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על מצרים, העל, מעצמת של קריסתה על הידיעות
של מעיניהם שינה הדירה ישראל, בני יציאת רקע

את שליווה העצום הניסי ההד העולם. אומות מנהיגי
התנועה מגמת ורע. אח ללא היה המופלא, הסיפור

היה כשלכל ישראל, ארץ בכיוון הייתה היוצא העם של
זו לארצו, החוזר העם את לעצור שיוכל מי אין - ברור

ומנהיגו. עולם בורא ע"י לו שהובטחה
מדינות בכל שאחזה האונים, וחוסר לפאניקה עדות

בשירת לראות ניתן האיזור
ים קריעת לאחר ישיר" "אז

חיל ירגזון עמים "שמעו סוף:
נבהלו אז פלשת. יושבי אחז

מואב אלי אדום, אלופי
יושבי כל נמוגו רעד, יאחזמו

מרנינה, די מצב תמונת כנען".
בליעל, בן אותו קפץ ש.. עד

לסגור מתכוונים אנו שהשבת
חשבון... איתו

בדרך קרך אשר
שאין רותחת, לאמבטי "משל
בתוכה", לירד יכולה בריה כל

עם את חז"ל מתארים כך
ממצרים, בצאתם ישראל
יראים האומות כל שהיו

וירד קפץ אחד בליעל בן "בא ש.. עד בהם, להילחם
בפני אותה (=צינן) הקרה שנכוה, פי על אף לתוכה.

אחרים".
הראשון שהיה עמלק, אלא אינו שבמשל זה בליעל בן
הוא ישראל. בבני להלחם שהעז סוף, ים קריעת לאחר

את יהושע "ויחלוש גבוה: מחיר כך על שילם אומנם
לשאר לאותת כדי בכך, היה די אך חרב", לפי עמלק..
וזה בישראל, ולהלחם לנסות ! אפשרי שזה האומות,

הכל. לא עדיין
עמלק, שגרם הנזק שעיקר מוסבר החסידות בתורת

הוא כאשר ישראל, בני בקרב האמוני, בצד דווקא היה
בני את לקרר הצליח

הלוהטת מאמונתם ישראל
אשר את "זכור בהקב"ה.

קרך אשר עמלק.. לך עשה

זכר את "תמחה שלכן קרירות, לשון "קרך" בדרך..",
תשכח". לא השמים מתחת עמלק

אחד אף כי בטוחים היו ממצרים, בצאתם ישראל בני
שלא מישהו מגיח שלפתע העובדה בפניהם, יעמוד לא

האלוקים הגילויים מכל מצרים, מכות מכל מתפעל
אמוני ספק אצלם יצרה בם, להילחם מנסה ואף שם,

אחריך". "הנחשלים אצל לפחות מסויים,
ונעשו לגיטימציה קבלו אמר" ה"מי שאלות מעתה
אמר "מי יותר. תקיפות

הינה הקב"ה הבטחת שאכן
הוא אולי ממש? כפשוטה

הרוחני? ברובד רק התכווין
עוד יהיו שלא אמר מי

שינסו למיניהם עמלקים
נצחנו, עכשיו בנו? להלחם

יהיה גם שזה מבטיח מי אבל
שמגמתם שאלות בהמשך?
"ספק" הטלת היא האחת,

וקרירות "עמלק", בגימטריא
יהודי. של בליבו

הטהורה האמונה
נדרשים אנו זו, קרירות כנגד
הכנסת בבתי יחד להתכנס

לך עשה אשר את "זכור פרשת את בתורה ולקרא
לצאת הכוחות לקבלת בדרך". קרך אשר עמלק..

ולקרר יהודים לתקוף המנסה עמלק בקליפת ולהלחם
המשיח, מלך שליט"א ברבי הטהורה האמונה את

המשיח, בימות נמצאים אנו אשר הקדושים: ובדבריו
לפתוח רק הוא שנותר וכל הגאולה, זמן הגיע וכבר
נגלה משיח, של תורתו בלימוד ובעיקר העינים, את

בשורת ופרסום המצוות בקיום הידור וחסידות,
הגאולה.

בשורת את ולפרסם פז הזדמנות הינם הפורים ימי
יהודים זיכוי פורים: מבצעי בכל בפרט הגאולה,
מתנות מנות, משלוחי חלוקת מגילה, בקריאת

וכינוסי פורים וסעודות התוועדויות עריכת לאביונים,
והמושלמת המלאה ההתגלות עדי השם, צבאות ילדי
מתוך זה בפורים עוד המשיח, מלך שליט"א הרבי של

ממש. בקרוב ידע", דלא "עד שמחת

גאולה של פורים
המשיח, מלך שליט"א הרבי שלוחי

הפורים בחג יוצאים העולם, ברחבי
שמחת את להביא הוראתו את לקיים

בתי הכלא, בבתי יהודי. לכל החג ומצוות
נקודות ובשאר הצבא בסיסי הרפואה,
יקראו ישראל בית המוני של מפפגש

משלוח החג, מצוות את ויקיימו במגילה
ושמחה. ומשתה לאביונים מתנות מנות,

יחי! תכריז אחי,
מרחובות קפרא, אפרים ר' ביוזמת
עם ומדבקות פרסום שלטי לאור יצאו
המלך יחי "מכריזים יהודי: לכל המסר

את להזמין ניתן כעת משיח! בוחרים -
הבתים. מרפסות גבי על לפרסום השלט

ניתן כן כמו .052-6961770 טלפון
במיוחד לאתר ולהכנס לפעילות להצטרף

בכתובת: זה למבצע שהוקם
www.votemoshiach.co.il

ה׳ צבאות יום לקראת
שעברה, בשנה להצלחה בהמשך

"צבאות הנוער תנועת במשרדי הוחלט
ה'" צבאות "יום השנה גם לקיים השם",
שליט"א הרבי של הולדתו יום לקראת

יתקיים השנה בניסן. בי"א המשיח מלך
שיועמד נחשונית בפארק המיוחד היום
לפרטים ה'. צבאות חיילי לטובת כולו
לטל': או לנציגים לפנות ניתן נוספים

.077-314-0901

את לקבל בדרך״. קרך אשר עמלק.. לך עשה אשר את ״זכור פרשת את בתורה ולקרא הכנסת בבתי יחד נתכנס זו, קרירות כנגד
המשיח מלך שליט״א ברבי הטהורה האמונה את אצלם ולקרר יהודים לתקוף המנסה עמלק בקליפת ולהלחם לצאת הכוחות

טובות חדשות
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(22.2.13) (5773) ה'תשע"ג אדר י"ב תצוה, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

סיפור סוגרים
ולתמיד אחת

936

חיילי המכונים חב״ד, תמימים תומכי ישיבות תלמידי ה״תמימים״
צה״ל לחיילי המגילה בקריאת חב״ד) תיבות (ראשי דוד בית

בשטח דוד בית חיילי

ח



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 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

 
   

     
    

     
    

     
    
      

    
    

   
  

למאור כתית זך זית שמן אליך ויקחו
כ) כז, (שמות

הייתי אני הכהנים, סגן חנינא רבי אמר
נסים ומעשה המקדש, בבית משמש
אותה מדליקין משהיו במנורה. היה
שנה עד מתכבה היתה לא השנה, מראש

אחרת.
מדליקין שהיו כיון לברכה, זכרונם אמרו
בירושלים שהיתה חצר כל המנורה, מן
נאמר לכך לאורה, משתמשת היתה

כתית". זך זית שמן אליך "ויקחו
ג) תצוה (תנחומא,

ב) כט, (שמות מצות וחלות מצות ולחם

טוב זכרון לישראל, מחילה מ'ז'ב'ח':
לישראל. חיים לישראל, ברכה לישראל,

מיני כל מברך היה הפנים, לחם בזכות
מברך היה בכורים בזכות בשדה, תבואה
היה היין נסוך בזכות אילנות, מיני כל

הגפנים. כל מברך
תצוה) טוב, לקח (מדרש

הבירה בשושן היה יהודי איש
ה) ב, אסתר (מגילת

הוא שהיה "מה נאמר עליו יהודי. איש
ט) א (קהלת שיהיה"

איש ידי על נעשית פורים גאולת מה
"כה שנאמר לעשות, עתיד כך יהודי,
אשר ההמה בימים צבאות ה' אמר
הגוים לשונות מכל אנשים עשרה יחזיקו
ח, (זכריה וגו'. יהודי איש בכנף והחזיקו

כג).
פנים מדרש - אסתר על דאגדתא ספרי (עפ״י
אחרים)

מוצש"ק הדלק"נ

6:09 4:56 ירושלים
6:11 5:11 תל-אביב
6:10 5:01 חיפה
6:12 5:14 באר-שבע
6:20 5:20 ניו-יורק

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

     

להבין אח"כ להאמין, קודם

להישאר אפשר שאי מההפטרה, סיפור זהו
ההפטרה שבוע מידי אותו. כששומעים אדישים
ומכיוון התורה, בקריאת המדובר לענין קשורה
על המדברת 'זכור' פרשת את קוראים שהשבת
של זכרו את למחות הקב"ה והבטחת המצווה

המלך שאול על בסיפור ההפטרה עוסקת עמלק,
ציווי את קיים לא אך העמלקי, בעם שנלחם
והחליט ורכושו לעם זכר כל להשמיד הקב"ה
זה כל איך בחיים. והבקר הצאן את להשאיר

פשוט: לפורים? קשור

גזרה שהביאה רשלנות
"להשמיד מגזרת ההצלה נס לזכר הוא הפורים חג
היה שלה שהיוזם היהודים", כל את ולאבד להרוג
מסופר עליו העמלקי אגג מצאצאי – 'האגגי' המן

הרי מדובר עמלק ומחיית זכירת ועל בהפטרה,
נולד הרשע המן ז"ל חכמינו סיפור לפי בקריאה.

את להרוג במשימתו התעכב ששאול בגלל רק
על-ידי ישראל בני על הגזרה שכל מכאן, אגג.

הרג שלא שאול של חטאו בגלל באה הרשע המן
מיד. אגג את

אפשר פנימי, יותר קצת ברובד מתבוננים כאשר
הדברים. בין יותר מרתק קשר לגלות

שאול שנה "בן הפסוק על אומרת הגמרא
תינוק כמו חטא טעם טעם לא ששאול במלכו",

השאיר שהוא שהעובדה אם-כן מובן שנה. בן
לשמוע סתמי סירוב נבעה לא בחיים, אגג את

סיבה לו שהיתה מכיוון אלא הקב"ה, בקול
אחר- טען הוא לכן זאת. לעשות וטובה קדושה

– ה'" דבר את "הקימותי הנביא לשמואל כך
ה'. רצון את קיים כן שהוא סבר הוא אדרבא,

הנכון בסדר רק שכל?
גשמית בהמה שכשלוקחים את ידע שאול

הגשמיות חושך נהפך להקב"ה, אותה ומקריבים
הוא כך משום הרוחניות. תכלית של לאור הבהמי

ובקר צאן לקחת הזדמנות ישנה שכאשר סבר
ולהקריב הרע, עניני לכל המקור שהוא עמלק של

ביותר! הגדול הדבר זהו ה', לפני אותם
ולמרות שכלו, לפי פעל הוא שבכך היא הבעיה
לו חסר היה בפועל הרי כך, לחשוב מקום שיש

ה'. לרצון וההתבטלות הקבלת-עול במידת
לאחר-מכן: לשאול הנביא שמואל דברי היו אלו
אילים" מחלב להקשיב טוב, מזבח שמוע "הנה

השכל, עם גם ה', את לעבוד מאוד חשוב –
שניתן. ככל הדברים את ולהבין להשיג ולנסות
וללא עול בקבלת רק הקב"ה את עובדים אם

הנחותים בכוחות רק היא העבודה ותענוג, הבנה

הבסיס אבל ביותר. המובחרת לא והיא האדם של
כשהולכים עול. קבלת להיות צריך לכל והיסוד
את לעשות צריך לטעות, עלולים – השכל לפי

הקב"ה שכך בגלל רק לראש לכל התורה, מצוות
רוצה.

ולתמיד מאז אמונה
עניני לכל השער שזהו נאמר, עול קבלת על

מידת האדם אצל חסרה וכאשר קדושה,
לקדושה כלי לא הוא אז עול, וקבלת ההתבטלות

שליליים. דברים מזה להגיע ועלולים
זכור פרשת בין יותר הפנימי הקשר למעשה זהו

שאול של חטאו הפורים: חג לבין וההפטרה
הרג ולא שלו השכל לפי שהלך בכך, היה המלך

את שהביא הרשע המן יצא ומכך אגג, את
היהודים", כל את ולאבד להרוג "להשמיד גזרת

שהיהודים על-ידי היה הגזרה ביטול ואילו
והדבר מהשכל, שלמעלה נפש במסירות עמדו

את להרוג שיכלו בגשמיות, גם ביטוי קיבל
המן, מגזירת נפטרו וכך עמלק של מזרעו הגויים

ויקר". וששון ושמחה אורה היתה ו"ליהודים
כוחות לאגור הזדמנות, יהודי לכל נותן פורים
הזמן זהו השנה. לכל נפש ומסירות ביטול של

הנדרשת כזו מהשכל, שלמעלה באמונה להתחזק
חי המשיח מלך שליט"א שהרבי – בזמננו גם
זה "הנה בשורתו-נבואתו: את ולפרסם וקיים,

בא". וכבר בא, המשיח מלך
והיא 'לבד', נשארת לא להדגיש, חשוב האמונה,

כל ואת וההשגה, ההבנה את גם ומחייה מעשירה
והמצוות. התורה עניני

(168 עמ׳ ג׳ חלק [המתורגם] שיחות לקוטי (על-פי

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

פרחה בת ז"ל (רביע) רבי נעימה נשמת לעילוי
התשמ"ה ב' אדר י"ב נפטרה - ז"ל בכור ודוד
טובה בן ז"ל (רביע) רבי נסים נשמת לעילוי
התשנ"ה א אדר י"ז נפטר - ז"ל רביע וסלמן

הרבי בהתגלות בתוכם, והם עפר, שוכני ורננו והקיצו
ממש ומיד תיכף - המשיח מלך שליט"א

לרגל ברוך שי' וויקטוריה יצחק ר' למשפחת
שי' ניסים הת' בנם של הנישואין בקשרי בואו
יחזקאל ר' למשפחת תחי' רייזל חיה עב"ג

גולד שי' ורחל
זמן של הרחבה מתוך בישראל נאמן בית - ביתם יהא

לרבי רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה
המשיח מלך שליט"א

נשמת טובלעילוי מזל ברכת



הצעיר גדל גילו, מבני רבים כמו
פאוולוצ'קי גבריאל אלישע

באוקראינה, בדנייפרופטרובסק
על רבות יודע אינו כשהוא

מעבר היהדות. של משמעותה
יהודים. ומשפחתו הוא כי לעבודה

בעיר החב"דית הפעילות פריחת
זכות החשים השלוחים, ע"י

גדל בה זו, בעיר דווקא לפעות
מלך שליט"א הרבי בילדותו
להתעוררות הביאה המשיח,

וביניהם יהודי, אלפי אצל הניצוץ
גבריאל. אלישע אצל גם

את הצעיר חיפש צעד, אחר צעד
שונים כשסממנים ליהדות דרכו

נותרים מילדות אותו שליוו
נוספת התחזקות לטובת מאחור

ומצוות. התורה בשמירת
על לו נודע הדרך, בתחילת די

יאלץ הוא איתה הבעיה
עם קשריו להתמודד:

יהודיה, שאינה הבחורה
להנשא חפץ איתה

בעתיד.
רק מתחתן "יהודי
הובהר יהודיה" עם

היהדות, בשיעורי לו
על סיפורים מצטרפים כשלזה

הדורות לאורך היהודים מסירות
היהודית השרשרת לשמירת

לדור. מדור וממשיכה העוברת
דרכו, בתחילת בעודו בתחילה,

לפתור ניתן כי לו היה נדמה
"נכניס בקלי-קלות. הבעיה את
ובעזרת מהיר גיור להליך אותה

את שתקבל לאחר מיד נתחתן ה'
לעצמו חשב היהדות", אישור

לבעיתיות מודע לא כשהוא
אלו. גיורים שבעצם העצומה

בפני הרעיון את העלה כשמיודענו
פרידה, או וחתונה גיור - חברתו

על לחשוב שהות ביקשה היא
אותה הפתיע רעיון, לי "יש כך.

לרבי לכתוב יכולים אנחנו אלישע,
ועכשיו כאן המשיח, מלך שליט"א
לעשות" עלייך מה אותו ולשאול

על לה מספר כשהוא לה, הציע
נחשף אליו נושא קודש", ה"אגרות

החסידות. לימודי במסגרת
את והכניסו כתבו ישבו, הם יחד
בברכת עסקה התשובה המכתב.

תחי'. לזוגתו שלימה רפואה

משחזר הכוונה, למה ידעתי "לא
מספר בעודו גבריאל, אלישע

חסידית בהתוועדות סיפורו את
כי והנחתי לאחרונה, שנערכה
זאת רוחנית. לרפואה הכוונה
הגיור". להליך ברכה אומרת

מכן, לאחר מאוד קצר שזמן אלא
לנתק במפתיע הבחורה בחרה

במהלך זה היה הקשר. את איתו
אימה עם יחד ימים מספר בן טיול
אינו הקשר כי למסקנה הגיעה בה

לסיימו. וברצונה טוב מתקדם
גבריאל ואלישע חודשים חלפו

מראהו היהדות. בדרך חיל עושה
השורה, מן לחסיד הזמן עם הופך

שידוך, לו מציע ממכיריו ואחד
הזוג ובני כשורה הכל ב"ה הפעם

יסודי על ביתם את מקימים
והמצווה. התורה

לאחר הימים באחד
החתן בחר החתונה,
לדירתו לקפוץ הטרי
משם ולהביא הישנה

היתר כשבין חפציו, את
ערימה עימו נוטל הוא

עשרות של נכבדת
שנכתבו שונים מכתבים
המשיח, מלך שליט"א לרבי ידו על

השנים. במהלך
את לרעייתו מראה הוא "ראי,
מכתב לדוגמא הנה הערימה,

במהלך שכתבתי רבים מיני אחד
אלו מילים אומר ובעודו השנים"

המכתבים. אחד את שולף הוא
שנכתב מכתב אותו בדיוק זה היה

המצורף והצילום בזמנו ידו על
על המבשר אליו הקודש, מאגרות

לרעייתו. שלימה לרפואה ברכה
המאורע, כל את לה "סיפרתי

בתאריך מבחינה היא כשלפתע
שכתבתי". המכתב בראש המופיע

את לראות בבקשה לי "תן
היא מדבר" אתה עליו התאריך
לעצמה מלמלת כשהיא ביקשה

אלי". היא הכוונה יתכן... לא "זה
חיי! ניצלו יום באותו "בדיוק
חיים בסכנת מאושפזת הייתי

אשכח שלא בתאריך זה, וביום
רופא ע"י ישועתי הגיעה לעולם,
מהפכני טיפול בי שטיפל יהודי

חיי". את שהציל ונדיר
בישראל"! נביא יש "אכן,

הפורים לימי המשיח מלך שליט"א הרבי מהוראות

מלך הדרת עם ברוב
גודל - בפועל למעשה בנוגע מזה וההוראה
אהבת מתוך הפורים עניני בכל ההשתדלות

ישראל: ואחדות ישראל
ע"י הפורים דימי המצוות כל קיום על נוסף
טף זקן ועד "מנער מישראל, ואחד אחד כל
של מלכו המלך", מדינות "בכל אשר ונשים"
נדחת לפנה עד והרחוקים", "הקרובים עולם,
מקום בכל ולפרסם להרעיש יש - תבל בקצוי
כמה אחת (ועל והן לארץ בחוץ הן ומקום,
ההשתדלות דבר על הקדושה, בארצנו וכמה)
עם ד"ברוב באופן יהיו הפורים עניני שכל

מלך", הדרת
משמע קא דמאי מגילה, למקרא בנוגע מבעי לא
מנות משלוח הפורים, עניני לשאר בנוגע גם אלא להשמיענו), בא (=מה לן
לעשותם שיקפידו מצינו שלא שאף ושמחה, ומשתה לאביונים, ומתנות
וצריכים שרוצים כיון מקום, מכל לעצמו, ואחד אחד כל אלא עם", "ברוב
ישראל, של באחדותם ההוספה ע"י האומות") לבין (ה"פיזרן הגלות לסיים
עם", "ברוב יהיו אלו ענינים שגם האפשרי ככל להשתדל ביותר ונכון כדאי
(יחיד), אחד יהודי נמצא בעולם נדחת שבפנה יודעים שכאשר כך, כדי ועד
עוד הציבור) למקום להביאו אפשרות אין (אם אליו להביא להשתדל יש

בציבור. הפורים עניני לקיים יוכל הוא שגם כדי יהודים תשעה
חוגג ואחד אחד שכל אף - ושמחה" ל"משתה בנוגע יותר: ובפרטיות
בכמה שהיה המנהג ידוע הרי, כו', משפחתו בני עם בביתו, פורים סעודת
להשתתף כדי לבית מבית בפורים הולכים שהיו בישראל קדושות קהילות
שמצינו דרך על - נוספים, יהודים של פורים ושמחת בסעודת ולהוסיף
שלו, הכנסת בבית כן עשה כי ש"גם - תורה בשמחת ל"הקפות" בנוגע
(סידור כמהם" כן גם וישמח ירנן גמרו, שלא אחר הכנסת לבית הולך אם
בשמחת להוסיף שיכולים לכך נוסף - ההקפות) "סדר לפני הזקן אדמו"ר

משפחתו. בני עם בביתו הסעודה לאחרי עם" "ברוב פורים

לאביונים ומתנות
צריכה עם" "ברוב שהנתינה פשוט וגם מובן - לאביונים" ל"מתנות ובנוגע
לגבאי עם" "ברוב הנתינה ע"י העניים, של בכבודם הזהירות בתכלית להיות
הפרטי, שבביתו צדקה לקופת הנתינה על נוסף צדקה, לקופת או צדקה
שגם להדגיש [כדי התבשיל בחדר ובפרט הבית, מן חלק ועשאה שקבעה
שקופת-הצדקה ועד הצדקה, בענין חדורה שלו הפרטית והשתיה האכילה
קבוע, דבר אינם האכילה וכלי ושתיה, האכילה ואילו קבוע, דבר נעשית

פעמים. כמה כמדובר מטלטלין], אלא
חידוש כבר", שקיבלו מה ד"קיימו הענין כללות אודות לעורר - ועיקר ועוד
בנקודת חדורים שיהיו כולה, השנה כל על ומצוות התורה עניני דכל הקבלה
שלא באופן תמיד, בזכרונו חקוקה שנעשית נפש, ומסירות אמונה היהדות,
שעצם כאמור, בפועל, בעבודה פעולה ופועלת שינוי, או שכחה בזה שייך
זה וכל ב"הנגלית", בפועל, בעבודה ומתגלה נמשכת "הנסתרות", הנשמה,
זאת שפועלים ישראל, ואחדות ישראל באהבת מיוחדת הדגשה מתוך -
אחד" "עם שנעשים ממש, העם כל אלא עם", "ברוב רק לא ישראל, כל על
שפועלים ועד בשוה, ישראל כל אצל שהיא היהדות נקודת גילוי ע"י בגלוי,

העולם. בכל הקב"ה של אחדותו ומגלים
ה׳תשמ״ט) שני, אדר י״א ויקרא, פרשת שבת (משיחות

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ב. פרק כלאים. הל'

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ד-ו. פרק תשובה. הל'

ז-ט. פרק

ספר והוא אהבה ספר וגו'. אהבתי מה יו"ד. פרק
א-ב. פרק אלו. בפרקים ק"ש.. הל' שני..

בפרקים כהנים.. וברכת תפלה הל' ג-ד. פרק
א. פרק אלו.

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

ח-י. פרק
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הנכונה לאשה שלימה רפואה

לזכות

היה לא עוד פעם שאף במוחש עתה רואים
שלמצב עכשיו; כמו בגויים שתלויים מצב כזה

הנהגה ידי על - עצמאיים שהם שטוענים אלו הובילו זה
לגמרי תלויים לצלן שרחמנא גויים- אחרי לרדוף שלהם

תשל"ד) אמור (ש"פ בגויים.

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בגוים ותלויים סויהעצמאיים שיחיו' וולנטינה דוד
שיחיו וחופית יפית אומרי, וילדיו:

שתחי' פאני כלתו שיחיו חדד וגיא פלח קובי חתניו:

שיחיו ואריאל טליה ליאם, נכדיו:

סויסה שיחיו ודניס פרוספר הוריו:

המשיח מלך שליט״א הרבי
בפורים שחרית מתפילת יוצא

המגילה הק׳ כשבידיו



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

ליין און - עכשיו תורמים
למשפחות תרומות להעברת

הפורים לחג נזקקות
לאתר כנסו או בסמארטפון הקוד את www.hageula.com/donateסרקו

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

בהידור! - לאביונים מתנות

המשיח סערת לחוקר ישראל פרס

שליח - אחד כל
שכבר המעינות, הפצת אודות לשאלתי במענה כותב

שיבוא שדרוש שי' כו' להרה"ג פעמים כמה הציעו
הכי התמיה מובנת - וכו' מיוחד איש הטהור למחנם
ל... שנשלחו לנפשם אומרים האומנם כי בזה, גדולה
בכדי או ועופות, גסות של פלוני מספר לשחוט בכדי

וכידועה פלוני, במקום דוקא דרשה ולומר להתפלל
מרגליות נוקב להיות שלמדוהו מעבד הדוגמא

ובשר שלחם שאף ובשר, לחם במכירת ומתעסק
כחות להשקעת זקוקים אין - לזה הרי הן, מוכרחים

דבר אפשר והרי בהם, שהשקיעו ונעלמים גלוים
לא נשיאינו שרבותינו וכמה כמה ע"י להעשות זה

תמימים תומכי בכותלי דוקא חנוכם על נפשם מסרו
של שרישומה שמובן ואף אור. ריבוי ובהמשכת

במכירת אפילו שיהיה ענין באיזה ניכרת זו השקעה
ופשיטא מקיפי, ענין אלא זה אין אבל ובשר, לחם

- במוחש הם גם שרואים ובפרט עיקרי. ענין שלא
העליונה השגחה ואין שנים כמה זה במקום שנמצאים

שדבר אף ואנ"ש, מהתמימים מי עוד לשם מביאה
המעינות. הפצת להגיע צריכה הט' למחנם שגם ברור
ו׳תמג) (מאגרת

הלימוד את לסיים
ובפרט מקצוע ללמוד כשמתחילים השקפתי, ידוע

תקוה ויש זמן וכמה מרץ כמה בזה השקיעו כשכבר
שאין לומר תרצה אם אפילו הרי לנצלו, שיוכל

להשלים כדאי זה בכל אחוז, במאה בטוח דבר זה
ו׳תנב) (מאגרת מובן. והטעם הלימוד

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

פרס לחתן בילו יורם פרופ' הוכתר שבט, כ"ה ביום
הסוציולוגיה חקר בתחום עבודתו על ישראל,

אושרה בכך תשע"ג. לשנת האנתרופולוגיה וחקר
ליסק. משה פרופ' בראשות הפרס ועדת המלצת
בנושאי תחומיים רב מחקרים פיתח בילו פרופ'

תרבותית פסיכיאטריה פסיכולוגית, אנתרופולוגיה
היהודית. והמיסטיקה הדת של ואנתרופולוגיה

בילו יורם פרופ' עוסק האחרונות בשנים
המשיחית הסערה בחקר רבה באינטנסיביות

יצר הוא המחקרית, עבודתו במסגרת בתקופתנו.
בכל ובעיקר ואנשיה חב"ד תורת עם הדוק קשר

מלך שליט"א שהרבי הטהורה לאמונה הנוגע
ממש. כפשוטו וקיים חי המשיח

משיח סערת
לנושא בילו פרופ' הקדיש הנוכחי, מחקרו את
הבסיס את הן הכולל מחקר הרבי". "הנכחת

אפיקי את הן הנ"ל, לאמונה האידאולוגי
מלך שליט"א הרבי עם העכשוויים ההתקשרות
דולרים, חלוקת קודש, באגרות כתיבה המשיח,

אישיות. להתגלויות עדויות כולל יחידויות,
ללימוד מתמשך ומאמץ זמן הקדיש בילו פרופ'

מלך שליט"א הרבי של בתורתו המשיחי, הנושא
העשיר הספרותי ביבול נעזר כשהוא המשיח,

הי"ל פרסומי וחומר עת, כתבי שבועונים, כולל
חב"דיים אישים עם ראיונות עריכת בנושא,

בשורת הפצת של העניפה בפעילות מקרוב ועוקב
אינטרנט, אתרי ומשיח, גאולה כינוסי הגאולה:

ועוד. פרסום ואביזרי הפקות
למוניטין בילו פרופ' זכה השנים במהלך

הרצה הנפש, ובריאות התרבות בחקר בינלאומיים
בפרסים וזכה בעולם המובילים המחקר במוסדות

עבודתו. על יוקרתיים

הפרס מנימוקי
ישראל, פרס חתן להענקת הועדה בנימוקי

הפרס ועדת יו"ר ליסק משה פרופ' חבריה ציינו
ופרופ' דשן שלמה פרופ' - הועדה חברי ולצדו

אנתרופולוג בילו יורם "פרופ' הורוביץ: תמר
להבנה מחקריו מרבית את שהקדיש פסיכולוגי
שמאפיינים התרבותיים הקודים של ולחשיפה
אפריקה. צפון יוצאי של מהעלייה גדול חלק

נעוצים ששורשיהם האלה התרבותיים הקודים
יהודי של הייחודית ובהיסטוריה בתרבות

המצוקות את להסביר מטיבים אפריקה צפון
של המצוקות את והן הפרט של האישיות

לחברה המסורתית מהחברה במעבר הקולקטיב
גם עסק בילו יורם פרופ' הישראלית. המודרנית

האשכנזים. החרדים בקרב מקבילות בבעיות
קהילות על שלנו הידע את בכך העשירו מחקריו
בחברה ניכר לחלק מוכרת הייתה לא שתרבותם

להבנת תרומתו זאת מבחינה הישראלית.
בעלת היא תרבויות בין המפגש של הבעייתיות

דברים בזכות תיאורטית. וגם מעשית גם חשיבות
בפרסי שלווה ביותר מכובד למעמד זכה הוא אלה

בעולם". האנתרופולוגית הקהילה בקרב הוקרה
מלחמת של בעיצומה בישראל נולד בילו פרופ'

בחיפה, ובנעוריו בילדותו התגורר השנייה, העולם
בבסיס כקצין בצבא ושירת אביב ותל חיים קריית

לתואר העברית באוניברסיטה למד הוא הדרכה.
והמשיך ולסוציולוגיה לפסיכולוגיה בחוגים בוגר

במסגרת קלינית. בפסיכולוגיה מוסמך לתואר
במסגרות בילו פרופ' עבד הקלינית עבודתו

מגוונות אוכלוסיות עם וטיפול אשפוז של שונות
אוכלוסיות אותן עם והמפגש תרבותית, מבחינה

כפסיכולוג עיסוקו את להמיר אותו הוביל
בו האנתרופולוגיה בתחום מחקרי בנתיב קליני

בילו פרופ' דוקטורט. ופוסט דוקטורט עשה
בעשורים העברית באוניברסיטה ומלמד חוקר
ולסוציולוגיה לפסיכולוגיה בחוגים האחרונים

בראשות עמד השנים ובמרוצת ואנתרופולוגיה,
החברה לחקר אשכול מכון לפסיכולוגיה, החוג

מחקר. לתלמידי והרשות הישראלית

העולם את לכבוש
הנוכחית, עבודתו על מפיו, לשמוע כשמבקשים

כמתבונן עצמו את המחשיב כאדם דווקא
הרבי שחולל המהפיכה את מדגיש הוא "מבחוץ",
בכל "השלוחים" באמצעות המשיח מלך שליט"א
המהפכנית בחשיבות להגזים אפשר "אי העולם:

אל יציאה של התנועה השליחות. רעיון של
התורניים מהמרכזים הרחק עולם, לקצווי החוצה,
התומך ומהבית המורחבת מהמשפחה החשובים,
של הבסיסי לאינסטינקט חריף בניגוד עומדת -

כיום) גם רבה (ובמידה אז עד חרדיות קהילות
המוכר המסורתי העולם של אמות בד' להסתגר

החולין מציאות לבין בינו מחיצות ולהקים
של מהפכתו את שוב, מוכיחים דבריו החיצונית".

המשיח. מלך שליט"א הרבי

חב״די באירוע נואם בילו פרופ׳

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
הביטוח סוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

משכנתאמח' מיוחדת לביטוח משכנתא לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

מכסף - שקל חצי מטבעות פורים: לקראת
למדליות הממשלתית החברה של

מיוחדות שקל" "חצי מטבעות ג' וליחידים הכנסת בתי לגבאי

את לקיים ניתן אחת), כל - כסף גר' 7.2) אלו מטבעות באמצעות
פורים. לפני הנהוג השקל" למחצית "זכר

שקל, מחצית - ערכה את האחד מצידה נושאת המטבע
חוקי למטבע ונחשבת הקודש ארץ ואתרי נופי השני ומצידה

04-8622-442 בע"מ המצליח
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