה, שקט ויהיה העניין מכל

הכל?! לוותר רוצים שתמורתו השלום הזהו ישראל"!

בירושלים... יפסק לא זה
עיר בירושלים רחמנא-ליצלן, יפסק, שזה הטועים כדעת ושלא
לזמן ממתינים ורק ירושלים, את להחזיר עמם וגמור מנוי - הקודש
זה עבור נוסח וינסחו יכינו ואז ירגעו, והטרדות הרוחות שכל המתאים
שאף בכדי פוליטיקאים, כמה עוד ועם דיפלומטים וכך כך עם יחד וזה,
לצד והאמיתית העתיקה ירושלים את שנותנים כך על יתלונן לא אחד
אחרים דברים אודות שידברו - 'מגש' בכזה זאת שיגישו כיון שכנגד,
שמוסרים האמיתית: הנקודה את להדגיש בלא סחור סחור ידברו וכן

העתיקה!! ירושלים - הקודש עיר ירושלים את
מסירות- שדורשת ירושלים קדושת אודות כאן מדובר אין וכאמור,
והאומרים בפניהם". ליכבש נוחה הארץ "תהא על אלא מיוחדת, נפש
יודעים - וכיוצא-בזה ושומרון וביהודה בגולן שעל למסור שמותר
ועל העתיקה, ירושלים ועל הר-הבית, על גם זה דין פוסקים שהם
ועל קריית-צאנז ועל כפר-חב"ד, ועל בני-ברק, ועל החדשה, ירושלים
או למוסרו שכשרוצים הדין חל אלה כל שעל - ישראל בארץ חלק כל

בפניהם"... ליכבש נוחה הארץ ש"תהא גורם זה אזי ממנו שעל
עצמם את ושכנעו הי"ד, סלמה רצח של המאורע את והשתיקו היות
שאמר גדול דיפלומט הושיבו ולאחר-מכן שקט, יהיה שעל-די-זה
וזוהי ישראל", על "שלום גם) אלא שקט, רק (לא יהיה שעל-ידי-זה
למה הפתח טבע, על-פי היה, זה - רחמנא-ליצלן אמיתי, לשלום הדרך
"בית-הדסה"] ליד יהודים ששה [רצח בשבת-קודש בחברון שאירע

האבות! בעיר השביעית בשנה
עם - היהודים מפני לא כאמור, - שנבהלו מכיון זאת ...והשתיקו
רעש ויעשו 'ילדים' כמה יבואו ולהתחשב, להתעסק צריכים לא היהודים
בתחילה אמנם כרצונם. להתנהג ימשיכו ולאחר-מכן להרעיש להם יניחו -
או - שבועות כמה לאחר אך שטח, לתפוס להם ויניחו ברירה תהיה לא

וכיוצא-בזה. להסתלק עליהם שיצוו או להם, שיימאס

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלימות

ליום פרק אדר-ב היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ומושב. משכב מטמאי הל'

א. פרק
ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

י-יב. פרק עדות, הל'

יג-טו. פרק

טז-יח. פרק

יט-כא. פרק

כב-כד. פרק

כה-כז. פרק

א-ג. פרק ונטען. טוען הל'

יב

יג

יד

טו

טז

יז

יח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

שהתקיים וביקור שנדחה ביקור

תורה" זו - אורה הייתה "ליהודים

וכל השלום, שהגיע לטעון הי'-לא-תהיה
בעיר היושבים אלו ובפרט - הערבים

בכיס', אותם לנו ו'יש ישראל אוהבי יהיו - מדם העקובה
חיוך!... עם אליהם שיבואו מחכים רק והם

תש"מ) בעומר ל"ג (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

כך לומר שייך פנימיותלא לאור ומשמעותו הפורים לחג אודיו שיעורי
החסידות תורת - התורה

הפורים לחג מיוחדים וידאו קטעי

הגאולה: באתר כעת
www.hageula.com

טוכפלד מתי ר׳



לך! מחכה למשקפיים מוזל תלוש
הכל:זכות הקניה כולל הכל: כולל הקניה זכות

ראיה בדיקת וגם שריטות נגד ציפוי עדשות, החנות), (מכל מסגרת
מעולם! היה לא שעוד במחיר והכל - בלבד! זה עיתון למביאי - הקניה זכות (*

054-308-2817 או 077-729-9609 טל': ברק. בני בפסז') השומר, רח' (מול 127 זבוטינסקי רח' אומטימקס ב-אופטיקה רק

דיקור ™ הומאופתיה ™ נטורופתיה ™ העין בגלגל מאבחן

ייחודיות בשיטות המטפל רב≠תחומי אלטרנטיבי רופא
כגון∫ מוכחות הצלחות עם שונות בעיות לפתרון

רבנים בהמלצת

נברו משה נברודר‘ משה דר‘
אלטרנטיבית לרפואה מומחה

קליניקה
ובת“א בצפת

∞µ¥≠∑∏≤µµ∂∑
נוספים∫ ופרטים תור לקביעת

נברו משה דר‘

אלטרנטיבית לרפואה מומחה

לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה ”ÆÆÆאחרי וברכיים∫ פרקים כאבי
Æה שלמה הברך“ את

חובקים אנחנו בזכותך לך¨ מודים נברו משה ”ÆÆÆד“ר פוריות∫ בעיות
ובעלה ליאת ילד“

מביה“ס שלי הבן את לזרוק שרצו ”ÆÆÆהמורים וריכוז∫ קשב בעיות
Æס יצחק לשבחו°“ מפסיקים אינם עכשיו מיוחד¨ לחינוך לביה“ס רגיל

וירדתי סכרת לי אין ועכשיו לי שאמרת למה ”ÆÆÆשמעתי סכרת∫ בעיות
Æמ במשקל“שלמה

נברו משה נברודר‘ משה NÆDדר‘

ואחרי מאיומה לי "היתה ברחם) (ציסטה/שרירן במאיומה טיפול
אורה.ע לחלוטין" נעלמה חודשים, שלושה

היה לא עוד כזה דבר

מצאת
יותר? זול

יוחזר! כספך

גאולה ולראות - העיניים את לפקוח

התפילה לחיזוק
התפלה. לחזק אפשר איך שכותב במה

ב' סעיף צ"ח סי' או"ח בשו"ע הדין נפסק כבר
פעמים ג' אומרת זאת תפלה, כל שקודם וברמ"א,
וגם הא-ל בגדולת התבוננות להיות צריכה ביום,

ואם הסידור, מתוך להתפלל גם כן . . האדם שפלות
המלות בפירוש להתבוננות מרשים אין הישיבה סדרי

אחד בענין שעכ"פ וטוב מהנכון הנה ויום, יום בכל
בפסוקים וכמובן יום בכל יתבונן אחד בפסוק או
תהי' הנה זמן שבמשך בכדי שונים בימים שונים

ציוונו ועוד התפלה, וחלקי פרקים בכל ההתבוננות
אני שכתוב וכמו התפלה לפני לצדקה להפריש רז"ל

פניך. אחזה - אזי - בצדק
בטבילת הזהירות ספרים, בכמה המבואר פי על

התפלה אופן על ביותר ומשפיעה ביותר שייכת עזרא
ו׳תרנד)ומדריגתה... (מאגרת

׳מאמר׳ באמצע מפסיקים לא
דא"ח לחזור התחיל אשר קראתי גדול בתמהון

נתנו לא אבל חסידות) דברי חיים, אלוקים (=דברי
המאמר. לגמור לו

לבייש], שלא [בכדי זה מנהג בעד שהמליצו אף אשר
כבוד נשיאנו הוראת אלא לנו אין אנו בזה גם

זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר וחמי מורי קדושת
ידי לצאת [והרוצה כולו המאמר לגמור הורה אשר
ובפעם הפעם עוד להתחיל - הסביבה מנהג חובת
בארץ הנמצאים מאלו כמה והרי להפסיק], השניה
בפולין מעמד באותו גם היו ותכונן תבנה הקודש

כל ועל זו, הוראה פרסמו שלא ולפלא תרצ"ו, בשנת
להבין... וקל עתה, לפרסמה כדאי ו׳תרמט)פנים (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

יעקב ר' של חייו ציר נע לרמלה, ברק בני בין
זבוטינסקי ברח' אופטיקה חנות בעל קאיקוב,

שברמלה. חב"ד בבית ופעיל ברק, בבני
מלך שליט"א לרבי והתקרבותו חייו סיפור

מי פעילותו. ממסגרת פחות לא מפתיע המשיח,
עצמו את מצא דבר, לכל חרדית למשפחה שנולד

כשהוא הליטאיות, הישיבות עולם את עוזב
עולה דבר, של ובסופו בחייו שונה מסלול מחפש

חב"ד. בישיבת החסידות לדרך
הוא התקופה, באותה אז, התחיל הכל "למעשה

כשהמראה בישיבה, למדתי לא כאשר מספר,
העידו צבעוניים ובגדים כתסרוקת שלי החיצוני

הגעתי שהוא איך הלימודי. במסלול אינני כי
קרקוס, חנניה והרב ה', בשיכון חב"ד לבית

כשבסוף ללמוד, לי הציע המקום את המנהל
שליט"א לרבי לכתוב לי מציע הוא שלימוד

יכתוב שהוא הסכמתי אך סירבתי המשיח. מלך
לא התשובה את לקרוא התחיל וכשהוא בעבורי

וללמוד ללכת בצורך עסקה התשובה האמנתי.
תמימים". "תומכי חב"ד בישיבת

מלא מהפך
לאותה להענות לא לעצמי הרשיתי עוד אז אם

חודשים כמה עוד שאחרי הרי שקילבתי, תשובה
מלכות" "דבר בשיעורי בעיקר "השתפשפות" של
לכתוב שעלי הבנתי רוטנשטיין, מרדכי הרב עם
ככל ולעשות המשיח מלך שליט"א לרבי בעצמי

לי. שיורה
תשובה שוב כשקיבלתי הופתעתי ממש לא

שלי, המראה שאם אלא תמימים, בתומכי ללמוד
להתקבל שאצליח סיכוי שיש היה נראה לא

ישיבה... שהיא לאיזו
חב"ד לישיבת אותי סובבה הפרטית ההשגחה

יום, באותו שקיבלתי רגע של בהחלטה בעיר,
הישיבה, בראש פגשתי לא יום של כשבסופו

שלשה לאחר מחו"ל לחזור אמור היה שבדיוק
חיים הרב בישיבה, השלוחים באחד אלא ימים,

שדירבן זה היה והוא התחברתי, עימו ועקנין,
לישיבה. להכנס כדי ימים כמה לאחר לשוב אותי

השגחה של חיים
אחת, בבת כיצד יאומן, בלתי תהליך זה היה

החלפתי אז, עד בו מונח שהייתי מה מכל יצאתי
פנימי, שינוי עשיתי ובעיקר חיצוני מראה

אלול כ"ה של ערב באותו רק ללמוד. והתחלתי
הולדתי. יום - למעשה זה כי נזכרתי

ה'סמיכה' לימוד סיום ולאחר חלפו, השנים
עוסק בו המקצוע את ללמוד החלטתי לרבנות,
במכללה החודשים את אופטיקה. - שיחי' אבי

של להשפעה גם כמובן ניצלתי הלימודים
החבר'ה. עם "מבצעים"

הבנתי בתחום, שעבדתי לאחר חודשים כמה אך,

כתבתי פרטי. משלי, עסק לפתוח רוצה שאני
אותי שעודד המשיח מלך שליט"א לרבי כך על

מהקשיים, להרתע ולא המשפחה בבני להעזר
לי הודיע הוא סבי, אל כשפניתי יום ובאותו

עסק פותח שאני בלילה כך על חלם אכן שהוא
מהבחינה לי עזרו הם אבי עם ויחד משלי,

העסק. כל את להרים הכלכלית
לאחר זה היה "מלמעלה". התנהל השידוך גם

מלך שליט"א לרבי שכתבתי הפעמים אחת
שכלל למרות בשידוך, לעסוק לי שענה המשיח,
קיבלתי יום באותו כמעשי. הדבר נראה היה לא
הבשילה קצר זמן שתוך סבי, דרך שידוך הצעת

בישראל. נאמן בית להקמת

לשליחות יוצאים
לרבי כתבנו וכאשר כאן, עוצרים לא הענינים

לזרעא ברכה רוצים אנו כי המשיח מלך שליט"א
לפעול עלינו כי בתשובה נעננו קיימא, של

זמן באותו לנו. המתאים במקום ב"שליחות"
לנו שהציעה רעייתי של סבתה אלי התקשרה

3 תוך לחו"ל. עוברת היא כי ברמלה, דירתה את
הדירה... את העברנו כבר שעות

הרב את באוטובוס פגשתי פרטית בהשגחה
ל"שליחות" שכונה לאותה עבר שבדיוק ועקנין,

המקלטים באחד פעילות מקום פתחנו ויחד
המפרסם פעיל חב"די כמוקד המשמש בשכונה,

אפשרות, לצד והגואל הגאולה בשורת את
של ועצתו ברכתו את לקבל אחד לכל כמובן,

המשיח". מלך שליט"א הרבי
מוזלים תלושים להפיץ החליט הוא אלה בימים
מיוחדת ברכה פי על וזאת למשקפיים, במיוחד
רח' 'אופטימקס', בחנות רק לקבל ניתן שקיבל.

למטה). פרסום (ראה ברק 127בני זבוטינסקי

קאיקוב יעקב הר׳


