
פורים מבצע
לקראת ההכנות נשלמו חב"ד במוקדי
שמחת תגיע במסגרתו פורים" "מבצע
כמידי העולם. ברחבי יהודי לכל החג
השוהים על מיוחד דגש יושם שנה,
בתי האסורים, בתי המרפא, בבתי
יתקיימו הערים במרכזי ועוד. האבות
מאות הציבור. לזיכוי המגילה קריאות
את יביאו מנות, משלוחי עררכות אלפי
הגאולה בשורת עם יחד החג, של תוכנו

המשיח. מלך שליט"א הרבי של

בשמחה מרבים
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על
מתקיימים בשמחה, להרבות המשיח
שמחה ריקודי ערב מידי חב"ד בישיבות
מועברים ב-770, זמר. כלי עם יחד
במוקדי גם חי. בשידור הריקודים
שכאלו שמחה אירועי מתקיימים חב"ד

התוועדויות. בשילוב

תקיימו״ ״הבטחתם
החל התכנסו מעמונה תושבים
הממשלה ראש בית מול שעבר, מהשבוע
זאת רעב, בשביתת ופתחו בירושלים
ישוב להקים הבטחתו קיום אי בעקבות
להיום, "נכון עמונה. למגורשי חדש
ראש עמונה פינוי אחרי שבועות ארבעה
מקדמים לא המדיני והדרג הממשלה
עמונה. עקורי עבור חדש ישוב הקמת
כוונה אין לנו אבל ישכח. שהציבור קיוו
ולא שוכח לא הציבור וגם להרפות

בהודעתם. נאמר סולח".

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

החובה זו הפורים, חג של המובהקים מסמניו
"חייב חז"ל ובלשון ידע" דלא "עד יין לשתות
המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי איניש
ביחס הרי לכאורה, תמוה נשמע מרדכי". לברוך
את השוללת הדגשה ישנה טובים הימים לשאר
ל"עד להביא היכולה כזו ובטח המופרזת השתיה
כן ואם השכל, עפ"י שאינה התנהלות ידע", דלא

המועדים? משאר הפורים חג נשתנה מה

התניא בעל הזקן אדמו"ר
תורה בספרו כך על עונה
שלהבנת ואומר אור
הפורים ימי של יחודם
המצב בתמונה להזכר יש

דאז.

מרדכי אזהרת
גלות שנות שבעים
בית חורבן לאחר
ניבא עליהם ראשון,
הסתיימו, הנביא ירמיהו
חוללה לא כורש הצהרת
עם הדרוש, המהפך את

עדיין נותר פרס, של שלטונה תחת ישראל
מצוי. היה בהם הטובים התנאים במיצוי שקוע
שלמרות ועד קשה, רוחנית לירידה שהביא הליך
אחשורוש". של מסעודתו "נהנו מרדכי, אזהרות

הביא זו, פסולה התנהלות על השמימי הקיטרוג
את שקיבל המן של לקיטרוגו הזה בעולם כאן
לדרך. יצאו המן גזירת ואגרות אחשורוש אישור

ישראל את מעורר הקטרוג, על שידע מרדכי
כל את מקיפה הרוחנית ההתעוררות לתשובה.
מאחרת לא המיידית התוצאה הציבור. שדרות
המן. של לתלייתו להביא מצליחה אסתר לבוא,
המן אגרות בעינה, נותרה עדיין שהסכנה אלא

אחשורוש. מדינות ל-127 דרכם עשו כבר

המלך כאשר גם
למרדכי מאפשר
אגרות לשלוח ואסתר
אינם הן חדשות,
הקודמות את מבטלות

אין המלך, בטבעת ונחתום נכתב.. ש"אשר משום
לישראל מקנות רק החדשות האגרות להשיב".
אחד! יום נפשם" על ולעמוד "להקהל הזכות את

אדר. י"ג הוא

עבור שנה. אותה כל במשך בעינה נותרה הסכנה
הראשונות המן באגרות היה די ישראל, שונאי

שנאתם. את לממש לרצות כדי

האפשרות ישראל עם בפני עמדה מנגד, אומנם
לחמוק והמהירה הקלה
שהיו ע"י מהגזירה,
ח"ו. דתם, להמיר יכולים
רק הייתה הגזירה שהרי

היהודים. על

אדמו"ר כך על אומר
שישראל רק שלא הזקן,
דתם את המירו לא
שאפילו אלא בפועל,
גם בלבם עלתה לא
לכפור ח"ו, במחשבה,
למסור מוכנים והיו בה',
רגע. בכל זה על נפשם

לגילוי מהעלם
של זו התנהלות שדווקא לדורות לחקוק כדי
שהביא היא ודעת, מטעם למעלה נפש, מסירות
איניש ב"חייב חז"ל לנו רמזו הגזירה, לביטול
נקודת את לעורר ידע", דלא עד לבסומיא..
למעלה שבנפש, יחידה אחד, שבכל ההתקשרות

והשגה. מהבנה

שהתמסרות כשם הזה", ובזמן ההם "בימים
להסרת אז הביאה ודעת מטעם למעלה של זו
גם כך והגאולה, הגילוי והבאת והסתר ההעלם
ידע" דלא "עד של באופן התמסרות רק אצלנו,
מלך שליט"א הרבי של הק' הוראותיו למימוש
בקיום והידור התורה בלימוד הוספה המשיח,
בין וההתקשרות הגאולה בשורת הפצת המצוות,
עכשיו מביאים הגילוי, בשלימות והעם המלך
וגאולה, לגילוי והפיכתו והסתר העלם כל להסרת
וששון ושמחה אורה הייתה ש"ליהודים ובאופן

ממש. ובפועל ממש ומיד תיכף ויקר"

ידע" דלא "עד
לגאולה ועכשיו

לציון רבינו, משה הילולת יום באדר, ז׳ ביום נהרו אלפים עשרות
המשיח. מלך שליט״א לרבי לכתיבה דוכן פעל במקום במירון. הרשב״י

הרשב"י אצל המשיח למלך מתקשרים

הגזירה, לביטול ואסתר מרדכי בימי אז הביאה ודעת מטעם למעלה של זו שהתמסרות כשם
ממש עכשיו להתגלות תביא הגאולה בשורת להפצת ידע״ דלא ״עד התמסרות אצלנו, גם כך
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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

שי' שרה חיה ורעייתו לוי להרב

זהב משי
שי' מרדכי ה' בצבאות החייל להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ע"ה רבקה מלכה מרת
ע"ה זרחיה חיים ב"ר

ברנדווין
תשע"ז אדר ד' נלב"ע

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

טוב נשמתמזל לזכר

 
  

  
  
  

  
   
   
  
  

    

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)

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

18:21 17:08 ירושלים

18:23 17:23 תל-אביב

18:22 17:14 חיפה

18:23 17:26 באר-שבע

18:39 17:40 ניו-יורק
      

יט.) יז כה: - דברים תצא: (פרשת  
     

      
ז) יד-ד ב (זכריה

להבין אח"כ להאמין, קודם

מלך דבר

(זכור) תצוה פרשת

(זכור) תצוה

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

להישאר אפשר שאי מההפטרה, סיפור זהו
ההפטרה שבוע מידי אותו. כששומעים אדישים
ומכיוון התורה, בקריאת המדובר לענין קשורה

המדברת 'זכור' פרשת את קוראים שהשבת
זכרו את למחות הקב"ה והבטחת המצווה על
שאול על בסיפור ההפטרה עוסקת עמלק, של
את קיים לא אך העמלקי, בעם שנלחם המלך

ורכושו לעם זכר כל להשמיד הקב"ה ציווי
איך בחיים. והבקר הצאן את להשאיר והחליט

פשוט: לפורים? קשור זה כל

גזרה שהביאה רשלנות
מגזרת ההצלה נס לזכר הוא הפורים חג

היהודים", כל את ולאבד להרוג "להשמיד
אגג מצאצאי – 'האגגי' המן היה שלה שהיוזם

זכירת ועל בהפטרה, מסופר עליו העמלקי
בקריאה. הרי מדובר עמלק ומחיית

רק נולד הרשע המן ז"ל חכמינו סיפור לפי
אגג. את להרוג במשימתו התעכב ששאול בגלל
המן על-ידי ישראל בני על הגזרה שכל מכאן,
הרג שלא שאול של חטאו בגלל באה הרשע

מיד. אגג את

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

שאול שנה "בן הפסוק על אומרת הגמרא

כמו חטא טעם טעם לא ששאול במלכו",
שהוא שהעובדה אם-כן מובן שנה. בן תינוק

סתמי מסירוב נבעה לא בחיים, אגג את השאיר
לו שהיתה מכיוון אלא הקב"ה, בקול לשמוע

טען הוא לכן זאת. לעשות וטובה קדושה סיבה
ה'" דבר את "הקימותי הנביא לשמואל אחר-כך
ה'. רצון את קיים כן שהוא סבר הוא אדרבא, –

גשמית בהמה שכשלוקחים ידע שאול
הגשמיות חושך נהפך להקב"ה, אותה ומקריבים

משום הרוחניות. תכלית של לאור הבהמי
לקחת הזדמנות ישנה שכאשר סבר הוא כך

עניני לכל המקור שהוא עמלק של ובקר צאן
הגדול הדבר זהו ה', לפני אותם ולהקריב הרע,

ביותר!

הנכון בסדר רק שכל?
ולמרות שכלו, לפי פעל הוא שבכך היא הבעיה
לו חסר היה בפועל הרי כך, לחשוב מקום שיש

ה'. לרצון וההתבטלות הקבלת-עול במידת

לאחר- לשאול הנביא שמואל דברי היו אלו
מחלב להקשיב טוב, מזבח שמוע "הנה מכן:
עם גם ה', את לעבוד מאוד חשוב – אילים"

ככל הדברים את ולהבין להשיג ולנסות השכל,
עול בקבלת רק הקב"ה את עובדים אם שניתן.

בכוחות רק היא העבודה ותענוג, הבנה וללא
ביותר. המובחרת לא והיא האדם של הנחותים

קבלת להיות צריך לכל והיסוד הבסיס אבל
לטעות, עלולים – השכל לפי כשהולכים עול.

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

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

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

שליליים. דברים מזה להגיע ועלולים לקדושה

זכור פרשת בין יותר הפנימי הקשר למעשה זהו
שאול של חטאו הפורים: חג לבין וההפטרה

הרג ולא שלו השכל לפי שהלך בכך, היה המלך
גזרת את שהביא הרשע המן יצא ומכך אגג, את
ואילו היהודים", כל את ולאבד להרוג "להשמיד

עמדו שהיהודים על-ידי היה הגזרה ביטול
קיבל והדבר מהשכל, שלמעלה נפש במסירות
הגויים את להרוג שיכלו בגשמיות, גם ביטוי

המן, מגזירת נפטרו וכך עמלק של מזרעו
ויקר". וששון ושמחה אורה היתה ו"ליהודים

כוחות לאגור הזדמנות, יהודי לכל נותן פורים
זהו השנה. לכל נפש ומסירות ביטול של

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

בא". וכבר בא, המשיח מלך זה "הנה נבואתו:

והיא 'לבד', נשארת לא להדגיש, חשוב האמונה,
ואת וההשגה, ההבנה את גם ומחייה מעשירה

והמצוות. התורה עניני כל

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



על התקשרות אפיק קודש. אגרות
מלך שליט"א הרבי אל זה, טבעי
והדרכה, עצה ברכה לקבלת המשיח
מענדי לרב להפתיע. ממשיך
אלה בימים הייתה מצפת, שמולביץ

בזה. להיווכח מאלפת הזדמנות

מספר שעבר, בשבוע רביעי "ביום
ממשרד אלינו פנו שמולביץ, הרב
בראשות קיבוצים", – חב"ד "בית
שנצא וביקשו ארי, בן יעקב הרב
באיזור. הקיבוצים באחד בית לביקור
אינו לפעילות לצאת אמור שהיה "מי
ההולדת יום בדיוק זה וחבל! יכול.
זה את לחגוג רוצים והם בתם של

הסבירו. חב"ד", עם

מאז דבר, של לאמיתו
יחד יצאתי חתונתנו,
אסתר מרת אשתי עם
"ביקורי לעשרות
אלא בקיבוצים, בית"
לפני בננו לידת שמאז
חודשים, כחמשה
"מקורקעים", אנחנו

בערבים. בפרט

הסברתי ואף סירבתי
לאשתי יש שלמחרת
ארוך לימודים יום

זה.. בשביל בית חצי להכין ועליה
מצב. אין בקיצור

"תעשו וביקשו חזרו שהם אלא
הקב"ה גם בוודאי נפש, מסירות
הגבלה". כל שמעל באופן לכם יתן
הולכים שאנחנו החלטנו לבסוף
הנימוקים מכל מתעלמים זה, על
ודעת. טעם מעל ממש ההגיוניים,

לחגוג מורן לקיבוץ נסענו בערב
יום את קיבוצניקית, משפחה עם
.17 ה בת נועם, בתם של ההולדת

גם דברנו בחמימות. התקבלנו
עפ"י וסיפרנו ההולדת יום בנושא
המשיח, מלך שליט"א הרבי שיחות
ולכן הנשמה עצם מאירה זה שביום
טובה. החלטה איזו לקבל רצוי
על שתקבל לנועם הציעה אשתי
את מאיר זה שבת. נר להדליק עצמה
המדליקה הבת של השפע צינורות

שבת. נר

האם. וגם הבת ללב חדרו הדברים
לרבי כעת תכתוב שנועם הצענו
על ספרנו המשיח. מלך שליט"א
והניסים קודש באגרות הכתיבה

ובקשה כתבה נועם בזה. שרואים
הבגרות בבחינות להצלחה ברכה
בכרך התקבלה התשובה ובחברה.
מהירה בקריאה ר"ו. עמ' ט"ו
למכתבה מיוחד קשר ראיתי לא
התשובה את הקראתי נועם. של
בפרט מסויימת, אכזבה כשברקע
המדוייקות את תיארתי לכן שקודם

שבתשובות..

על לעוררו.. למותר "ובודאי
בקישור לעמוד גדול הכי ההכרח
חלק הלוקחים עם מתאים באופן
עתה שעד כנראה בהתועדות...
ולצערי וכלל כלל לזה לב שמו לא
דברים כמה כנראה
נגרמים רצוים בלתי

זו". הזנחה ע״י

שלמעשה הסברתי,
של בעיצומה אנו
והתשובה התוועדות,
אלינו, גם היא
אתם להיות להשתדל
להבא. גם בקשר
שבת שבערב סיכמנו
הדלקת לפני נתקשר
להם. להזכיר הנרות,

בלבביות. נפרדנו

על הורה השעון מגיע, שישי יום
התקשרה אשתי .4:45 השעה
הדלקת את לנועם להזכיר ובקשה
ההדלקה שזמן וציינה שבת נרות
האמא העירה שכאן אלא ! 5:07 הוא
... 5:20 היא כעת שהשעה נועם, של
השעון פירוש, מה התבלבלנו, לרגע

.4:45 על מורה אצלנו

הראתה הנייד בטלפון מהירה בדיקה
מפגר שלנו והשעון צודקת שהאמא
רק נותרו כעת שעה. מחצי בלמעלה
היה לא הנרות. להדלקת דקות כמה
ביקשנו ארע. ומה כיצד לברר זמן
השבת נרות את מייד שידליקו
את להדליק היא גם מיהרה ואשתי

השבת. נרות

לעכל ישבנו ההדלקה לאחר רק
מתקשרים היינו לא אם שארע. את
מדליקים שהיינו הרי אליהם,
או ח"ו, השקיעה לאחר בטעות
באותה כלל מדליקים היינו שלא
שבזכות לקלוט התחלנו כעת שבת.
בית, לביקור לצאת התמסרותנו
את הציל המשיח מלך שליט"א הרבי

המשפחות. שתי

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

קא דמאי מגילה, למקרא בנוגע מבעי לא

הפורים, עניני לשאר בנוגע גם אלא להשמיענו), בא (=מה לן משמע

מצינו שלא שאף ושמחה, ומשתה לאביונים, ומתנות מנות משלוח

מקום, מכל לעצמו, ואחד אחד כל אלא עם", "ברוב לעשותם שיקפידו

ההוספה ע"י האומות") לבין (ה"פיזרן הגלות לסיים וצריכים שרוצים כיון

שגם האפשרי ככל להשתדל ביותר ונכון כדאי ישראל, של באחדותם

נדחת שבפנה יודעים שכאשר כך, כדי ועד עם", "ברוב יהיו אלו ענינים

אין (אם אליו להביא להשתדל יש (יחיד), אחד יהודי נמצא בעולם

יוכל הוא שגם כדי יהודים תשעה עוד הציבור) למקום להביאו אפשרות

בציבור. הפורים עניני לקיים

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 עמהם" 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

עם" "ברוב הנתינה ע"י העניים, של בכבודם הזהירות בתכלית להיות

שבביתו צדקה לקופת הנתינה על נוסף צדקה, לקופת או צדקה לגבאי

[כדי התבשיל בחדר ובפרט הבית, מן חלק ועשאה שקבעה הפרטי,

ועד הצדקה, בענין חדורה שלו הפרטית והשתיה האכילה שגם להדגיש

האכילה וכלי ושתיה, האכילה ואילו קבוע, דבר נעשית שקופת-הצדקה

פעמים. כמה כמדובר מטלטלין], אלא קבוע, דבר אינם

כבר", שקיבלו מה ד"קיימו הענין כללות אודות לעורר - ועיקר ועוד

חדורים שיהיו כולה, השנה כל על ומצוות התורה עניני דכל הקבלה חידוש

תמיד, בזכרונו חקוקה שנעשית נפש, ומסירות אמונה היהדות, בנקודת

בפועל, בעבודה פעולה ופועלת שינוי, או שכחה בזה שייך שלא באופן

בפועל, בעבודה ומתגלה נמשכת "הנסתרות", הנשמה, שעצם כאמור,

ואחדות ישראל באהבת מיוחדת הדגשה מתוך - זה וכל ב"הנגלית",

העם כל אלא עם", "ברוב רק לא ישראל, כל על זאת שפועלים ישראל,

כל אצל שהיא היהדות נקודת גילוי ע"י בגלוי, אחד" "עם שנעשים ממש,

העולם. בכל הקב"ה של אחדותו ומגלים שפועלים ועד בשוה, ישראל

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'

א. פרק ומתנה זכיה הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

בכורים הלכות יא. פרק שני מעשר הלכות
א-ב. פרקים
ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

א-ב. פרקים ויובל שמיטה הלכות יב. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

יב

יג

יד

טו

טז

יז

יח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

משפחות שתי הצלת

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 עצמאיים

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'

המשיח מלך שליט״א הרבי

בפורים שחרית מתפילת יוצא

המגילה הק׳ כשבידיו

שמולביץ מענדי הרב
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ב"ה

תיווךתיווך

טובסימן טוב סימן
השכרהמכירה / השכרה / מכירה

054-720-1765. .

חב"ד בכפר יפן שגריר ביקור

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

כניסתו עם למסורת. נעשה שכבר ביקור
נוהג בישראל, יפן של החדש השגריר של
שליט"א הרבי שליח אדרעי, בנימין הרב
להזמינו יפן, של הראשי ורבה המשיח מלך
שעבר בשבוע רביעי ביום חב"ד. בכפר לסיור
קוג׳י מר הנוכחי השגריר של ביקורו נערך
המוצלח, הביקור בהכנת כאשר טומיטה,
יפן חב"ד מידידי ציק יצחק לוי ר' עסק

בישראל.

מר החדש השגריר הגיע בצהרים 2 בשעה
בית אל מלווים, מספר יחד טומיטה קוג'י
את חב"ד. בכפר "770" חב"ד חסידי אגודת
ערך שגם אדרעי, בנימין הרב קיבל פניהם
הרב עם יחד בבניין, סיור ופמלייתו לשגריר
בפניהם מתאר כשהוא מיידנצ'יק, ישראל
עפ"י הבניין הקמת ותולדות הכפר של יחודו

המשיח. מלך שליט"א הרבי הוראת

וחסד צדקה ערכי
הרוחנית העשיה את סקר בנימין הרב
וכתוצאה עצמו בבניין המתנהלת העניפה
לכל וצדק טוב וערכי יהדות בהפצת ממנו,

נח. בני מצות שבע הפצת כולל הארץ,

בפני הוצג הסיור, סיום עם מהבניין ביציאה
התנדבותית. עשיה של נוסף פן השגריר
של 770 אמבלונס חנה הבניין חזית מול
כאשר והמושבים, חב"ד כפר מד"א-הצלה
בר אפי מר במד"א איילון מרחב מנהל לצידו
בפני שתיארו גלבשטיין, משל ר' והפרמדיק
והמתנדבים הארגון פעילות את השגריר

בכלל. איילון ובמרחב חב"ד בכפר

בית אל והמארחים האורחים נסעו מכאן
שם בנימין, הרב של אביו אדרעי, ניסים הרב

הציג במהלכה צהרים. ארוחת לכבודם נערכה
חב"דיים רעיונות כמה אדרעי ניסים הרב
הרב בחלילו. שביצע חב"ד ניגונים בליווי
ביפן חב"ד בית פעילות את סקר בנימין
כאשר המשיח, מלך שליט"א הרבי בשליחות
הייתה זו פעילות של הציון מנקודות אחת
של הקשות משעותיה באחד שנים, שש לפני

האחרונות. השנים בעשרת יפן

ממשלתית הוקרה
.(11.3.2011) ה'תשע"א ב' אדר בחודש
כתוצאה יפן, חופי מול אדמה רעש התרחש
את מ' כ-10 של בגובה צונאמי גל שטף מכך
הייתה העיקרית פגיעתו כאשר החוף, ערי
האירוע .(Sendai) סנדאי העיר באיזור
לעשרים קרוב של כבד מחיר גבה הקשה
שנותרו ורבבות נעדרים אלפי הרוגים ! אלף
לאסון גם גרמה הגלים פגיעת גג. קורת ללא
הכור מעטה כאשר בפוקושימה, הגרעיני

רדיואקטיבית. דליפה והחלה התפוצץ

הרב המשיח, מלך שליט"א הרבי בהנחיית

יחד נרתם שבדבר, הסכנה למרות בנימין,
תושבי מקרב לניצולים לסייע עוזריו עם
גם ומזון, חם בביגוד החרבות, הערים
פעילות הקשה. האירוע לאחר רבים חודשים
כן כמו ממשלתית. להוקרה זכתה שאף
להפצת ביפן, השוטפת פעילותו את סקר
בני מצות משבע כחלק וחסד הצדקה ערכי
קבועים שיעורים מקיים בנימין הרב נח.

נח. לבני עונתיים

אתרוגים עד שמורה ממצה
אל המשלחת המשיכה הסעודה לאחר
סיפור את השגריר שמע שם מצות, מאפיית
תהליך ישראל, עם לידת מצרים, יציאת
המצה. משמעות על ובפרט המצות אפיית
השגריר קבלו במאפיה הביקור בסיום

שמורה. מצה יד עבודת מצות ופמלייתו

לפרדס המשלחת עברה המצוה ממאפיית
שהסביר גורליק, אלעזר הרב של האתרוגים
של המורכב התהליך את ופמלייתו לשגריר
מצוות של המשמעות את האתרוגים, גידול

והקשר המינים ד'
חג של הבולט
לאומות הסוכות

העולם.

הביקור בסיום
השגריר הודה
על חמות במילות
המאלף הביקור
רבות. לו שתרם
הודה במקביל,
אדרעי בנימין הרב

הרבי עם יתראו בקרוב כי ואיחל לשגריר
כולו. העולם בגאולת המשיח מלך שליט"א

קרומבי) ארלה (צ. חב״ד בכפר 770 בפתח יפן שגריר עם בנימין הרב

בדרך מכוניתו נתהפכה
המאורע אודות כותב בו ,61/21 מיום מכתבו נתקבל
רצון ויהי בדרך) מכוניתו (שנתהפכה לו. שקרה ול"ע ל"ע
והנגלה הנראה בטוב טוב אך ולהבא מכאן אשר
איש אצל והרי הכללים, וגם הפרטים בענינים יבשר
מו"ח כ"ק פתגם וכידוע תליא, בהא הא הישראלי
על לפעול ויכול הוא רבים - יחיד כל אשר אדמו"ר,
והצליח בזה נסה שכבר לכ' בהנוגע ובפרט רבים,
להמאורע במיוחד דעתי ששואל במה לי. הידוע כפי
אשר בכ"מ, המבואר ידוע - בדרך שקרה האמור
מהענינים משתלשלים הגשמי דעולמנו הענינים
ג"כ וכמובן בתורה, אשר מהענינים וביחוד ברוחניות,
התורה אשר בתחלתו, רבה בראשית רז"ל ממאמר
כולו העולם כל נבנה שע"פ ודפתראות פנקסאות היא

יותר עוד ולפעמים רמז ה"ז גשמי מאורע וכל ועניניו,
ברוחניות דרך ענין ברוחניות. להמצב בהנוגע מרמז
ז.א. ומשפט, צדקה לעשות ה' דרך ושמרו כמ"ש הוא,
ומשפט, הצדקה ענין וביחוד בכלל, והמצוה התורה
שצדקה הענינים שני קשר החסידות, בתורת ומבואר
לעצמו בהנוגע שעושה המשפט לאחרי לעשותה צריך
גדול חלק מפריש שאז לצרכיו, לו ומוכרח שייך מה
רוחנית, לצדקה בהנוגע גם הוא ועד"ז לצדקה, ממנו
על להשפיע שיכול ואיך הוא, ומצבו מעמדו בהעריכו
מפריש שאז הרחוקה, וגם הקרובה בסביבתו הזולת
להשפיע לצדקה, ויכולתו, מרצו מזמנו, גדול חלק
לחיי גם (שזהו עוה"ב לחיי לקרבם הרחוקים על
למותר...ויהי אך בזה האריכות לכ' ובודאי עוה"ז).
במנוחה מפרנסה וכן האמור בכל טוב שיבשר רצון
ו׳תרמז) (מאגרת בברכה. יצליחו והשי"ת ובהרחבה
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