
חב״ד למקוה עזרה
שהוקם לנשים, חב"ד טהרה מקוה
מנהלת פרלמן, שרון מרת ביוזמת בפ"ת,
עומד בפ"ת, ליובאוויטש בית מדרשיית
הגמר, שלב למימון פתיחה. לקראת
המקוה, למען הנשים ארגון ע"י הוחלט
ברכה דולר פומבית: למכירה להציע
ושטר המשיח מלך שליט"א הרבי מאת
המעוניינים הרמב"ם. דמות עם שקל של
.054-617-0770 בטל': יפנו להשתתף,

ניסן י״א לקראת המעמד
– הארצית ניסן י"א התוועדות
שליט"א הרבי של הולדתו יום לקראת
ביום אי"ה תתקיים המשיח, מלך
19:00 מהשעה תשע"ז, ניסן ז' שני,
ההתוועדות אביב. תל אליהו יד בהיכל
בניך", ראו "מלכותך בסימן תעמוד
ואישי משפיעים רבנים, בהשתתפות
המרכזי המשא את כאשר נכבדים, ציבור
ישיבות ראש אבצן, גרשון הרב ישא
בסינסנטי ליובאוויטש תמימים תומכי
האומנותית התכנית • אוהיו שבמדינת
הזמר אמני מיטב עם וזמרה, שירה ברוב

• 077.2222.770 כרטיסים: החסידי.

לישראלים ניסן י״א
בראשות וחסד תורה אור מוסדות
השנה, גם מקיימים נמני, רחמים הרב
שליט"א הרבי הולדת יום ניסן, י"א לרגל
לישראלים. מיוחד ערב המשיח, מלך
בבית אי"ה, תתקיים רבתי ההתוועדות
ניסן ו' ראשון יום ,"770" שבבבל רבינו
+17182070175 וואצאפ. .19:30 משעה

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

על לסגור החלו ערב צבאות הימים. ששת ערב
רוב כוללת. צבאית מתקפה לקראת ישראל,
הישוב בקרב והחשש המתח גוייס. היהודי הישוב
בעיצומה גדול. היה נודע הבלתי מפני היהודי,
מלך שליט"א הרבי הכריז ההמתנה תקופת של
ונפלאות נסים יתרחשו כי פעמים, מספר המשיח
בעומר, ל"ג תהלוכת במהלך לפחד. מה ואין
על באריכות דיבר הקרבות, פרוץ לפני שבוע

היא ישראל שארץ כך
ביותר, הבטוח המקום
של שבסופו והבטיח
גדול. ניצחון יהיה דבר

שליט"א הרבי דברי
פורסמו המשיח מלך
בעיתונות בהרחבה
נרחב. הד ועוררו וברדיו,
האם ששאלו לאנשים
סיום עד מהארץ לצאת
לשלילה ענה המלחמה,
ימים שבתוך הבטיח ואף

בידנו. יהיה הכותל

מיוחדת שמירה
סיון, מברכים בשבת המלחמה, פרוץ לפני יומיים
יהודים ולזכות עיר, של לרחובה לצאת הורה
כאשר צה"ל, חיילי על דגש תוך תפילין, בהנחת
כי הארץ עמי כל "וראו הפסוק את מצטט הוא
אומרים עליו ממך", ויראו עליך נקרא ה' שם
הנחת כי והוסיף שבראש", תפילין "אלו חז"ל
לה ויש ישראל, אויבי על פחד תפיל תפילין

במלחמה. ישראל עם לנצחון מיוחדת סגולה

תפילין המניח "ש"כל חז"ל דברי את צטט כן, כמו
האלוקית סגולתה את המציינים ימיו", מאריך
השמירה את המבטיחה התפילין, הנחת של

ישראל. חיילי על המיוחדת

זו, הוראה בעקבות
תפילין" "מבצע החל
במהלכו המפורסם,
חב"ד חסידי יצאו
תפילין בהנחת וזיכו

הסודי הנשק ישראל. ומעמך צה"ל מחיילי רבבות
עם ביותר, קצר זמן בפרק הופעל. ישראל של
שתוצאותיה עצומה, רוחנית לעוצמה זכה ישראל

מיידית. ניכרו

להנחית זכה וצה"ל שעות 48 אלא חלפו לא
על הראשונה האווירית המכה את בעזהשי"ת
מנע מכת וסוריה, מצרים של האוויר חילות
למעשה הוכרעה ובה שעות, כשלוש שנמשכה
ערב צבאות המלחמה.
אוירית. יכולת ללא נותרו
כוחות פתחו במקביל
קרקעית במתקפה צה"ל
וב"ה ערב צבאות כנגד
בתוך מוחץ בנצחון זכו

ימים. שישה

על חשיבות
- הסודי הנשק השפעת
הייתה התפילין, הנחת
בקרבות גם מוחצת
צה"ל כוחות הקרקע.
והצבא לסיני פרצו
הארץ עמי כל "וראו כוללת בנסיגה פתח המצרי

ממך". ויראו עליך נקרא ה' שם כי

הנחת וחובת חשיבות אודות הקדושה בשיחתו
ציין רש"י), לתפילין (בנוסף תם רבינו תפילין
של זו תופעה כי המשיח מלך שליט"א הרבי
עוד נפעלת ממך", ויראו הארץ.. עמי כל "וראו

תם. דרבינו התפילין הנחת ע"י יותר

העיד תפילין", "מבצע של הקריטית חשיבותו על
בעומר ל"ג בתהלוכת המשיח, מלך שליט"א הרבי
נצלו תפילין", "מבצע בזכות כי ואמר תש"ל,
היום עד וקיימים החיים מישראל ורבבות אלפים
העניק תפילין מבצע ושנים. ימים ויאריכו הזה,
בית המוני של הגדולה להתעוררות רבתי תאוצה
את ולהכין שבשמים לאבינו להתקרב ישראל
הרבי ע"י והשלימה, האמיתית לגאולה עצמם
ומיד תיכף ויגאלנו שיבוא המשיח מלך שליט"א

לבב. וטוב שמחה מתוך ממש

שהכריע המבצע
הימים ששת את

- תשכ״ז תפילין מבצע על מה״מ שליט״א הרבי להכרזת שנה חמישים
תפילין במבצע שאן בית חב״ד בבית השלוחים - תשע״ז

תפילין" ל"מבצע 50

בזכות כי ואמר המשיח, מלך שליט״א הרבי העיד תפילין״, ״מבצע של הקריטית חשיבותו על
ושנים ימים ויאריכו הזה, היום עד וקיימים החיים מישראל ורבבות אלפים נצלו תפילין״, ״מבצע
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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

חיה ורעייתו מענדל מנחם ר' להרב
גינזבורג

לוישי' ה' בצבאות החייל הבן להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל

חנה ורעייתו שמואל יצחק לוי ר' להרב
ווייס

שי' לייב אריה ישראל ה' בצבאות החייל הבן להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל

  
    

   
   

    
 גדולה הכי בזריזות 
   וחיות שמחה 

  
 הקב"ה  

   
     

 גדולה הכי בזריזות 
    

עין כהרף
   

אליו ה׳ וידבר משה אל ויקרא
א) א, (ויקרא מועד מאהל

נפסק הקול שהיה מלמד מועד: מאוהל
מפני יכול לאוהל. חוץ יוצא היה ולא
"וישמע לומר, תלמוד נמוך? שהקול
בכתובים שמתפרש הקול הקול"... את
קול בהדר ה' קול בכח ה' "קול שנאמר:
הלבנון ארזי את ה' וישבר ארזים שובר ה'

אש". להבות חוצב ה' קול

מלמד אלא מועד, מאוהל נאמר למה כן אם
לאוהל חוץ יוצא ולא נפסק הקול שהיה
כנפי "קול אומר אתה בו כיוצא מועד.
יכול החיצונה". החצר עד נשמע הכרובים
"כקול לומר תלמוד נמוך, שהקול מפני
"עד נאמר למה כן, אם בדברו". ש-ד-י
עד מגיע שהיה כיון אלא החיצונה" החצר
מועד. מאוהל נפסק היה החיצונה החצר

נשמע הקול היה שמא עקיבא, רבי אמר

"מעל לומר תלמוד כולו? הבית מכל
מעל נשמע הקול היה ושמא הכפורת".
שני "מבין תלמוד-לומר כולה? הכפורת

שמעוני)הכרובים". (ילקוט

אליו ה׳ וידבר משה אל ויקרא
א) א, (ויקרא מועד מאהל

המשכן הוקם שלא עד יצחק, רבי אמר
העולם, באומות מצויה נבואה היתה
שנאמר מהן, נסתלקה המשכן משהוקם

ארפנו". ולא "אחזתיו ג): השירים (שיר

(מדרש)

מכל אחת ועשה יחטא נשיא אשר
כב) ד, (ויקרא אלוקיו ה׳ מצות

"מכל שנאמר מלך, זה נשיא, איזהו
ה' אלא גביו על שאין אלוקיו", ה' מצוות

אלוקיו.
יא) י, (הוריות

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:36 18:22 ירושלים
19:38 18:38 תל-אביב
19:38 18:29 חיפה
19:38 18:40 באר-שבע
20:02 19:02 ניו-יורק

     
מד:כג) - מג:כא (ישעיהו 

שמתוכינו הקרבנות עבודת

מלך דבר

ויקרא פרשת

ויקרא

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
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

השבת לוח

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

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

תניא תהלים חומש

כי "אדם הקב"ה: בהוראת נפתחת פרשתינו
אדמו"ר כ"ק פירוש ידוע לה'". קרבן מכם יקריב
מכם אדם לומר, צריך שהיה זה, פסוק על הזקן
אדם נאמר: מדוע להבין עלינו כן ואם יקריב, כי

מכם? יקריב כי

האדם כאשר יקריב, כי אדם הוא, הפירוש אלא
שהרי הקרבן, ענין שזהו לאלקות, להתקרב בא
את שמקרב מפני אלא קרבן? נקרא הוא מדוע
ענין הוא שקרבנות משום לאלוקות, האדם

שהאדם בשעה ואם והחושים. הכחות קירוב
אתם לה'", קרבן "מכם אזי, לה', להתקרב רוצה
עצמכם. מתוך מתוככם מאתכם, להקריב צריכים

והחושים הכוחות קירוב
שבהבאת כשם הקרבן. להקרבת הדימוי ובזה

שלימה חיה, בהמה לוקחים בגשמיות, הקרבנות
ממנה שמוציאין היינו אותה, ושוחטים מום בלי

האימורים, הקרבת הוא כך ואחר חיותה, את
יותר ועוד המזבח, גבי שעל באש נשרף שהחֶלב

שהוא הקרבנות, התחלת עוָלה, בקרבן מזה
למזבח. כליל עולה

הקרבנות בעבודת הוא הדבר אותו הנה
היינו שלמה, בהמה להיות שצריך ברוחניות,

שבו הבהמה שתהיה עצמו לבדוק שצריך
והבדיקה הבהמית, ונפש הגוף גם היינו שלמה,
מצות ב"דרך לא ויסודית, נוקבת להיות צריכה
בדיקה תהיה לא זה באופן כי מלומדה", אנשים
שהדבר יודע האדם כאשר אבל ומספקת. טובה

בודק הוא אז הנה ממש, נפשו בחיי לו נוגע
ובפרט ובמדות במוחין נפשו, פינות בכל עצמו
ואז ומעשה, דבור מחשבה הלבושים בשלשת

תיקון. הדורשים עניניו כל את ידע

גם שהוא הרי נפשו, בחיי לו נוגע והדבר והיות
הדרושים התיקונים את בפועל ויקיים יעשה

מום. בו יהיה שלא

בכם תלוי הדבר
קרבן, להיות ראוי יהיה הוא הבדיקה לאחר
המאופיין השחיטה, לשלב שמגיעים כלומר,

שמוציא אלא בשלימות נשאר וכו' שהבשר בכך
החומרי לפן ההתלהבות את - החיות את ממנו

הדבר ועצם שגוף כלומר, גשמיים. לענינים
משתמש האדם שמעתה אלא נשאר, הגשמי

בעבודת כח תוספת לו שתהי'ה בכדי רק בהם
אכלי "דלא פקחין", וריחא "חמרא כמאמר ה',

דבר". של טעמו דקדקתי לא דתורא בשרא

רשות, שהם הענינים בתחום הוא זה שכל
וימים שבת אכילת כמו מצוה, בעניני ובפרט
מקלף ותפילין גשמי מצמר ציצית או טובים,

עצמם בהם שעושים גשמיים דברים היינו גשמי,
דעהו. דרכיך בכל של הציווי רק ולא מצוה,

הבהמית הנפש בהסכמת
החיות את להוציא הקרבנות, עבודת וזהו

לעבודת רק בהם שישתמש הגשמיים, מענינים
וכאשר בעצמכם. מכם קרבן, מכם הוא דאז ה',
לה' קרבן הוא אז קורבן, מכם מקריב האדם

ה'. עם ומתאחד שמתקרב

דווקא "מכם" תלוי שהדבר לעיל, האמור למרות
"ויקרא נאמר כן לפני שפסוק הרי האדם. בכח
מהקב"ה מגיע זו, לעבודה שהכח משה", אל
להתעורר בעדו ומסייע יהודי, לכל הקורא

ה'. בעבודת ולהתעלות

בהתקשרותו להוסיף היהודי, נדרש זאת, ובכל
דור שבכל דמשא" "אתפשטותא משה, אל
ולהעלות. להתקשר ידו ועל בו, ולהדבק

חדא "בשעתא אפשר אזי זאת, עושים וכאשר
להוי', מכם קרבן להקריב להכון חדא", וברגעה
באש יתעלו והנסתרים הגלויים כוחותיו, שכל
הזה העולם חיות את להעלות וכך מעלה, של

והשלימה. האמיתית בגאולה לקדושה,

תשי״ב) לגני״ ״באתי מאמר (עפ״י



חב"ד במוקדי עסוקים אלה, בימים
שליט"א הרבי הוראת של בקיומה
ישראל מנהג את לחזק המשיח, מלך
למשפחות סיוע דפסחא", "קמחא
עלויות הפסח. חג לקראת נזקקות
משאבים גיוס דורשות המבצע
שליט"א הרבי הבטחת ברקע, רבים.
נשאר אינו שהקב"ה המשיח, מלך
חלק הנוטל לכל ומשלם חוב בעל
מאיר הרב כך על מספר במבצע.
התכלת עין חב"ד בית מנהל צמח,

בנתניה.

במסגרת שנה לפני ניסן "בי"א
דפסחא", ל"קמחא שערכנו המגבית

חב"ד בית לידיד פניתי
בסמיכות, המתגורר
ממנו ובקשתי
במגבית, שישתתף
להלן גדול. בסכום
הדברים, השתלשלות
בעל שמספר כפי

עצמו: המעשה

ארוכה "תקופה
רעייתי התחבטנו
בית לקנות אם ואני
שכרנו בה – בנתניה
שנים מספר דירה

בעיר אשר דירתנו את והשכרנו
אחרת.

למכור החלטה אצלנו גמלה כאשר
בנתניה, בית ולרכוש דירתנו את
התכלת בעין חב"ד לשליח פניתי
שהפנה צמח מאיר הרב נתניה,
לראשונה - קודש לאגרות אותנו
בית לקנות אם שאלתי בחיי.
ספק. כל הסירה והתשובה בנתניה

לבית מהעתקתו הודעתו "לרגלי
מהשי״ת רצון) (=יהי יה״ר הנה חדש,
ומוצלחת טובה בשעה שיהי׳ה
טובה ולתוספת מזל ולשינוי

רמט). עמוד י' (כרך וברכה"

לחפש התחלנו התשובה, קבלת עם
דירתנו את הצענו ובמקביל בית
על חתמנו מה, זמן כעבור למכירה.

השם. ברוך מכירה, חוזה

דירה לגבי ובקשנו כתבנו כעת
הייתה התשובה עבורנו. חדשה
מכתבם על "במענה ברורה:
עלתה אשר בו לקרות שמחתי
שישארו לפעול השתדלות בידם
כולם ישארו ובמילא עתה במקומם

קנד). עמ' כ"א, (כרך יחד"

בית לחפש שעלינו ידענו מעתה
נמצאים אנו בו באזור לרכישה,
נתקלנו זה במישור אך כעת,
דל היה ההיצע שונים. בקשיים
היה ובאם לצרכינו, מתאים ובלתי
מכפי גבוה היה המחיר מתאים בית
ענה אשר בית משנמצא יכולתינו.
בע"פ וסגרנו דרישותינו כל על
לעו"ד, הגענו כאשר המוכר, עם
מספר נשנה הדבר בו. חזר המוכר

פעמים".

הרב מספר תשע"ו, ניסן "בי"א
מגבית, כאמור ערכנו צמח, מאיר
שיתרום מידידנו בקשתי בה
לנוכח ש"ח. 11,000
הוא הגדול הסכום
אם להתייעץ ביקש
היה כשהסכים אשתו.
הוא שאם בתנאי, זה
הדירה את מוצא לא
לפסח עד המתאימה
מחזירים אנחנו הבא
הסכום! מלוא את לו

מייד. הסכמתי
בברכת בטוח הייתי
מלך שליט"א הרבי
ידידנו המשיח.
בתשובה הסכום. את ותרם הסכים
הייתה כבר קודש, באגרות הבאה
מזכיר שאין "לפלא התייחסות: לכך
לפני הטובות מפעולותיו דבר
היהדות להפצת בנוגע הפסח חג
שמורה מצה לחלוקת בנוגע וביחוד

מב). עמ' י"ז, (כרך הידוע"

תזוזה, חלה לא ועדיין זמן משחלף
היוותה והתשובה שוב כתבו הם
"נשלחים לבוא. לעתיד תחזית
(כרך החדשה" כתובתו על הקונ׳
המלה את הבינו (הם קטז). עמו' כ"א,

'הקונים'). המלה כקיצור הקונ'

קבלת יום השנה, שבט בי"א
מלך שליט"א הרבי של הנשיאות
"זיכרון הזוג בני חתמו המשיח,
המגורים בשכונת בית עבור דברים"
המתאים מרווח, נאה, בית הנוכחית,
ושבוע חודש - אדר ובז' לצרכיהם.
טובה בשעה חתמו הם - פסח לפני
הדירה. רכישת חוזה על ומוצלחת
לא המשיח מלך שליט"א הרבי

במיטב". ומשלם חייב נשאר

יפנו השנה, גם לסייע המעוניינים
.050-235-8770 בטל':

בקבוקי ירי, הכולל פלסטיני, לטרור עדים אנו ארוכה תקופה לאורך
הבטחון, ומערכת המדינה כאשר וכדומה, אבנים פיגועי תבערה,
להלן בשתיקתה. מסייעת והתקשורת לחיסולו, פועלים אינם במוצהר,
"רוטר". באתר שפורסם שעבר, שבוע מסוף האירועים מאחד קטעים

של.. בגודל סלע חדר הרכב אל
שבמקום לדמיין יכלה לא היא אותה.. לאסוף כשבאתי נרגשת היתה סבתא
סוף את המשפחתית לשמחה להגיע
עם כשהיא מיון, בחדר נבלה הערב
ושפתיים שבור אף מדמם, פרצוף

שסועות.

הכניסה לפני מטר מאות חמש
ודי מואר די במקום עילית, לביתר
הכביש. על אנשים כמה עמדו ראשי,
הייתה שלי הראשונה המחשבה
הכביש את שעוברים פועלים שבח"ים,
עבודה, יום בסוף לביתם לחזור כדי
עמדו רק זזו לא האלה שהחבר'ה אלא

"טרור". הייתה השנייה המחשבה הכביש, במרכז

שמאלה ההגה את לשבור שיכולתי כך מהר מספיק הבליחו המחשבות שתי
היה המרחק אבל ידו, את הרים שלהם שהמנהיג לפני עוד מהם ולהתרחק

מפגיעה. לחמוק לגמרי שאספיק מכדי קצר

כמו שחורים לבש הוא מצוין. אותו ראיתי מטר, עשר כחמישה של בטווח
זאת ותכליתי... ממוקד וגבוה... רזה היה הוא .18 בגיל בערך חבריו, יתר
שבירת כדי תוך השנייה. לא וגם שלו הראשונה הפעם הייתה לא בהחלט

חטפנו. ימינה, בחזרה ההגה

פצועה, סבתא לי הייתה וכן הפעם אקדח לי היה לא וצעקה... נפגעה סבתא
באמצע עמדו שעדיין מהמיידים להתרחק כדי הגז דוושת את סחטתי
למשטרה לדיווח הקדשתי הבאים הרגעים את כבשלהם. בו ועשו הכביש

אמבולנס. ולהזמנת

את לבדוק יכולתי עילית ביתר של לשער כשהגענו כך, אחר דקות שתי רק
באולינג כדור של בגודל סלע חדר הרכב אל יסודית. יותר בצורה הנזק
בינינו. נחת ואז בסבתא ופגעה השמשה את עבר הוא דומה. ובמשקל

מקום. בכל פזורים היו וזכוכית דם אבן של רסיסים

כפצועה הוכרזה לביתה.. שוחררה סבתא הלילה, של והכואב הארוך בסופו
להתחיל: דווקא רוצה אני הזו שבנקודה אלא וזהו... קל

למחבלים מוות עונש
ומוכר. ידוע הכל הרי הופתע. לא הזה האירוע על דיברתי שאיתו אחד אף
כלפיהם הסלחנית והענישה ההכלה מדיניות האבנים, זריקות העוין, הכפר
כמה הטוב במקרה מקבל הוא חם, על אבנים מיידה תופסים אם (גם
התקשורת, של הקבועה השתיקה קטין), לא הוא אם זה וגם בכלא חודשים

השטח.. את לחמם לא שלהם והרצון הביטחון זרועות של היד אוזלת

תמונה לייצר מנסה היא לטרור... עוזרת הזה בנושא ישראל של התנהלותה
שבה כזאת" מערבונית "ישראל מן בארץ מסוימים בחלקים יש שבה
אבנים לזריקות מתייחסים לא והתקשורת המשטרה השב"כ מותר... הכל
כמה פי גרוע ישראל לעם הזאת ההתנהלות שגורמת העקיף הנזק כפח"ע...

עצמו. הטרור שגורם הישיר מהנזק

המכונה המוות, במקצוע העוסקים המוות, בני לכל מוות, עונש בהחלת
בהרתעת כמוהו מעין ומשמעותי ראשון צעד תעשה רק לא ישראל "טרור",
בארץ. הערבית האוכלוסייה רוב עם גדול חסד תעשה גם אלא משנאיה..

עכשיו נפלאות המושתק הטרור

ליום פרק ניסן - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

י. פרק שכנים הל'

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

א. פרק ושותפין שלוחין הל'

ב. פרק

ד-ו. פרקים הקרבנות מעשה הלכות

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

טז-יח. פרק

א-ב. פרקים המקודשין פסולי הלכות יט פרק

ג-ה. פרקים
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דפסחא קמחא מניסי

יהיה - עתה עד שהיה כפי שהענין הלוואי
ובינתכם חכמתכם ל"היא ושיגיעו מספיק,

בשולחן ברור דין פסק פי על שינהגו - העמים" לעיני
כשהם אפילו בפניהם, הארץ את לפתוח שאסור ערוך

ותבן". "קש רק לקחת רוצים שהם אומרים
תשל"ט) תמוז (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ההלכה כפי לנהוג

בהפעלת כישרון, ידע, לכם יש אם

(Premiere, After Effects) וידאו עריכת תוכנות
חלקית, מלאה, במשרה לכם זקוקים הננו

shageulacom@gmail.com אלינו: פנו אנא

מיוחדת לפעילות
הגאולה בשורת בהפצת

צמח מאיר הרב
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טובסימן טוב סימן
השכרהמכירה / השכרה / מכירה

054-720-1765. .

ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

להשיג ניתן

הבן לפדיון כסף מטבעות
השקל" למחצית "זכר - כסף מטבעות וכן

04-8622-442 בע"מ המצליח

אחרון בגואל - האמונה לחיזוק

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

עם יסב ימים, משבוע יותר קצת בעוד
"ליל לעריכת תבל, קצווי בכל ישראל
המצה", "אכילת מצות שבמרכזו הסדר"
כשיצאו אבותינו שאפו המצה כאותה ממש
יד בעבודת שהוכנה שמורה, ממצרים,
שתהא זו, מצוה מהידורי עגולה. וצורתה
כביאור חימוץ חשש מכל שמורה המצה
ועד המצות" את "ושמרתם לפסוק חז"ל
או מים עם מגע מכל שמורה שתהא
גם ומכאן קצירתה, משעת אפילו לחלוחית,

שמורה". "מצה שמה

אלא זו, במצה יש הילכתי הידור רק לא אך
הזוהר מעיד מעלתה על אלוקית, סגולה גם
ו"מיכלא דמהימנותא" כ"מיכלא המתארה
האמונה" "מאכל שתרגומו דאסותא",
מידי יוצא מקרא ואין הרפואה". ו"מאכל
ובפרט שמורה המצה שבאכילת פשוטו,
אכילת חיוב הוא אז אשר הסדר בליל

האמונה. לחיזוק זוכים המצה,

הרפואה מאכל
ברכתו את ובקשו שפנו לכאלה בתשובה
מורה הוא שונות, רפואיות לבעיות ועצתו
מה"מצה לאכול הקדושות, באגרותיו
אשר הנ"ל, הזוהר למאמר ומציין השמורה"
דאסוותא" "מיכלא גם הינה שמורה" ה"מצה

ממש. כפשוטו גם הרפואה, מאכל -

שליט"א הרבי הורה תשי"ד, בשנת כבר
שישתדל מהחסידים אחד לכל המשיח, מלך
במצות החברתית סביבתו את לזכות
ונאפו שהוכנו עגולות מהודרות, שמורות

הסדר. ללילי לפחות יד, בעבודת

זו מצה שהרי הילדים, את גם כללה זו הוראה

דמהימנותא), (מיכלא האמונה חיזוק ענינה
מקטנות. כבר לספוג הילדים צריכים אותה
הראשון למבצע מצה" "מבצע נעשה בכך
ליבם קירוב את שפעלו המצוות' ב'מבצעי
את והכינו שבשמים, לאבינו ישראל של
לגאולה וטף, נשים אנשים כולו, ישראל

והשלימה. האמיתית

המנהגים בספר גם
חג במנהגי המנהגים" "בספר נכללה זו הוראה
אדמו"ר כ"ק תקנת אשר מצויין שם הפסח,
"להשתדל, היא: המשיח, מלך שליט"א
כו' ובודק) (=שוחט שו"ב רב, ובפרט
לשלוח ציבור) (=בצרכי בצ"צ עוסקי וכל
- למכיריהם הפסח) (=לחג לחגה"פ
אפויות עגולות מצות - להסדרים עכ"פ
במקומות וכן שמורה, מצות ודווקא יד,
במלונות (כמו כלליים סדרים שמסדרים

המסדרים". זה יסדרו וכדומה)

המצה חשיבות על המודעות להרחבת
יצחק הרב תשכ"א, בשנת יזם שמורה,

במסגרתו לתלמיד, מצה" "מבצע את גנזבורג
חב"ד לכפר שנה, מידי ילדים, אלפי הגיעו

המצות. אפיית בתהליך לצפות על-מנת

לציין יש המבצע, לחשיבות נוסף כהיבט
הסמוכים בימים שנה, שמידי העובדה את
המשיח מלך שליט"א הרבי נוהג לפסח,
שמורות" "מצות אישית לשלוח בעצמו
גם כמו ובחו"ל בארץ מסויימים לאישים
מצרף כשהוא תבל, קצווי בכל לשליחיו
לאור שמוציא הכללי" מה"מכתב העתק לזה
ברכה. שטרות או ומטבעות החג לקראת

אחרון בגואל האמונה
המשיח מלך שליט"א הרבי מדגיש כאמור
בגין רק לא שמורה, המצה מעלתה את
בגלל יותר עוד אלא שבה, ההילכתי ההידור
האמונה". "מאכל בהיותה האלוקית, מעלתה

זו מסיבה
הרבי עורר
א " ט י ל ש
המשיח מלך
בהזדמנויות
, ת ו נ ו ש
יש אשר
דווקא להדר
ת ל י כ א ב

הדור, לנשיא הקשורות שמורות" "המצות
או ישירות, ידו על שנשלחו אותן (הן
חיזוק שהרי אותו) המייצג גורם ע"י שהוכנו
כלשון עבדו, ובמשה בה' הוא האמונה
ועד עבדו". ובמשה בהוי' "ויאמינו הפסוק
הרבי הוא אחרון, בגואל האמונה לחיזוק
תיכף ויגאלנו שיבוא המשיח, מלך שליט"א

ממש. ומיד

בית לכל מצה במבצע סביון חב״ד בית

התפילה לחיזוק
התפלה. לחזק אפשר איך

ב' סעיף צ"ח סי' או"ח בשו"ע הדין נפסק כבר
צריכה ביום, פעמים ג' ז.א. תפלה, כל שקודם וברמ"א,
האדם שפלות וגם הא-ל בגדולת התבוננות להיות
תפלת לפני שוה אינה ההתבוננות שמהות שמובן [אף
בתפלת משא"כ וארוכה היום בתחלת שהיא הבקר
דזמרה פסוקי גם זה מטעם שהרי ומעריב מנחה
מתוך להתפלל גם כן וכו'], בבקר באריכות נתקנו
להתבוננות מרשים אין הישיבה סדרי ואם הסידור,
וטוב מהנכון הנה ויום, יום בכל המלות בפירוש
יום בכל יתבונן אחד בפסוק או אחד בענין שעכ"פ
שבמשך בכדי שונים בימים שונים בפסוקים וכמובן
התפלה, וחלקי פרקים בכל ההתבוננות תהי' הנה זמן

וכמ"ש התפלה לפני לצדקה להפריש רז"ל ציוונו ועוד
פניך. אחזה - אזי - בצדק אני

עזרא בטבילת הזהירות ספרים, בכמה המבואר ע"פ
התפלה אופן על ביותר ומשפיעה ביותר שייכת
בטלו הדין שמשורת אף אשר כך כדי ועד ומדריגתה,
לגאונים (אחרון גאון האי רב דעת דעזרא, לטבילותא
תורה, לדברי לתורה, בהנוגע רק זהו במעלה), וראשון
שם, ומסיים דברכות, פ"ג לרי"ף ר"י (עיין לתפלה ולא
לד"ה אבל וכו' הלכה ע"פ מוכרח הדין שאין שאף
האריכו וכבר הטבילה, עם יותר מקובלת התפלה

מוסר). וגם וחסידות קבלה בספרי בהאמור

תהלים (חומש חת"ת שיעורי שלשת ושומר יודע בטח
רצון ויהי ולהבא. מכאן עליהם ישמור ועכ"פ ותניא)

ו׳תרנד) (מאגרת האמור. בכל טוב שיבשר
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