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הקשר על מצביע הפורים, חג אחר קצר מעקב
ספק. וללא זה חג כלפי לילדינו שיש המיוחד

הכנת מתחילה פורים לפני רב זמן התחפושות.
עיקרו כמעט זה הרי הילדים, עבור התחפושות,

להרעיש ישראל, מנהג המרעישנים. החג. של
של שמו איזכור בעת רעש, המשמיע כלי בכל

זה, בתחום גם הנה המגילה. קריאת במהלך המן
וב"משלוחי הילדים הם אלו העיקריים המרעישנים

את שהרי עיקריים, מחותנים הם כאן גם מנות",
מנות, המשלוחי משלוח
באמצעות מבצעים אנו

החביבים. ילדינו
שפורים הילדים, זכו במה

העיקרי? לחגם נעשה
לכאורה הייתה המן גזירת

כל "את העם: כל על
זקן ועד מנער היהודים
אחד". ביום ונשים טף

פסוקך לי פסוק
במדרש: חז"ל מגלים
פגש שנגזרה, לאחר

בשלושה היהודי מרדכי
מבית יוצאים תינוקות

ובקשו לראשון פנה רבן,
מפחד תירא "אל לו: השיב פסוקך", לי "פסוק

ותופר עצה עוצו ואמר השני פתח וגו', פתאום
וגו', הוא אני זקנה ועד ואמר השלישי פתח וגו',

לך אמרו מה למרדכי, המן אמר מרדכי. שמח מיד
טובות בשורות לו אמר ששמחת? הללו תינוקות
יד שולח איני ואמר בלבו המן כעס מיד בשרוני!

הללו. בתינוקות אלא תחלה
שכינס מרדכי את ומצא המן הלך בהמשך, ואכן

בחינוכם ועסק ישראל מילדי אלף ושניים עשרים
חבלים בצוארם השליך מיד נפש. מסירות מתוך

שומרים עליהם והפקיד ברזל של ושלשלאות
הורג אני אלו את ואמר

אני כך ואחר תחלה
באו מרדכי. את תולה

להם והביאו אמותיהם
בהם והפצירו ומים לחם

מרדכי בחיי נשבעו הילדים אך ולשתות, לאכול
בכייתן שנשמעה עד ימותו... בתעניתם כי רבם
למלאכי הקב"ה אמר אבות. של ותפלתן במרום

וטלאים. כגדיים שומע אני קטנים בכיית השרת,
אלא כבשים, ולא גדיים לא הקב"ה לפני משה אמר

שלשה היום בתענית שיושבים ישראל עמך קטני
ובשלשלאות בחבלים ואסורים לילות ושלשה ימים

נתגלגלו מיד וטלאים..". כגדיים נשחטין ולמחר
וקרע החותמות את ושבר עליהם הקב"ה רחמי

עצתו והפר האגרת את
המן של מחשבתו והשיב

בראשו".

פורים של מ״ם
ישראל ילדי של בזכותם
היהודי, מרדכי של בדורו
ישראל עם להצלת זכינו
הדורות. כל סוף עד כולו

זו קריטית חשיבות
תורה, במתן גם התגלתה
להציג ישראל נדרשו עת

התורה. לקבלת ערבים
ישראל אמרו כאשר רק
בעדינו", ערבים "בנינו
התורה. לקבלת זכינו

ילדי שרוחשים ייתרה החיבה שורש גם מכאן
ולמרדכי פורים לגאולת לדורותיהם, ישראל

והשלימה האמיתית לגאולה יותר ועוד היהודי,
המשיח. מלך שליט"א הרבי הדור ולנשיא

ילדי של בחינוכם להשתדל עלינו עתה, גם כאז
על המושתת הקודש, טהרת על חינוך ישראל,

עם מחונך כל המקשר חינוך טהורה. שמיים יראת
המשיח. מלך שליט"א הרבי ישראל, בני ראש
ובשושן בפורים ובפרט אלה, ימים מסוגלים

השם, צבאות חיילי ישראל, ילדי את לכנס פורים,
פורים, בשמחת לשמחם ואתר, אתר בכל אשר

מגילה, מקרא החג: במצוות ולחנכם ללמדם
ושמחה משתה לאביונים, מתנות מנות, משלוח

שיבוא שמו, מנחם צדקנו משיח התגלות המזרזות
ממש. ומיד תיכף ויגאלנו

בצרפתית מלכות דבר
משיחות מלכות", "דבר הספר יו"ל

בשנים המשיח מלך שליט"א הרבי
הספר לצרפתית. מתורגם נ"ב, תשנ"א
לפרטים וואליקא. מנחם הרב ע"י יו"ל

.054-6428847 מנחם והזמנות:

ה׳ צבאות יום
תנועת מארגנת שנה, כמידי

חב"ד ניידות שע"י השם צבאות הנוער
השם". צבאות "יום את בארה"ק,
ענק 'ראלי' מעמד הכולל האירוע

בארה"ק, השם צבאות חיילי לאלפי
הרבי של הולדתו יום לרגל מתקיים
חמישי, ביום המשיח, מלך שליט"א

טבע, שמורת עם נופש באתר ניסן. י'
השם צבאות חיילי את תשמש אשר

ורוחנית. גשמית חוויה של ליום
.077.646.2770 לפרטים:

ה׳תשע״ד ליובאוויטש יריד
תמימים תומכי בישיבות נפתח
ניסן, לי"א הכנה מבצע תבל, ברחבי
לומדים בהם שלבים, שלושה הכולל

בגאולה נושאים שלושה התמימים
שבחוברת הקודש שיחות מתוך ומשיח,

זכות נקודות יצברו הנבחנים המבצע.
ליובאוויטש 'יריד בהגרלות להשתתפות

סטי מאות יוגרלו בהן ה'תשע"ד', -
הק' מידו חפצים ועשרות קודש, ספרי
שליט"א. המשיח מלך אדמו"ר כ"ק של

ולחנכם לשמחם ישראל, ילדי את לכנס פורים, ובשושן בפורים ובפרט אלה, ימים מסוגלים
שמו מנחם ומשיח ושמחה משתה לאביונים, מתנות מנות, משלוח מגילה, מקרא החג: במצוות

טובות חדשות
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(14.3.14) (5774) ה'תשע"ד ב' אדר י"ב צו, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

מרדכי שאב ממי
העוצמה? את

988

טרבלינקה ההשמדה במחנה בוחבוט, נתנאל הבחור ע״י הונף משיח דגל
ים בבת יוסף רמת מתיכון יב כיתות של סיור במסגרת בפולין,

בטרבלינקה משיח דגל

חחחחח



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

 
       
       

   
  
   
   

    
   

   
    
   
 

לא המזבח על תוקד תמיד אש
ו) ו, (צו תכבה

המזבח, על השמים מן האש לירידת כהכנה
זו אש אומנם משלהם. אש הכהנים העלו

בני ע"י ונוצרה מוגבלת הייתה הכהנים שהעלו
זו עבודה דווקא אולם, מוגבלים. נבראים אדם,

משמים. האש לירידת הכנה שהיוותה היא

נותן - שביכולתו את האדם עושה כאשר
שנע־ עד מלמעלה, כוחות הקב"ה לו ומוסיף

מהגבלה.. נעלית תמיד - תמיד" "אש שית
חי) (מעיין

צוותו.. ביום ... לעולה התורה זאת
לז-לח) (ז, קורבניהם את להקריב

למד להקריב" .. צוותו "ביום הדגש מן
דוקא להקריב יש הקורבנות שאת הרמב"ם
הרמב"ם: אומר זאת עם בלילה. ולא ביום

כלו־ בלילה". ואיברים אימורין להקריב מותר

אוכלו ולא ביום שקרבו מהאיברים הנותר מר
הלילה. כל במשך קרבים צורכם, כל באש

תוכן גם יש בתורה, פרט כל כמו זו, בהלכה
פנימית: ומשמעות

בנפש גם קיימת לה' הבהמה הקרבת עבודת
הבהמית, נפשו את לה' להקריב עליו האדם.

העולם. לתאוות כבהמה הנמשך היצר את
שבליבו ב"בהמה" למשול יהודי של מתפקידו
לק־ התאוה כח הפניית ע"י לה' ול"הקריבה"

ב"יום" לעשות יש ההקרבה עבודת ואת דושה.
וברוחניות, בגשמיות מואר, באופן היינו -

ומתוך ובנשמה בגוף והרחבה בריאות מתוך
הבורא. עם ומאיר גלוי קשר

של במצבים גם כי הוכיח ישראל עם אך
כאשר ההקרבה, בעבודת המשיך "לילה"
לאור, החושך את הפך עצמה זו בעבודה
יאיר". כיום "לילה היעוד לקיום המביא

גאולה) פניני (עפ״י

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:24 5:11 ירושלים
6:25 5:26 תל-אביב
6:25 5:17 חיפה
6:26 5:28 באר-שבע
7:42 6:43 ניו-יורק

קוראיםזֵכר גו' זכור תצא פרשת 
עמלק... זֶכר

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

ונברא" "בורא בצוות

לומר למשה הקב"ה ציווה ציווי של לשונות בשלש
שנאמרו אלו גם אומנם ו"צו". "אמור", "דבר", לישראל:

דבור שאינם משום "מצוה", נקראות ו"אמור", "דבר" בלשון
מכיון אעפ"כ, ופקודה. ציווי אם כי סתמית, אמירה או

מצוות, של מסוים בסוג רק "צו" בלשון משתמשת והתורה
הנאמרות מבמצוות יותר הציווי ענין מודגש ,שבהם מובן

ו"אמור". "דבר" בלשון
פרשתנו שבתחילת הפסוק על כהנים, בתורת נאמר לכן
לשון אלא צו ״אין אהרן": את צו ... משה אל ה' "וידבר
דבר לעשות מצוים כאשר כי (רש"י), ולדורות״ מיד זירוז
הציווי ענין בזה מתבטא ולדורות" מיד ב"זירוז מסוים

יותר. בגלוי

וחיבור צוותא לשון
"צוותא מלשון הוא ש"מצוה" מוסבר, החסידות בתורת
מתקשרים ידם שעל הוא, המצוות ענין כי - וחיבור"

בהקב"ה. כביכול, ו"מתחברים",
לשון וגם ציווי לשון - "מצוה" בתיבת אלה פירושים שני
של וחיבור הצוותא בשני: אחד קשורים - וחיבור צוותא

כאשר דוקא הוא המצוות, קיום ע"י הבא הקב"ה עם יהודי
אלא וכיו"ב, הרגש השכל, מחמת לא כ-ציווי, מקיימם
מתאחד הוא בכך - עול) (בקבלת הקב"ה ציווי מחמת

המצוות. מצוה הקב"ה עם וחיבור) (צוותא
בהם בא "צו", בלשון נאמרו אשר שמצוות אפוא, מובן,

ובהם מכיון וחיבור", ה"צוותא ענין ביטוי לידי יותר

הציווי.. יותר מתבטא
ערך כל אין עצמם, מצד ובורא נברא הבהרה: לתוספת
אין הבורא, ל"מציאות" שבהשוואה כך - ביניהם ויחס
תורת שמבארת וכפי כלל. במציאות קיימים הנבראים

והיינו ... גדול חכם שהוא "מי במשל בארוכה החסידות
הנה כאלה, חכמים אצל חכמתו... כח בעצם חכם שהוא
כלל, לאדם נחשב אינו במושכלות... עוסק שאינו האדם
שעוסק זה רק הוא החכמים בעיני האדם של מהותו כי

במושכלות".
חכם לגבי הפשוט האיש בהשוואת הדבר הוא כך ואם

ובורא, לנברא בנוגע עאכו"כ נבראים, ששניהם אף - גדול

בתכלית כשהוא (גם הנברא אין - הבורא מציאות שלגבי
קיים חכמה) בנבראים ביותר הנעלית בדרגה השלימות,

כלל.. במציאות

הציווי עצם
צוותא )מלשון מצוה ע"י הנוצר הקשר כי מובן הנ"ל לאור

הציווי. עצם מחמת הוא לישראל, הקב"ה בין וחיבור(
את יוצר הציווי, עצם גם אלא המצוה, קיום רק לא כלומר,

- המצוה הקב"ה אל (הנבראים) המצווים שבין הקשר
שכן הציווי, על עובר שהנברא בשעה גם נשאר זה קשר
הרי במצוה, ח"ו ומורד הציווי על עובר שהנברא בשעה

פועל הוא - הבורא עם מהצוותא מושלל עי"כ נעשה הוא

עליו לומר ששייך זו עובדה אולם הבורא. רצון היפך
שייכות לו שיש הוכחה היא הרי הרצון, היפך שעושה

שלילי. באופן היא ששייכותו אלא הבורא, לרצון
"אע"פ א) מד, (סנהדרין נאמר יהודי על מדוע מובן גם מכאן
שהיא בדרגא נשאר החטא למרות הוא", ישראל שחטא,
שייך לא אוה"ע על העולם: מאומות נעלית באין-ערוך

להם אין שהרי הרצון, היפך "חטא", המלה את לומר כלל
לא וממילא שלילה, בדרך לא גם הבורא, לרצון שייכות כל

השלילה. בדרך לא גם - הרצון היפך המושג בהם שייך
שחטא, אע"פ מצות, תרי"ג על שנצטוה ישראל משא"כ
- לתורה אותיות ריבוא שישים "יש ר"ת ישראל: הוא

גם (ובמילא ומצוות בתורה הקשורה מציאות הוא עדיין
כזה במצב ששייכותו אלא המצוות), ומצוה התורה בנותן

שלילית. בדרך היא

ממש של חיבור - צו
וחיבור" ה"צוותא ישנו המצות שבכל אף כי יובן גם עפ"ז
וחיבור הצוותא ענין עיקר ברם, עליהם, הציווי עם מיד
או ש"אמור" משום "צו": בלשון שנאמרו במצות הוא -

רצונו; כפי לעשות הברירה את האדם בידי משאירים "דבר"
הדבר את משאירה אינה ציווי, של באופן פקודה ואילו
הציווי. את למלאות מכריחה כאילו אלא - כלל בידיו
והם היות ו"אמור", "דבר" בלשון שנאמרו מצות ולכן,

ה"צוותא לכן - לקיימם הבחירה את ישראל ביד משאירות
והאמירות הדברות ע"י הנוצר ה"מצוה") (ענין וחיבור"

עצם ע"י שנעשה החיבור אותו רק הוא - קיומם) (לפני
בלבד: הציווי

ע"י וכבר מאחר "צו", הלשון בהם שנאמר המצות משא"כ
מתבצע אלו בציוויים - יקיימום שישראל בטוחים הציווי,

דרך על - חיוב בדרך הקיום, לפני עוד וחיבור הצוותא
המצוה. קיום בעת הנגרמת וחיבור הצוותא

תשכ"ה) צו פרשת (שבת

מלך דבר

צו פרשת
(זכור)

צו

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

שי' וילדיהם חגית וחביבה אליהו לר'
נהוראי. חנה, זוהרה, נריה מענדל, מנחם , שילה בנימין

ביטון
* * * * * * * * * * * *

לידיה בת מרים מורן ומרת אהובה בן רועי לר'
לזחו"ק

ז"ל בוטמן ברוך ישראל הרב הרב

ה'תשע"ד ב' אדר ו' נלב"ע

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

והשלימה האמיתית בגאולה

נשמת לעילוי והברכה התודה



שהתקיים משיח קונגרס
לציון, בראשון השבוע בתחילת

על לשמוע פז הזדמנות היווה
לרבי הכתיבה באמצעות הניסים,
ב"אגרות המשיח, מלך שליט"א

הרב מספר מהם אחד על קודש".
מנהל חב"ד מכפר לוגב שלום

קום". "אגרות האתר
כשבועיים, לפני קודש שבת ערב
לחוץ דיי שמעון, חברי מתקשר

בהבנת עזרה דחופה בקשת ובפיו
המשיח מלך מהרבי תשובה

באגרות שהתקבלה שליט"א,
ח'-ט'. עמ' כ' כרך קודש,

המכתב בראש
"במענה צויין:

יום מערב למכתבו
בזה ראיתי הקדוש".

השגחה של עניין
גלויה. פרטית

נכתבה בהמשך
והוראה: ברכה

וועט גוט "טראכט
(חשוב גוט" זיין
טוב), יהיה טוב

טוב לבשר ויוכל
כנ"ל... מכתבו בתוכן

מקום בכל ה' תורת להפיץ –
זקוקים לכ"ז והרי מגעת שידו

השם שמדרכי ושלם בריא לגוף
ובברכת לבשו"ט המצפה הוא.

שמח. חג
השני מכתבו נתקבל עתה זה

ופסק-דין הנ"ל. טוב מבשר –
זה הרי לו שמטיבין שכל רז"ל

טובות..". ושנים ימים לאריכות
קבל ביותר, לחוץ שנשמע חברי
בהפצת יותר להשתדל עצמו על

במפגיע ממני דרש אך יהדות,
התייחסות שם יש לי, "תאמר

!? לא או שלמה לרפואה
מפרש ביטוי כאן מוצא "אינני
ציון רק שלימה", "לרפואה של

ה' תורת שלהפצת העובדה
וזה ושלם" בריא ל"גוף זקוקים

טובות". ו"בשורות ה', מדרכי גם
סיים לחוץ ממש שהיה שמעון

השיחה. את
התיישבתי מכן, לאחר שעה

אחד את מישהו עבור לתרגם
כן דווקא ושם קודש", ה"אגרות

"רפואה בביטוי שימוש ראיתי

במידה לי הפריע כעת בקרוב".
במכתב אכן מדוע מסויימת,
הייתה לא שמעון, חברי של

הדבר הסתם מן כזו? התייחסות
שיש בהכרח אותו. מרגיע היה

מה.. אבל טוב, משהו כאן
רעיון. במוחי הבזיק לפתע

שמעון, "תשמע אליו: התקשרתי
מאוד היית הקודמת, בשיחה
ביטוי היה שלא בגלל לחוץ,

רציתי אז שלמה". "רפואה של
העדר דעתי. את לך לומר רק
מסיבה נובע כזו התייחסות

בריא אתה חיובית. מאוד
אין ולכן חולה ואינך לחלוטין
בהתבטאות צורך

שלמה" "רפואה כזו.
במי רק שייך

שחולה..
מעט הירהר שמעון

את שיספר ואמר
במלואו. הסיפור
שבאותו התברר

אשתו בוקר,
בכתם הבחינה

הוא בראשו. מוזר
לצלם ממנה ביקש
הצילום את ושלח הכתם את
לאיבחון הטלפון, באמצעות

עור. לרופא
עבודתו במסגרת מוכר נוהל

המקום צילום רפואית. בתיירות
המומחה לרופא הועבר החשוד

זמן אלא חלף לא איבחון. לצורכי
לו והודיע התקשר והרופא קצר
להגיע חייב כי הוא כי נחרצות

בדחיפות. אליו
הספיק שמעון היציאה לפני

מלך שליט"א לרבי לכתוב
התשובה, את ולקבל המשיח

יכול הכתיבה בתוצאות דלעיל.
קצר. זמן בתוך להיווכח, היה

שבחן הרופא אצל "הייתי
בצילום, בפליאה הביט הכתם,

לך אין ברורות: פסק לבסוף אך
תקין". הכל כלום,

את השבתי הנס, לנוכח כעת
השני לחלקו ליבו תשומת

נתקבל עתה "זה המכתב: של
הנ"ל. טוב מבשר – השני מכתבו

שמטיבין שכל רז"ל ופסק-דין
ושנים ימים לאריכות זה הרי לו

טובות..".

בסוריה, המורדים נציגי עם המפגש יוזם דרוזי, ספדי, מענדי מר עם

משיח בקונגרס שנשא דברים מתוך

בסוריהבקרוב דגל משיח יונף בסוריה יונף משיח דגל בקרוב
לקווי מעבר גם דברים עושים השם, ברוך
היא שלנו המטרה חדש. לא וזה האוייב
היהודי לקיום טוב, יותר לעתיד להביא
ממני: חכמים זה את אמרו ישראל. בארץ
זה ישראל, בארץ ישלטו היהודים לא אם

כולו. לאיזור טוב לא
לפני כבר החל המורדים, עם שלי הקשר
לאתר היא, עבודתנו של המטרה שנים.
בזה הסורי. בעם שיש השפוי הקול את
להפתעתי אך שאצליח. בטוח הייתי

הבעיה סוריה. מאזרחי מ-75% יותר מהווה השפוי שהקול לי התברר
דם להראות מחפשת אלא השפוי, מהקול מתעלמת שהתקשורת שהיא
ערב. מדינות בכל מאשר יותר שקיים שבסוריה המתון מהקול ומתעלמת
בחודש. פעם לפחות השפוי) הקול (נציגי המורדים נציגי עם נפגש אני
יהודי לכל עוזרים הם בסוריה. הכנסת בתי על שומרים שהם מתברר

ומשפחתו. הוא ושלם בריא לצאת שיוכל מסוריה לצאת שרוצה
העם הוא ישראל שעם כך, על מעידים אוייבינו גם ישראל, עם השם, ברוך
על שדה חולים בית פותחת ישראל ואם בעולם. אנושי והכי מוסרי הכי
המוסריות רמת על מעיד זה מ"אוייביה", בפצועים לטפל כדי שלה, הגבול

פשוט. לא וזה ישראל. עם של
אנחנו כאן. עד להם אמרנו במשטר. להלחם נשק, ביקשו הם הפעמים באחד
מסעודיה לכם יש שהורג, מה שהורג. מה ולא חיים שנותן מה נותנים,
שהם מה כל על עולה הסורי, לעם נותנת שישראל הסיוע ואכן וקאטר.
והם ערב. מדינות ומכל קאטר מסעודיה, הנפט, מדינות מכל מקבלים
האלה והאמבולנסים מישראל, הגיע הזה שהוופל יודעים הם לכך. מודעים
אף טיפול ומקבלים שדה החולים לבית מגיעים הפצועים מישראל. הגיעו
אחרות. בדרכים מקבלים אנחנו הדרוש המידע את אותם. חוקר לא אחד

לנו. שדרוש המידע את לנו לתת לאחר לגיטמציה נותן הרפואי, הסיוע

ישן תיכון מזרח עם טוב לנו היה
חאלב דמשק, את לשקם רוצים הם ישראל. עם הקשר את רוצים המורדים
דרך היא למערב, שלנו שהדלת יודעים "אנחנו בסוריה. נוספות וערים
טכנולגיה לנו וימכרו בסוריה, ישקיעו שישראלים רוצים אנחנו ישראל.
בידי שתשאר גולן ברמת לשלוט תמשיך שישראל רוצים הם ישראלית".
נשב לא תנאים, לנו להציב החלו שגם הפלסטינים. כמו לא ישראל..הם
"אבא, אותי שואל מהם אחד .12 בני תאומים לי יש כן.... אם אלא אתכם

איתם? לשבת כדי מחבלים, לשחרר צריכים אנחנו למה
נסענו פרס. של החלום את צריך מי הישן! תיכון המזרח עם טוב לנו היה
השייח' אפילו עלינו. איימו לא אבנים, עלינו זרקו לא לחברון, לשכם
שהיה למה תחזרו הפלסטינית הרשות את תבטלו אומר, מחברון ג'עברי

פעם.
במפגש קרה זה ב"ה אבל "יחי", ויכריז יקרא סורי אחד, שיום האמנתי לא
הבטיחו והם בערבית, משיח דגל להם מסר שגם איתם, קלי הרב של
ביקר כאן ויאמרו תמונות לנו וישלחו סוריה, בתוך אותו ויניפו יבוא שיום
שיבוא אמת, תפילת לשאת מבקש אני אחת. מלה רק ולסיום יחי. המשיח.
אליהם ושתבוא יום, יום שנטבח הסורי העם על וכן ישראל עם על שלום
כרטיס מתוך "בערבית, אדוננו "יחי הכריז ספדי מענדי מר הגאולה. כן גם

נח. בני מצוות שבע של

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק ב' אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ד פרק גניבה הל'

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

. ח פרק

. ט פרק

א פרק ואבידה גזילה הל'

החודש קדוש הלכות
. יב-יד פרקים

. טו-יז פרקים
יח-יט פרקים

א. פרק תענית הלכות

ב-ד. פרקים
ה. פרק

א-ב. פרקים וחנוכה מגילה הלכות
ג-ד. פרקים

א פרק אישות הלכות

ב-ד. פרקים

יד

טו

טז

יז

יח

יט

כ

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

שלמה" "רפואה מופיע כשלא

הוא ממש) (בפועל "המעשה והעיקר,
יהודי לכל שייכת ישראל ארץ כל העיקר":

זאת, לשנות בעל-הבית אינו אחד ואף היהודים, ולכל
יהודי! (להבדיל) לא ואפילו גוי לא

תשל"ו) שבט (י'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ליהודים רק שייכת ישראל ארץ
עיר ים בבת יפתחו הבעל"ט שנה"ל לקראת אי"ה
לחינוך חב"ד תורה בתלמוד א-ב כיתות הגאולה,
הרב בהנהלת מסור חינוכי צוות ע"י ישראל, ילדי

חינוכי. וותק נסיון בעל סגל בועז
054-770-3629 חייגו: לפרטים

הקודש טהרת על חינוך

לוגוב שלום הרב
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מצומצמת!נשארה כמות מצומצמת!  כמות נשארה
זוכהכל הקודם זוכה הקודם כל

עכשיועכשיו 
בארץבארץ

בע"מ המצליח
04-862-2442 ,04-871-6269

פורים: לקראת
מכסף - שקל חצי מטבעות

למדליות הממשלתית החברה של

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

- כסף גר' 7.2) אלו מטבעות באמצעות
למחצית "זכר את לקיים ניתן אחת), כל

פורים. לפני הנהוג השקל"
חוקי! למטבע נחשבת המטבע

והברכה התודה
משיח בקונגרס המשתתפים לכל

לציון ראשון הלבן) (הבית ברכות שפע באולמי
האירוע: בהפקת המסייעים ולכל

טל חיים ר' חב"ד, כפר בייקרי מאפיית הרצוג, יעקב הרב
רווה, מנחם הרב ציק, חיים הרב רחימי, יצחק הרב ים: בת חב"ד בית צוות

והתמימים וייס, לוי הרב פרישמן, בנצי הרב דרור, איתמר הרב ,

והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה יו"ר - ציק זמרוני הרב

תשע"ד משיח קונגרס

הקודש טהרת על בחינוך לפעול
שלי המענה עליו פעל כנראה אשר גדול לפלא

הבעש"ט ציווי לו ידוע שבודאי אף רוח, לנמיכות
באהבת־ לפעול אין ישראל...והרי לאהבת בהנוגע

הקדש טהרת על החינוך בשטח מכמו יותר ישראל
דעם פון בא הרוח שנמיכות שיכיר חזקה ותקותי ...
ח"ו. מהענין ולא עריכה) - החכמולוג (היצר, "קלוגינקען"
הוא שהוא כיון התוקף. בכל בזה להלחם יש ובמילא

מטרתו שכל עריכה) - הטיפש (מרקו מארקא הדורין
של הידוע וכנגון עריכה), - (סקאנדל סווארקא לעשות

חסידים.
ח"ו מופרך שאין בודאי כאן, בקור אודות במ"ש

(ולאמיתו ברכוש לכאן שיבוא מהנכון אבל הדבר.

כבר שתהי' בשעה ז.א. גדול). רכוש זה יהי' דבר של
זמן. משך בזה התעסקותו ,ע"י האמור בחינוך פעילות

רק לא הוא כאן וביקורו נסיעתו שאז - זאת ועוד
הילדים, את עמו אתו שלוקח כיון לעצמו, בהנוגע
שבחזירתו ופשיטא מרוחם. אבל בגופן לא כי אף
כל עדיין שאין בשעה משא"כ גופן. ,על גם ישפיע

בעתיד. התלמידים ובין בינו קשר
שרצונם אלו וכל לכאן בעבר שנסעו אלו שכל והלואי
גדול הכי והחילוק האמת היו מכירים - ,עתה לנסוע

האמורים, האופנים בשני בבסיעה
אף בשמי, וגם הענין לפרסם שברשותו ופשיטא

ולהסביר לבאר צריכים פשוטים בענינים שלפעמים
והמסקנא. ההסברה בקליטת בטוחים אין - ועדיין

ו׳יד) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

האמיתית הגאולה שתהיה עצה! "לטכס
ממש". ומיד תיכף ממש בפועל והשלימה
הרבי שלוחי השבוע נאספו זו בתחושה

בארץ משיח ל"קונגרס המשיח מלך שליט"א
האגודה ע"י שנה, כמידי שהתקיים הקודש"

והשלימה. האמיתית הגאולה למען
והנושאים הנואמים ברשימת חטוף מבט

למעלה פני על שהתפרס בכינוס, שהועלו
נושאים שלל מגלה רצופות(!), שעות מ-12

הגאולה. בשורת הפצת בתחומי
יהושע הרב עולה מלכות", "דבר חזרת לאחר

חסידות לימוד מלכות, מוסדות מנהל אפל,
ולראות העיניים את לפקוח בנושא: באנגלית,
נושא משיח, של תורתו לימוד על הטוב. את

גינזבורג. יצחק לוי חיים הרב המשפיע דברים
עיוני ולימוד בליבון המשיך הראשון המושב

ומשיח. בגאולה

נס על נס
מנהל פרץ, אלעזר הרב בהנחיית השני המושב

צהרים בארוחת מלווה בנתניה, משיח מטה
הצלחות מונה גבריאל, ניר הרב חגיגית.

בשורת ופרסום יהדות בהפצת מרשימות
אביב. תל העיר דרום תושבי בקרב הגאולה

כאשר היא, הפעילות להצלחת הטובה ההוכחה
בשם כזה צמד יוזמה. מגלים עצמם המקורבים
יחד הפועלים שפירא שגב ר׳ ו יעקב שגיא ר׳

מיוחד. נופך ומוסיפים דברים נושאים עמו,
ההצלה נס על מספר קירשנזפט פיני הרב

לביתם בדרכם ולמשפחתו לו שאירע העצום
צופה הרב כשקהל ניצן, בישוב בשליחות

שפגע האוטובוס מתוך שצולם וידאו בסרט
הרב ירושלים. ליד השרשרת בתאונת ברכבם

מצפה - יצהר מצפה מאחז יוזם סנדרוי איציק
המקום, על שעברו הטלטלות על מספר משיח.

תומכי ישיבת את המלווים הגלויים הניסים
שנים כשלוש לפני שם שהוקמה תמימים
לוגוב שלום הרב כולו. האיזור את ומאירה
הקהל את משתף קום" "אגרות אתר מנהל

לאחרונה. שאירע אלפים, מיני אחת במופת,

הזיתים הר על
המושב את מנחה אקסלרוד מענדי הרב

האחראי הרפז נועם הרב את מזמין השלישי,
הפצת הכוללת הזיתים, בהר משיח לפעילות

תושבי בקרב הגאולה ובשורת המעיינות
מצוות שבע הפצת כדי תוך היהודיים, השכונה

הערבים. בקרב נח, בני
מצוות בשבע בהפצת העוסק קלי בועז הרב
שיגרתית הבלתי ההזמנה על סיפר נח, בני
לחברה להסביר מטורקיה, עדנאן מהשייח'

מר נח. בני מצוות שבע נושא את המוסלמית,
קרא, איוב השר של יועצו שהיה ספדי, מנדי
מיוחד מפגש על סיפר בכנסת, הדרוזים נציג

בסוריה, המורדים ונציגי קלי הרב בין שיזם
כתבו ואף נח בני מצות על שמעו במהלכו

ברכתו את ובקשו המשיח מלך שליט"א לרבי
בסוריה. הדמים שפיכות להפסקת

וזמרה בשירה
קנטור, גיא הת׳ מנחה הרביעי המושב את

פרס לקבל זילבר, אריאל ר׳ הזמר את שמזמין
חסידי יהודי בגאון עמידתו חייו, מפעל על
המשיח, מלך שליט"א הרבי של דעתו על

גם כמו ישראל, עם ובטחון הארץ בשלימות
מהתורה. סטיה כל על

"אופנועי ומפעיל יוזם מנתניה, צמח מאיר הרב
מוקרנים במסכים היוזמה. על מספר הגאולה"
מנחם הרב הפעולה. את הממחישים קטעים

מלכות הדבר הו"ל על מספר וואליקה
מושיאשוילי, זבולון ר׳ השחקן בצרפתית.

באורות שימוש לעשות החליט כיצד מדבר
וזירוז יהדות להפצת הבמה, של דתוהו

הגאולה.
ציק זמרוני הרב

למען האגודה יו"ר
האמיתית הגאולה

נושא והשלימה,
על סיכום דברי
היוזמה חשיבות
כל של האישית

והשלימה. האמיתית הגאולה בהבאת אחד
שניאורסון שניאור הרב מעריב, תפילת לאחר

בכפר המשיח" למלך "הארמון בניית על מעדכן
הרב עם רבתי להתוועדות פונה והציבור חב"ד.
באוירת בראשל"צ, חב"ד מישיבת נוטיק זלמן

בשמחה". "מרבים

משמאל זילבר, אריאל ר׳ לזמר חיים מפעל על פרס הענקת

הקונגרס במהלך
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