
גאולה של פורים מבצע
מלך שליט"א הרבי של כהוראתו
אלפי פורים חג בימי יצאו המשיח,
מצבע לפעילות והשלוחים חב"ד חסידי
ברוב המגילה תקרא מקום בכל פורים.
הרפואה, בתי הערים, במרכזי כולל עם,
וכוחות הצבא וריכוזי המאסר, בתי
הגברת תתאפשר במקביל הביטחון.
משלוח ובמיוחד היום מצוות שאר קיום

הפעילים. ידי על בחלוקה מנות

בראשל״צ קטנה ישיבה
קמפוס ומוצלחת, טובה בשעה
תמימים תומכי ישיבת של החינוך
לתמימים שעריו את פותח לציון ראשון
איכותית קטנה ישיבה .14-16 בגילאים
במרכז כפרית ואוירה חדש במבנה
לפרטים רוחנית. חינוכית הנהלה הארץ.

.053-712-5168 והרשמה: נוספים

לילדים אסתר מגילת
ב'ממש' הפיקו הפורים חג לקראת
עיניים ומאירת גדולה אסתר מגילת
מלבד קשה. כריכה עם מוגדל בגודל
גדולות באותיות המובאת המגילה
של מתורתו לחג רעיון גם ישנם במיוחד,
על הסבר שליט"א, המשיח מלך הרבי
ביאורים עין, מרהיבי איורים החג, מצוות
ושעשועונים. בדיחות המגילה, על
ומיוחד מסובסד במחיר מופצת המגילה
להשיג ניתן להפצה. כמות למזמינים

.077-5123-770 ההפצה: במרכז

טובות חדשות

שמח! פורים חג

גדול סוחר היה צדק, הצמח הרבי מחסידי אחד
הפריצים עם הוא נפגש היה שנה בכל בתבואה.
ומעביר סחורה, רוכש היה בה מקדמה מקבל
העברת מעמד לידיהם. הגשמים בוא לפני אותה
התאספו שם הפונדקים, באחד התבצע הסחורה
כדי תוך השנים, באחת שנה. מידי הפריצים כל
החשבונות, מנהל עם יחד החסיד מגלה הנסיעה,
שכחו הם הראשי, הפריץ בעבור הסחורה את כי
גדול בהפסד להם לעלות עלול היה הדבר להביא.

שכזו. טעות לאחר החוזים כל לביטול ואף

לא החסיד דווקא אך
ומיד לעצבות, נפל
החל לפונדק כשהגיעו
משקה "פונטש" בהכנת
בזה להשקות כדי חריף,
כשיפגשו הפריצים את
ששתו לאחר עמם.
אך כולם נרדמו ושמחו,
וכל עז, גשם ניתך בלילה
וירדה נרטבה הסחורה
כשהתעוררו לטמיון,
גילו בבוקר, הפריצים
נהרסה, סחורתם שכל
הטובה, באוירה אך
ינזק שלא לו הודיעו
את לו ישלמו והם מכך,
למרות לו, המגיע כל

דבר. של בסופו לידם הגיעה לא שהסחורה

תצאו - בשמחה
הואמההפסד ניצל כיצד החסיד, גילה יותר מאוחר
אצל ב'יחידות' כשהייתי האחרונה "בפעם הענק.
הרבי אלי פנה שיצאתי, לפני הצמח-צדק, הרבי
ידי על - תצאו" בשמחה "כי ואמר: במפתיע

הצרות... מכל "יוצאים" שמחה

למה הבנתי לא אז
אך הק', כוונתו
שנקלעתי כשראיתי
דרך שאין צרה לכזו

אוכל השמחה, בכוח שרק הבנתי ממנה, להיחלץ
לאוירת לגרום אוכל כיצד חשבתי מהצרות. לצאת
ועלה הפגישה, באי כל על שתפעל שכזו שמחה
כולם את תשמח מוצלח משקה שהכנת בדעתי
היה אצלי. גם השמחה כח את לגלות אצליח וכך
הצרות..." מכל שנצא כדי הטבע בדרך "כלי" זה

פינו שחוק ימלא אז
הרבי מגלה תשנ"ב, תרומה פרשת שבת בשיחת
של עבודתו דרך את המשיח מלך שליט"א
"ישנו זה: בחודש ובמיוחד השנה, בכל היהודי
מכך בפשטות הלימוד
מרבין אדר ש"משנכנס
בהוספה שבא בשמחה"
הכללי והחיוב הציווי על
ד"עבדו השנה ימי בכל
"עבדת בשמחה", ה' את
בשמחה א-לוקיך ה' את

לבב". ובטוב

מורה לכך ובהתאם
שיש ואחת, אחד לכל
בימים ולהרבות לחפש
לקראת ובמיוחד אלו,
הפורים חג הקרב, החג
השמחה את המסמל
לחפש הצטוינו, עליה
הוספה לראש לכל שמחה. עניני בכל ולהרבות
בלימוד ובמיוחד המשמחים רוחנים בענינים
משמחי ישרים ה' "פיקודי נאמר עליה התורה
כל גשמיות. מפעולות הנובעת לשמחה ועד לב"
בני ואת זולתו עצמו, את לשמח מצווה אחד

אותם. המשמחים הדברים ידי על משפחתו,

וקיום החג, פעולות כל את המקיף הקו זהו
וגם בערב (גם המגילה קריאת היום: מצוות
ומשלוח לאביונים מתנות ושמחה, משתה ביום),
את ומזרזות מ' באות מתחילות כולן מנות,
שליט"א, הרבי - צדקנו משיח של התגלותו
מתחילים עכשיו שכבר ועד ממש, ומיד תיכף

פינו". שחוק ימלא מ"אז ולטעום לשמוח

עכשיו שמחים
מהעתיד וטועמים

והחיוב הציווי על בהוספה שבא בשמחה״ מרבין אדר ש״משנכנס מכך בפשטות הלימוד ישנו
לבב״ ובטוב בשמחה א-לוקיך ה׳ את ״עבדת בשמחה״, ה׳ את ד״עבדו השנה ימי בכל הכללי

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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(6.3.20) ה'תש"פ אדר י' תצוה, פרשת קודש שבת ערב
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שונה! אינה אמריקה

הריי״צ הרבי של הגעתו יום בדיוק. שנה שמונים לפני ה׳ת״ש. אדר ט׳
והחל שונה״ אינה ״אמריקה כי הכריז בהגעתו מיד ארה״ב. לחופי

לעולם היהדות והפצת תמימים תומכי ישיבת סניפי להקמת בפעולות



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

הקודש אגרות באמצעות והדרכה עצה ברכה, בבקשת

הברכות: למוקד חייגו

03-9412-770
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

הבן בוא לרגל (מגן), קדלבורג למשפחת
השידוכין בקשרי יוסף חגי הת'
אקרמן למשפחת גאולה עב"ג

הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
הגאולה זמן של

טוב מזל

ע"ה יעקב אברהם ר' הרב
הרשקוביץ שמעון הרב ב"ר

תש"פ אדר ג' ביום נפ'

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי

 
   
    
   
   
   
    
    
   
    
    


   

כ) כז, (תצוה זך זית שמן

זכין שיהיו שבזמן ללמדך למה? "זך"
וכשיבוא אורן.. להבהיק ראויין וטהורין
השמש כזיו פניהם זיו יהיה משיח
(ישעיה אורך". בחושך "וזרח שנאמר:

י). נח,
הגדול) (מדרש

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

"כתית" שהמילה כותב הטורים בעל
בית המקדשות. בתי שני על מרמזת
ובית שנים (420) 'כת' שעמד שני

שנה. (410) 'ית' שעמד ראשון

"כתית ואומר: מוסיף שהפסוק אלא
ראשון בית הדבר: ופירוש למאור", -
"נכתתו" שנים, כתית שעמדו ושני
"למאור", להגיע מנת על וזאת, וחרבו,

שכן השלישי. המקדש לבית היינו
שנבנה השלישי המקדש בית דווקא
שמרו בהם הארוכות השנים לאחרי
שמירת על נפש במסירות ישראל בני
- "מאור" נקרא והמצוות התורה

מעצמו. שמאיר
תש״נ) דברים ש״פ (עפ״י

על ליום תעשה חטאת ופר
לו) כט, (תצוה הכיפורים

קרבנות ובפרשת זו בפרשה האמור כל
נוהגין ואינן הן "מילואים" הכל נשיאים
מילואים משה שהקריב וכשם לדורות,
שלמה הקריב כך במדבר, למשכן
בני הקריבו וכן הבית, בחנוכת מילואים
לבוא לעתיד וכן המזבח, לחנוכת הגולה

יחזקאל. ידי על שמפורש כמו
הגדול) (מדרש

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

18:18 17:05 ירושלים

18:20 17:20 תל-אביב

18:19 17:11 חיפה

18:21 17:23 באר-שבע

18:35 17:35 ניו-יורק

זכור תצא: בפ'    
הא' (בפעם ר לקרותזֵכֶ יש גו'.

אמר כה : ר. הב')זֶכֶ ובפעם
לד) טו, - ב טו, (שמואל-א שאול. גבעת - ה'

מהתגלות שלמעלה העצם

מלך דבר

(זכור) תצוה פרשת
תצוה

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

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

03-658-4633 טלפקס
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

מוזכר שלא היחידה הפרשה היא תצווה פרשת
לידתו. מאז רבינו משה של שמו בה

בסמיכות נקראת זו פרשה (א) לכך: ומהטעמים
ובכך משה, של הסתלקותו יום – באדר לז'
על התורה רומזת בפרשה, שמו מוזכר שלא
כאשר העגל, חטא לאחר (ב) הסתלקותו.
אמר ישראל, בני את להעניש רצה הקב"ה
הקב"ה שלבסוף והגם מספרך". נא "מחני משה
של דבריו נתקיימו עדיין משה, לדברי התרצה

שמו. נזכר לא שבה אחת בפרשה משה

מהמזל למעלה
הסבר: מצריכים הטעמים ושני

נולד גם באדר בז' הרי הראשון: לטעם בנוגע
הסתלקותו? רק כאן נרמז למה כן, ואם משה,
בפרשה מתואר העגל חטא השני: לטעם ובנוגע
משה לבקשת הרמז ומדוע תשא, כי – הבאה

כאן? דווקא מרומז מספרך" נא "מחני

חודש מעלת על ההסבר בהקדם יובן זה כל
שום ללא הוא עצמו, מצד אדר חודש אדר:
על פור הפיל כאשר המן, שאמר וכפי זכות.
אלא עוד, ולא זכות, לו אין "אדר אדר חודש

משה". מת שבאדר

בחודש נולד גם רבינו שמשה ידע לא המן אבל
גובר, מזלו אדם של ההולדת שביום ומכיוון זה,
גובר החודש) בכל גם (וכך באדר בז' גם כך
הוא "הנשיא כי ישראל, בני ושל משה של מזלם

ישראל. בני כל את בתוכו כולל ומשה הכל"

בחודש מיוחדים זכות או במזל צורך אין ולכן,
את פועלת כבר משה לידת כי עצמו, מצד אדר

זה. בחודש המזל התגברות

של המזל כמו אינו ישראל בני של ה"מזל"
למעלה הם ישראל בני כי העולם, אומות

מה"מזל".

הנשמה עצם
הנשמה" "עצם דרגת על מורה בנ"י של המזל
שנמצאת והפנימית העצמית הנקודה שהיא
להשאר הכח את לו הנותנת והיא יהודי, כל אצל
על הנפש את למסור ואף תמיד, להקב"ה קשור

מבחן. בשעת כך

בחודש מתגברת הנשמה" "עצם של זו ודרגה
של הלידה גם (שזו משה לידת בזכות אדר
לעצם קשורה ש'לידה' מכיוון ישראל) בני כל

למעלה בעצמו שהוא כפי האדם, של מציאותו
כלשהו. מ'שם'

בנס ישראל בני את שהחזיק מה הוא זה וכח
להמיר חוץ" מחשבת להם עלה ש"לא פורים

מהגזירה. להינצל בכדי דתם את

תצווה בפרשת מדוע השאלה תתורץ זה ולפי
הסיבה רבינו: משה של הסתלקותו רק מרומז
רק רומז אינו בפרשה נזכר לא משה של ששמו
ללידתו רומזת גם היא אלא הסתלקותו, על
הנשמה") ("עצם בעצמו שהוא כפי - משה של
בפרשה. מוזכר לא ששמו ולכן מ'שם', למעלה

נפש במסירות
– השני הטעם על השאלה גם תתורץ זה ולפי
מספרך" נא "מחני משה בקשת על הרמז מדוע
הנפש למסירות הסיבה כאן: דווקא נמצאת
יהיה ששמו הזכות על שוויתר בכך משה, של
נובעת ישראל, בני את להציל כדי בתורה כתוב
באדר, בז' לידתו ליום הקשורה הנשמה" מ"עצם
לז' בסמיכות – תצווה בפרשת דווקא ולכן

נרמז. זה – באדר

הגאולה, קודם האחרונים ברגעים מודגש זה כל
לא עדיין ישראל שבני נוסף רגע שכל מכיוון
זה הרי והשלימה, האמיתית בגאולה נמצאים

גדולה! הכי נפש מסירות

האמיתית לגאולה זוכים ומייד שתיכף רצון ויהי
ויוליכנו שיבוא צדקנו משיח ע"י והשלימה,

ממש. ומייד תיכף לארצנו קוממיות

ה׳תשנ״ב) תצווה ש׳׳פ שיחת (ע״פ



אדר חודש ומנהגי הלכות לקט מתוך

ה׳תש״פ הפורים חג זמני לוח
י"ג שני, ביום לצדקה נותנים השקל: למחצית זכר
למצוות זכר מנחה, תפילת לפני ,(9.3.20) אדר
שקל. חצי של מטבעות שלוש השקל, מחצית
דולר חצי של מטבעות בשלוש זאת לעשות ונוהגים

לקהל). מזכים (הגבאים

לי"ד אור שלישי ליל – פורים ליל מגילה: מקרא
וביום הניסים". "ועל את מוסיפים בה .(6:12) ערבית, תפילת לאחר אדר,
בשחרית. התורה קריאת לאחר (10.3.20) אדר י"ד שלישי יום - פורים

מאכל סוגי שני שולחים אדר, י"ד שלישי, יום פורים. ביום מנות: משלוח
לשלוח מנהגנו ופירות, דגים ולפתן, בשר ויין, עוגה כגון: ומשקה) (מאכל

לנשים). נשים לגברים. שולחים (גברים לשלושה.

לשני צדקה נותנים אדר, י"ד שלישי, יום פורים. ביום לאביונים: מתנות
פחות לא נתינה כל צדקה. מוסדות שני של צדקה לקופות או עניים

. פרוטה) לכל אגורות 10 (לפחות פרוטה של משווי

מנחה אדר, י"ד שלישי, יום פורים. ביום ושמחה: משתה פורים סעודת
"ועל את מוסיפים בה פורים, סעודת את מקיימים ואח"כ מוקדמת

הניסים".

פורים את חוגגים יהושע, מימות חומה המוקפות בערים פורים: שושן
אור בלילה שלישי ביום מגילה קריאת .(11.3.20) אדר ט"ו רביעי, ביום
מקיימים בתורה קוראים בשחרית. אדר ט"ו רביעי ביום ולמחרתו לט"ו,
הניסים" "ועל והוספת פורים סעודה לאביונים, ומתנות מנות משלוח

המזון. ובברכת בתפילה

החג ומצוות ממנהגי
אנשים, המגילה: בקריאת חייבים הכל - החייבים הם מי המגילה: קריאת

המגילה. את לשמוע הטף את ומחנכים נשים

ביום. ולשנותה בלילה המגילה את לקרוא אדם חייב

בעצמו הקורא מפי המגילה קריאת את לשמוע חובה - ישירה האזנה
אין כי - וכיו"ב ורדיו טלפון ע"י וכו' מגילה קריאת לשמוע מקום ואין
עלעקטרי בזרם שינוים מתעוררים דבורו שע"י אם כי כלל, אדם קול זה
שנשמע. הוא הקרום וקול .. דק קרום מפעילים אלה שינויים ולאח"כ

רוקעים או מכים המגילה בקריאת "המן" כשמזכירים - המן מחיית
הרע האגגי, תואר: באיזה המן נזכר בהם פעמים באותם ברגלים,

וכיו"ב.

"משלוח מצות על גם יכוונו ביום, המגילה בקריאת "שהחיינו" בברכת
פורים". ו"סעודת לאביונים" ו"מתנות מנות"

עוגה כגון: , ומשקה) (מאכל מאכל סוגי שני שולחים - מנות משלוח
לאדם מנות לשלוח אדם כל חייב הדין מעיקר ופירות. דגים בשר, ויין,
לאדם מתנות שתי משמע לרעהו", איש מנות "ומשלוח שנאמר אחד,

משובח. זה הרי מנות במשלוח המרבה כל אבל אחד,

נשים לגברים. שולחים (גברים אנשים לשלושה לשלוח מנהגנו
לנשים).

לאביונים", "ומתנות שנאמר עניים לשני צדקה נותנים - לאביונים מתנות
לפחות פרוטה של בשווי נתינה כל אביונים לשני מתנות שתי משמע

אגו'). 10 (לפחות

ובשלוח בסעודתו מלהרבות לאביונים במתנות להרבות לאדם מוטב
לרעיו. מנות

צדקה. לקופת או צדקה לגבאי לאביונים" ה"מתנות את לתת אפשרי

ימי טוב. יום משמחת הרבה גדולה פורים שמחת - פורים סעודת
גדולה בשמחה פורים סעודת את לערוך ושמחה. משתה ימי הם הפורים

ביותר.

משתה". "ימי דכתיב ביום, הסעודה את מקיימים

לבקיבקר, יצחק יוסף הרב מספר
אשלים נאות בשכונת שליח
מופת סיפור על לציון, בראשון
חב"ד בבית לאחרונה ששמע

אצלו:

שמו אצלנו המתפללים "אחד
את מכיר ב"ה הוא חיים, רוני
של פועלו ואת חב"ד פעילות

המשיח. מלך שליט"א הרבי

סיפורים שמע השנים במשך
למד שכבר כך מופת ועובדות
לפתירת הכתובת את להכיר
במהלך הצצות ושאלות תקלות

החיים.

ממש אירע הסיפור
כשהוא לאחרונה,
עצמו את מוצא
במהירות, מוזעק
לבתו לסייע מנת על
הרפואה, לבית להגיע
צפויה. לידה לקראת

מראשון נסעו הם
מגורם, מקום לציון,
הקרוב, הרפואה לבית
שמיר יצחק ע"ש

הרופא). (אסף

להגיע והרצון הכאבים למרות
ומוצלחת טובה בשעה גמר לידי
בניגוד שבפועל, הרי בהקדם,
התחיל העסק התכנונים, לכל
רבים כאבים קצת, 'להיתקע'

היולדת. על הקשו

העסק כי רוני ידידנו משראה
לחפש בדעתו עלה מתקדם, לא
שמציעים ממה שונה סיוע איזה
ומצווה רוחני סיוע אולי לו,
את מצא וכך לידו, שתזדמן
היולדות, ממחלקת יוצא עצמו,

הצמוד. הקניון לעבר

הוא שיטוטיו, כדי תוך כצפוי,
התפילין מדוכני באחד נתקל
חב"ד. חסידי של המפורסמים

לגשת מיהר הוא אורו, עיניו
והציע שמד הפעיל לעבר
להצטרף והשבים לעוברים

המצווה. את ולקיים

שהוא תוך אליו, פנה לי, "סלח
הוא בו המצוקה את מסביר
מחפש אני שרויים, ביתו ובעיקר

שיקל אחר רעיון או סגולה איזו
שיסתיים התהליך כל את עליה
להיות, שצריך כפי ה', בעזרת
סיים. איתנה" בריאות ומתוך

שפעיל אמר רעיון, לי "יש
לך אתן אני התפילין, מדוכן

יעזור". שבטוח משהו

התפילין, עמדת מתוך שלף הוא
תמונתו מודפסת עליו כרטיס
המשיח, מלך שליט"א הרבי של

בסגולתה. הידועה

את שתעטוף מציע "הייתי
שצריך, כפי התמונה
שיגן כסף בנייר
ותשתדל עליה,
התמונה את להביא
להניח העטופה,
היולדת, כרית תחת
של הזכות בוודאו
וראש ישראל רועה
שבדורנו ישראל בני

לה". תסייע

לעצתו, שמע רוני
התקדמותו כדי ותוך
בידיו התמונה עם
מחלקת לעבר
שיעטוף נייר השיג הוא היולדות
והכניס שצריך, כפי התמונה את
להניחה מנת על התמונה, את

היולדת. של ראשה תחת

בתי החלה רוני, מספר "לפתע,
פה יש אבא, 'אבא, לי: לקרוא
נראה היה הענין רב...' איזה
רב לאותו יש מה מוזר, לה
ב"ה אך הסמוך, במסדרון לחפש
באורח התחילה, כדקה בתוך
שהסתיימה הלידה, הליך פלא
מספר בתוך מרובה, בקלות
טובה בשעה בנה בלידת דקות,

ומוצלחת.

כשהסתיים ניכר, זמן לאחר רק
ניגשתי סודר, והחדר הכל,
הסגולה את לה להראות
שכולנו תוך בעבורה, שאיתרתי

המתוק. מהתינוק נרגשים

מתוך התמונה את כשהוצאתי
'זה לקרוא: בתי החלה הנרתיק,
לך שאמרתי הרב הוא זה הוא!
פה היה זה הרב פה. שהיה קודם

עכשיו'. ממש

עכשיו נפלאות ומנהג הלכה לקט

ליום פרק אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

י. פרק ולוה. מלוה הל'

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

ד-ו. פרק ומושב. משכב מטמאי הלכות

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

בפרקים הטומאות.. אבות שאר הל' יג. פרק
א-ב. פרק אלו.

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

י

יא

יב

יג

יד

טו

טז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הוא! זה

ידי על דוקא בדעתם, בתוקף יעמדו כאשר אזי
והראיה האמיתי, השלום השלום את יפעלו זה

"עקומה" בדרך הלכו זמן שבמשך היא: כך, על ביותר הטובה
שלום. אין הזה היום ועד . .

תשל"ז) סיון (ג'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

עקומה בדרך הלכו
העולם את מאירים
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הפצת את ומרחיבים מצטרפים
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במקסיקו במקוה והידור הדר

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הרב השליחים עמלו לשנתיים קרוב במשך
בן ורעייתו יוסי והרב דיין ורעייתו מענדי
בניית ממש בפועל ביצוע לידי להביא שמעון
שבמקסיקו. מוחרס באיסלה טהרה מקווה
בחנוכת המוגמר על לברך זכו הם שעבר בחודש

הטהרה. למקום הבית,

התכנסו (2018) תשע"ח השבועות חג לאחר יום
והסביבה סיטי ממקסיקו ועסקנים שלוחים

הפינה. אבן הנחת למעמד

נפלאה דשמיא ובסייעתא מרובים במאמצים
ולהטביע היסטוריה לעשות השלוחים הצליחו
וקיימנו", "שהחיינו בברכת במציאות. חותם

בעיר. הראשון למקווה הפינה אבן הונחה

במעמד השתתפו השמים שאפילו מספרים הם
ארצה, ניתך עז גשם הטקס תחילת ועם המרגש

הנוכחים. של ההתרגשות לדמעות שותף

שותף להיות
רבה בהתרגשות לווה הפינה אבן הנחת מעמד
סייע אשר שמעון, בן בני ר' הנוכחים. כל אצל
בהנחת כובד השטח, קניית בתהליך רבות
חלקי את חש אני כאלו "ברגעים הפינה. אבן
במוסדות פעיל שותף להיות ושמח בשליחות
אין המשיח. מלך שליט"א הרבי של השליחות

הטקס. לאחר אמר מזו" גדולה נחת

השליח מייזליש, הרב דברים נשא הטקס במהלך
יהודי קהילת ורב מקסיקו למדינת הראשי
מטהרת גדולים דברים לך "אין סיטי, מקסיקו
רבותינו לנו הורו זו מצווה על אשר המשפחה,
המשיח מלך שליט"א הרבי ובמיוחד נשיאנו
והנחת נשגב מעמד זהו לקיומה, ולפעול לעסוק
שלאחריו ראשון מקווה ועצומה. גדולה למשלח
הרב קרא דבריו בסיום נוספים". מקוואות יבואו

הסמוכה. קנקון בעיר נוסף מקווה להקמת

ואורחיהם השלוחים התיישבו הטקס לאחר
במבנה מצווה סעודת – חסידית להתוועדות
מפי ושמעו במטעמים התכבדו חב"ד, בית
שותפים לרתימת המיוחד התהליך על השלוחים
שמימיים. בניסים לווה אשר השטח, ורכישת

משמע תרתי
שקיבלו המשיח מלך שליט"א הרבי בתשובת
שהמקווה נאמר הפרוייקט תחילת עם מייד
ההנהלה צוות משמע, תרתי בהידור להיות צריך
כמשמעו פשוטו ההידור בנושא להתמקד החליט
והכוונה ליעוץ הראל שמואל את וצירפו
רבנים מס' מינה הצוות אלו. מטרות לקידום
כללי כל לפי להבנות יוכל אכן שהמקווה כדי
מהפן דבעי מאן לכל ושיתאים ההלכה וסוגי

ההלכתי.

מים "מקווה מעמותת ליווי קיבלנו ההלכתי בצד
ובעזרת שמעון בן אברהם הרב של בניהולו חיים"

בפועל, תכנן לוין שמואל ר' כלאב. מרדכי ר'
סיטי, במקסיקו דוד מגן מקהילת אורפלי הרב
בניו המקוואות קרן מעמותת ושות' שוורץ הרב
הפנים מעצבת ליוותה הבניה תהליך את יורק.
ביותר הגבוהה ברמה סלע, מיכל והאדריכלית
של המהודר הצד את ביצוע לידי והביאה שיש

משמע'. ה'תרתי

פעולה ושיתופי מאומצת עבודה לאחר
הסרט גזירת של המרגש לרגע זכו בינלאומיים,
הלוט הוסר הבית חנוכת של מעמד כשבאותו

"מקווה המקווה: שם מעל
ונקבעה מושקא" חיה
הכניסה. שער על המזוזה

מהמקוה אבן
טבילה לחדר בכניסה
אבן שסל גדי ר' העניק
חב"ד ממקווה מיוחדת
– בהיסטוריה הראשונה
החדש. למקווה ברוסטוב

הרשמית הפתיחה לאחר
מצווה סעודת התקיימה

הערב במרכז הקאריבי, הים רקע על באולם
במקווה שלהם השותפות על שותפים סיפרו
הוקרה תעודות חולקו עליהם, השפיע זה ואיך
המשיח מלך שליט"א הרבי של ודולרים
תודה להוכיר רוצה חב"ד בית צוות לשותפים.
והן בגשם הן במקווה שותף שהיה מי לכל
מתחילת המקווה של השותפים שמות ברוח.
להנצחת המיועד מיוחד קיר על נקבעו הפרויקט

השותפים.

טרם האחרונה הפעולה תהיה זו כי תקווה "אנו
המשיח". מלך שליט"א הרבי של התגלותו

להרים כדי נועדו - קשיים
מהמשוער, למעלה הצלחה ראו בהנ"ל שכמו רצון ויהי
שפוגשים שהקישוים נוספת הוראה שזוהי יווכחו
היהדות והפצת חוצה המעינות דהפצת הק' בעבודה
כמו-שכתוב הרי-זה נסיון וענין נסיון, אלא זה אין בכלל,
נס, ארים מלשון מנסה הזקן רבנו וכפירוש וגו' מנסה כי
זה פועל - בכהנ"ל חלק הלוקח שכל ושבודאי הגבהה,
רבנו וכלשון הפרטים. בעניניו וגם עניניו בכל הגבהה
הרי ואז ככה, פעמים אלף זכים ולבו מוחו נעשים הזקן,
והענינים האמורות, בפעולות יותר עוד אומץ מוסיפים

חיל. אל מחיל דהליכה באופן מסתדרים

לכל האמור כל למסור ומזכותו שמרשותו ומובן
ובהפצת הק' המוסדות בביסוס בפעולות המשתתפים
הלב מן יוצאים דבריו שיהיו רצון ויהי המעינות,
ז׳קעד) (מאגרת השומעים. ללב ויכנסו

לטובה בכספים שימוש
שקבלו*. הכספים עם לעשות מה כותב

(כמובן סגולה בהם יעשה דא, בכגון רז"ל מאמר ע"פ
תחי'), הרבנית זוגתו של המלאה בהסכמתה הוא באם
בעניני מדקדקין אין (שהרי חומש לערך אשר מהנכון
ישתמשו ובהשאר לצדקה, תיכף יפריש צדקה),
וגם כמובן ובזה ומצות, תורה לעניני הזמן במשך
שי', יו"ח של הקדש טהרת על חינוך הוצאות פשוט
בענין (אינוועסטירן) להשקיע יוכלו שבינתים אלא
בהנוגע ז.א. ועד"ז, פירות, ונושא קיים הקרן שיהי'
יפרישו זה על שגם אלא פאנד, להטראסט להשקעה
זכין שהרי לחומש, מעשר בין לצדקה, הם ממעותיהם
היא. אבי' שברשות קטנה ובפרט בפניו, שלא לאדם

דרכים) לתאונת ביטוח מחברת פיצויים *)
ז׳קעז) (מאגרת

המייסדים קיר

החדש במבנה רוקדים

בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,

כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

הגאולהאתר הגאולה אתר

hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com :האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום לאימייל שלחו דיווחים

הארצי המרכז
רכב לביטוחי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .
ומרוויחים: מתקשרים

*2770

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים

שלנו הביטוח סוכנות

ענפי כל
הביטוח

הרבנית בציון
הסבתא רחל מנוחה
מחברון הצדקת

ענפי לכל ענק מבצעי
בארץ הביטוח

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

שרמן יוסי תמונות:


