
להפסיק מצליחים לא כאשר עושים מה שאלה.
הנגב ישובי על מהרצועה הפצמ"רים ירי את

ומה לרצועה? הנשק הברחות את ולא המערבי,
אלפי חדירת למנוע מצליחים כשלא עושים

ומה מצרים? גבול דרך חודש מידי המסתננים
משפחה שחיטת למנוע מצליחים כשלא עושים

כשלא עושים מה קודש? שבת בליל בשנתה הי"ד
ערביי של הערבי הטירור את למנוע מצליחים

עשרות עקירת כשכצפוי עושים מה ישראל? ארץ
אדמותיהם ומסירת עזה בחבל יהודיים ישובים

לא הפלסטינים, לידי יהודיות משפחות אלפי של
הטירור? להגברת אלא ולבטחון, לשלום הביאה

והפעם שטחים, עוד מוסרים מאוד, פשוט תשובה.
ירושלים... בלב

מאמצים לאחר ואכן
ראש של נילאים בלתי
מרעיו וחבר הממשלה

מפלגות ובתמיכת
כולל הקואליציה

והחרדים, הדתיים
השבוע התפרסמה

כי, ה"מרנינה" הידיעה
החליט הממשלה ראש

את סופית להעביר
בירושלים, סרגיי" "חצר

רוסיה. לממשלת

דמשק עד
סרגיי" "חצר מתחם
הרוסים", שב"מגרש

של אחיו סרגיי הנסיך של האישי רכושו היה
זה נכס על הבעלות השלישי. אלכסנדר הצאר

בעלה פיליפ, לנסיך הירושה, חוקי בתוקף עברה
אליס הנסיכה שאימו, בריטניה, מלכת אליזבת של

הנסיך של אשתו יליזבטה, של אחייניתה הייתה
אריאל דאז, רה"מ הבטיח הנ"ל, כל למרות סרגיי.

השטח את להעביר שרון
שנעצר הליך לרוסים,
תקשורתי רעש בגין

ירושלים נאמני שעוררו
ישראל. וארץ

בכל לממש החליטה אולמרט של המעבר ממשלת
לרגל טוב רצון של כמחווה ההחלטה, את אופן

לאחר התעכבה הבעלות העברת ברוסיה. ביקורו
למעלה חוב, בשל תוקף, להחלטה אין כי שהתברר

המקום. על הארנונה בתשלום ש"ח ממיליון
ברוסיה, נתניהו רה"מ ביקור לקראת השבוע

המתחם בהעברת הביקור את התנתה שזו לאחר
משרדי פינוי על והורה נתניהו נכנע סופית, לידיה
ששוכנו הטבע, להגנת והחברה החקלאות משרד

שלישי ביום הימים". "ששת מלחמת לאחר במקום
הרוסים. לידי המתחם בפועל הועבר השבוע,

זו, נפשעת התנהלות מול ולהרעיש לפעול חייבים
עפ"י גם עבירה המהווה

ירושלים, - יסוד חוק
כל העברת על האוסר
בירושלים שהוא שטח
זר. שלטוני גורם לידי

לדרוש יש במקביל,
המיידית התגלותו את

שליט"א הרבי של
רק שלא המשיח, מלך

אלו, תכניות כל שיבטל
תחומי את ירחיב אלא
דמשק, ... עד ירושלים

הפסוק על חז"ל וכדברי
מנוחתו", ודמשק "חדרך

ירושלים שעתידה
דמשק. עד שתתפשט

ה-30 בפעם
מילוי הוא התגלותו לזירוז לעשות שבידנו כל

תקנת זו שבהן שמהידועות הקדושות, הוראותיו
בקהילות שהתפשטה היומי, הרמב"ם לימוד

במחזור לימוד סיום לקראת אלה בימים ישראל.
הלכות את לומדים ה-30, המחזור ותחילת ה-29

שם המשיח, מלך הלכות את הכוללים מלכים,
למלך הברורים הסימנים את הרמב"ם מציין
כבר כי רבנים מאות העידו עליהם המשיח,

ועל המשיח, מלך שליט"א ברבי בוודאות התקיימו
מתוך והמושלמת המלאה להתגלותו דרישתנו כן

ממש. ומיד תיכף לבב, וטוב שמחה

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

הרמב״ם סיום
שלשה של היומי הלימוד מחזור

שלישי ביום מסתיים ברמב"ם פרקים
להצטרף הזמן זה אדר. כ"ג הקרוב,

מידי שמסיימים ישראל בית להמוני
התורה, הלכות כל לימוד את שנה

המשיח. מלך שליט"א הרבי כהוראת
מוקדי בכל מתקיימות הסיום חגיגות

העולם. ברחבי חב"ד

פסח למחזמר נערכים
המחזמר צוות נערך אלו בימים
להפקה המספר בצלאל של החסידי
יציאת על ומיוחדת גדולה חדשה,
לניאדו שלומי בהשתתפות מצרים.
מרתקת בעלילה המחזמר, ושחקני

והופעת חינוכיים מסרים עם ומפתיעה
והזמנת לפרטים חוויתית. בצורה שירים

מספר .050-718-5093 הופעות:
מוגבל! ההופעות

ולומדים מצלצלים
את שבוע מידי לומדים המונים

קודש משיחות - מלכות" ה"דבר שיחת
מהשנים המשיח מלך שליט"א הרבי

חדש שירות נוסף כעת תנש"א-תשנ"ב.
מדובר השיחה. של שבועי לסיכום

בנתניה, מהישיבה מהת' כמה של ביוזמה
לשמוע ניתן בו טלפון קו שהקדישו

.052-7685-354 צלצלו: השיחה. סיכום

עד ירושלים תחומי את שירחיב המשיח, מלך שליט״א הרבי של המיידית התגלותו את לדרוש יש
דמשק. עד שתתפשט ירושלים שעתידה מנוחתו״, ודמשק ״חדרך לפסוק חז״ל וכדברי דמשק, ...

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(25.3.11) ה'תשע"א אדר-ב' י"ט שמיני-פרה, פרשת קודש שבת ערב

ממשיכיםממשיכים
הפורים!בשמחת הפורים! בשמחת

ב"ה

להרחבת הזמן זה
דמשק עד ירושלים

841

חב״ד פעילי החליטו שבשומרון, באיתמר המזעזע הפגוע לאחר היהודית. התגובה
באיזור. הרבים הבטחון כוחות עם שנערך פורים״ ״מבצע את להגביר בשומרון

היהודים... ישלטו אשר הוא ונהפוך



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 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

אושקי שיחי' דוד ר' למשפחת
אביב רמת חב"ד בית מנהל

השידוכין בקשרי שיחי' מנדי הת' הבן לבוא
שתחי' דבורי ב"ג עם

אלמלם שיחי' דוד אברהם ר' למשפחת
הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלימה האמיתית

גור שיחיו ואסתר שאול ר' למשפחת
שיחי' שוקי הת' הבן חתונת לרגל

שתחי' חנה הכלה ב"ג עם
לירן שיחיו ומלכה דוד ר' למשפחת

ה'תשע"א שני אדר י"ז
הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא

והשלימה האמיתית

טוב מזל טובברכת מזל ברכת

  
    

     
     
   

    
    
    

      
    
     
    

  
  

א) ט, (ויקרא השמיני ביום ויהי

שהאירה השכינה, גילוי היה זה ביום
ביום שהיה והיתרון למטה. בהתגלות
וכמו ישראל לכל הגילוי שהי‘ הוא זה
ישראל". כל אל ה' כבוד ”וירא שכתוב
בבית בעיקר הגילוי היה זה, אחרי שהרי
היה לא העולם בכללות ואילו המקדש,
אבל המקדש. בבית שהיה הגילוי אותו
הגילוי היה למילואים) (שמיני היום בזה

ישראל. לכללות
תש״ב) המאמרים ספר הריי״צ, (אדמו״ר

א) ט, (ויקרא השמיני ביום ויהי
במיוחד קשורה היא . . שמיני פרשת שבת
ימות של ה"כינור - צדקנו משיח עם
עד . . נימין" ”שמונה של הוא המשיח"
ושל תשיעי של הענין את מיד מביא שזה

עשרה של השלימות - קדש יהיה עשירי
עשור), (עלי והשלימה האמיתית בגאולה
מכינור (שלמעלה נימין" עשרה של ”כינור

נימין). שמונה של
ה׳תנש״א) - השיחות (ספר

ב) ט, (ויקרא ה׳ לפני והקרב
מסופר, (פי"ג) שמיני פרשת רבה במדרש
שור את ישחוט הלויתן לבוא, שלעתיד
כזו שחיטה שכיום ואף בסנפיריו. הבר
הוא הסנפיר שהרי לגמרי, פגומה היא
לבוא לעתיד זאת, בכל הפסק, ויש פגום
של ענינה כי זה. באופן דוקא להיות צריך
המכונים שהצדיקים מה הוא זו, שחיטה
ידי על מעלה, למעלה יתעלו הבר', ’שור
צריך ולכן ’לויתן'. המכונים הצדיקים
אפשר אי שהרי בינתיים, הפסק להיות
לעתיד ולכן אחת. בבת העליה כל להיות

זו. פגימה הקב"ה יתיר לבוא
הזקן) לאדמו״ר תורה (לקוטי

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:31 5:18 ירושלים
6:33 5:33 תל-אביב
6:33 5:24 חיפה
6:33 5:35 באר-שבע
7:54 6:54 ניו-יורק

דיברתי ה' אני - ה' דבר ויהי 
ועשיתי

לו) - טז לו, (יחזקאל

הזמן כל - אדומה פרה מצוות

"שבת הינו הנוכחית השבת של המיוחד שמה
שקוראים המיוחדת הקריאה שם על וזאת פרה",
בטהרת העוסקת אדומה, פרה בפרשת ב'מפטיר'
כדי הוא, ניסן קודם זו קריאה ועניין מת. טמא

מטומאתו, להיטהר במת שנטמא מי לכל להזכיר
במועדו. פסח קורבן להקריב שיוכל כדי

חידוש דבר מצינו אדומה פרה בפרשת והנה
שנשאר אדומה הפרה אפר את ביאור. הדורש

(כמובא חלקים לשלושה חילקו שריפתה, לאחר
ניתן האחד ג'). פרק אדומה פרה הלכות ברמב"ם

הזיתים בהר השני הבית), בהר (מתחם ב'חיל'
המשמרות. לכל התחלק והשלישי

הכהנים היו המשמרות לכל שמתחלק החלק
ישראל היו המשחה בהר שניתן זה ממנו, מקדשין
מוכן היה בחיל שניתן וזה ומיטהרים, ממנו מזין

בני לעדת "והיתה ט) יט, (חוקת שנאמר ומוצנע
ממנו. ששומרים מלמד למשמרת", ישראל

כולה התורה כל
ששורפין, ופרה פרה כל מאפר מצניעין היו וכן
אדומות פרות "ותשע ממשיך והרמב"ם בחיל.

בשניה. הבית שחרב עד זו במצוה משנצטוו נעשו
עזרא, עשה שניה רבינו, משה עשה ראשונה

יעשה והעשירית הבית חורבן עד מעזרא ושבע
וצריך רצון. יהי כן אמן יגלה מהרה המשיח המלך

- אדומה פרה במצות לחידוש הטעם להבין
לדורות? למשמרת להניח

מדוע תחילה ולבאר להקדים יש העניין להבנת
התורה", חוקת "זאת בשם נקראת פרה פרשת
מעשה וכי בזה, וכיוצא הפרה חוקת זאת ולא
שלפי אלא כולה? התורה כל את כולל הפרה

הפרה עשיית שאכן משמע הפסוק דברי משמעות
כיצד? כולה, התורה כל את כולל

ולהוריד לעלות
הפרה שריפת א. הפרה: במעשה יש עניינים שני

מעיין) (מי חיים מים ובו כלי לקיחת ב. לאפר.
במים האפר עירוב המים, פני על האפר ונתינת

אותו. לטהר כדי הטמא-מת על והזאה
הם ומים לאפר הפרה שריפת אלו: עניינים ב'

או ושוב", "רצוא - ה' בעבודת הקווים שני כנגד
הפרה שריפת והמשכה". "העלאה שונה בסגנון
כאש - (רצוא) העלאה של תנועה הוא אש ע"י

תנועה הוא ומים למעלה, מלמטה ועולה הנמשכת
גבוהה ממקום שיורדים - (שוב) המשכה של

צריכים הטהרה שתהיה ובכדי נמוך. למקום
התנועות. שתי של החיבור את לעשות

הם ושוב רצוא של אלה תנועות שתי והנה

שיתעלה נדרש יהודי והמצוות. התורה כללות
והרצוא התשוקה ע"י הגשמי ומצבו ממעמדו

הרי ובכללות לה' להתקרב אש כרשפי באהבה
כמים להמשיך עליו מכן ולאחר התפילה. ע"י זה

ואלוקות קדושה לנמוך, גבוה ממקום היורדים
וקיום התורה, לימוד ע"י זה הרי ובכללות בחייו,
הגשמיים. בדברים קדושה שממשיכים המצוות,

גדול כלל
צורך יש אדומה פרה במצוות מדוע יובן וכעת

ב"משמרת"! להשאיר
בתורה" גדול "כלל הינה ישראל ואחדות אהבת

התורה כל ושורש יסוד כי כולה", התורה "כל ואף
שלכן הגוף, על הנפש ולהעלות להגביה הוא

מקבל "הריני היום עבודת קודם יום בכל אומרים
זה כי כמוך", לרעך "ואהבת של עשה מצוות עלי

העבודה. כל יסוד
התורה" "חוקת של העבודה את כשעובדים ולכן,

התורה ועיקר יסוד ושוב, רצוא של -באופן
בעניין חדור להיות צריך זה הרי - ומצוותיה

עיקרי לחלק נעשה שזה ועד ישראל, אחדות של
בכך ביטוי לידי הבא - אדומה פרה במצוות

"למשמרת" נשאר פרה כל של מהאפר זה שחלק
זה מאפר כאשר הדורות, בכל היהודים כל עבור
שלאחרי הפרות את השורפים הכהנים מקדשים

היהודים. כל את מטהרים מהם זה
לפרשת מיד באים פרה בפרשת העבודה וע"י

ניסן, חודש לפני הבאה, בשבת הנקראת החודש
ובניסן ניגאלו "בניסן שנאמר כמו הגאולה, חודש

להגאל". עתידין
תשמ״ט) צו פר׳ שבת שיחת פי (על

מלך דבר

שמיני-פרה פרשת

שמיני

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



מוכות מדינות אמריקה. דרום
בחלק שוד, מעשי ברובן. פשע
שבכל מעשים הינם מהמדינות

במדינות מהמטיילים מעט לא יום.
הגבוה לסיכון מודעים אלו

פי ועל אלו אלימים שוד שבמעשי
ולמסור להסתכן שלא בוחרים רוב

הכסף. את
אירע האחרון, הפורים שבחג אלא,
הסטיסטיקה את השובר מיוחד, נס

האלימים. השוד אירועי של
באקוודור, השליחה סיפרה וכך

האירוע: לאחר רותם הגב'
השעה חב"ד, בבית שבת "מוצאי
אנשים להגיע מתחילים וחצי, 7

השמחה המגילה. לקריאת
הקישוטים את תולים בעיצומה,

את לראות ונהנים האחרונים
השני, של אחד התחפושות
לקריאת בהכנות מתחילים

שניים חסרים עדיין אך המגילה,
להם. שנחכה שביקשו

פיצוצים. שמענו פתאום
הם הנה אוה אמרנו:
נפצים, בליווי הגיעו

בארץ... הרגשנו לרגע
לשבת המשכנו כולנו

שיכנסו, ממתינים כשאנו
שהיתה מאחת חוץ
מה לראות סקרנית

ופתאום יצאה היא זה,
חזקות דפיקות שמעה

"תפתחו וצועקים: בדלת
דוד"! זה הדלת! את

ולבית לפתוח מיהרה כמובן היא
מבוהלים יהודים כמה נכנסו חב"ד

מדובר להם. שקרה מה על שסיפרו
חב"ד בית ממתפללי בשניים

לחכות מנת על החוצה, שיצאו
לבוא. אמורים שהיו שניים לאותם

שעצרה מכונית הגיעה פתאום,
שכיוון שודד יצא מתוכה לידם,

אליהם: וקרא אקדח אליהם
הרימו הם טרנקילו". "טרנקילו

לחשוב... מה ידעו לא וכבר ידיים
הקונסול יצא רגע באותו בדיוק

עומד כשלידו שלו מהאוטו
המוצמד בטחון (קצין הקב"ט

את ראה הקב"ט קונסוליה), לכל
וירה אקדחו את שלף שקורה מה
לגמרי. מופתע היה הלה בשודד,

יש שמאחוריו לעצמו תאר לא הוא
נשק. עם איש

יריות, קרב התפתח שניות תוך
אותם לשדוד שניסו כשהשניים
מחכים הרצפה על מיד נשכבו

בטוב. יגמר שהאירוע
ופגע שירה האמיץ הקב"ט

אותם. להבריח הצליח - בשודדים
הערב. לגיבור הפך ברגע

המקרה שהסתיים רגע באותו
מהשלטונות הטלפונים החלו

לעלות כולם לחוצות: והנחיות
השניה. לקומה

גרסאות עדויות, משטרות,
בזירת שהיו האנשים של והניסיון

מההלם. להרגע הארוע
לפעילות נכנסים מיד המטיילים
מחיצה, למעלה, כסאות מעלים

קל. כיבוד ואפילו וכו' מגילות
התעכבה. המגילה שקריאת כמובן

שהיה הסכימו כולם שבטוח מה
לא שהשודד נס פורים נס כאן

מ... חוץ אחד, באף לפגוע הצליח
אחר דקות כמה השכן, של הקיר

במגילה שקראנו כך,
אשר הוא "ונהפוך

המה היהודים ישלטו
וליהודים בשונאיהם
ושמחה אורה היתה
חשנו ויקר", וששון

במשמעות היטב
במילות גם כמו המילים,

ניסים "שעשה הברכה:
ההם בימים לאבותינו

הזה". בזמן
הפרטים. התבררו יותר מאוחר רק
בהשגחה באוטו התעכב הקונסול
שלו המשפחה כל בעוד פרטית,

יצא הקב"ט הבית. בתוך כבר
ובעוד איתו קורה מה לראות
המכונית הגיחה מדברים, הם

דווקא החמושים, השודדים עם
לפעול. הקב"ט את הניע האקדח
אינם אף השודדים רבות פעמים
בגלל רק מצליחים הם חמושים,

להם ואין זאת מנצלים והם הפחד,
באמצע זה את לעשות מעצורים
היום. באמצע אפילו ראשי רחוב
שלשה לפני כי לציין מאוד חשוב

שליט"א לרבי כתבנו חודשים
ונכתב מסוים בענין המשיח, מלך

השני הנס זה בפורים, ניסים שיהיו
הראשון הנס בפורים, פה שקורה

שנפתרת על הודעה שקיבלנו היה
שלושה לפני כתבנו עליה הבעיה

nחודשים.

שנערך חב"ד בכפר משיח" "יום בכינוס נאומו מתוך גוטליב, יעקב ד"ר הרב של דבריו מתוך
היומי המחזור אלו הלכות ולימוד הרמב"ם סיום לרגל מוגש תשס"ט. בקיץ משיח מטה ע"י

הרמב"םפעילות משיח לאור הרמב"ם לאור משיח פעילות
מורים של להתכנסות הוזמנתי רב לא זמן לפני
הכיפות מחוגי רב גם היה הנואמים בין ישראל. במחשבת
נושא ישראל. עם לתולדות פרופסור גם שהוא הסרוגות
את לתלמידים ולהנחיל להורות הדרך היה: שלו ההרצאה
ביותר הטובה שהדרך כך על דיבר הוא הגאולה. נושא
הרמב"ם, של משנתו דרך זה הגאולה נושא את ללמד
ספר את החותמים המפורסמים הפרקים שני באמצעות
העוסקים ומלחמותיהם מלכים הלכות שבסוף הפרקים שני תורה, משנה
הזו הדרך מדוע סיבות שלוש הביא הוא בדבריו המשיח. ובמלך בגאולה
הרמב"ם – הרמב"ם של דמותו היא הראשונה הסיבה ביותר. הטובה היא
מובהקת הלכתית סמכות היהודי, בעם המפורסם אשכולות איש הוא
משה עד "ממשה נאמר אף עליו היהודי, בעם הפלגים כל על המקובלת
בנושא עוסק לא שהרמב"ם העובדה היא השניה הסיבה כמשה". קם לא
הדברים את מבהיר אלא במדרשים, המופיע כפי תיאורטי באופן הגאולה
שניתן וברורים חדים דברים יוצר ובכך הלכות, פסקי לתוך אותם ומוריד
יש שלרמב"ם היא, הזכיר שהוא השלישית הסיבה לתלמידים. להעביר
לגאולה: בקשר אנשים שמטרידות השאלות כל על שעונה סדורה משנה
נזהה איך המשיח, יופיע כיצד הגאולה, בזמן יהיה מה הגאולה, תראה כיצד
כהרגלו, הלאה. וכן המשיח, בזמן ומצוות תורה על יהיה מה המשיח, את

זה. לנושא הנוגע בכל ברור קו מציג והוא סדורה, משנה לרמב"ם יש
המשיח, מלך שליט"א הרבי של בשיחות נמצאות הללו הנקודות שלושת
הדברים לאור אותן. ופרסם שגילה זה שהוא לומר יומרני זה יהיה ולא
של משנתו סביב הגאולה עניני את וללמד להורות באמת הראוי מן האלו,
משיח בהלכות ופירושים שיחות של רב כה לשפע זכינו אנחנו הרמב"ם.
הקשר את תמיד למצוא נוכל בספרים, ונעיין נבדוק רק ואם הרמב"ם, של
מלך של הגאולה תורת לבין תורה משנה בספר שנמצאות ההלכות בין
נוכל ואז ומעמיקים, נפלאים פירושים אותם את לרכז עלינו המשיח.
ותפיסה היגיון בעלת סדורה כמשנה שלו הגאולה משנת את גם להציג

הרמב"ם. של משנתו לבין בינה הקשר את וכן ייחודיים,
הפרסונאלי, הנושא את הצידה להדחיק שמשתדלים שונים חוגים ישנם
את הצידה דוחקים הם עצמו. הגאולה תהליך על הדגש עיקר את ושמים
הרמב"ם כללי. באופן הגאולה את יותר ומדגישים המשיח, של דמותו
הגאולה נושא את פותח שלו, הרציונאלית התדמית למרות לכך, בניגוד
כשאנו בהבלטה. זאת מדגיש והוא המשיח, מלך של אישיותו עם דוקא
של הברורים הניסוחים את רואים אנחנו תורה משנה בספר מסתכלים
המשיח", "המלך במילים פותח הוא האלו ההלכות את זה. בנושא הרמב"ם
שאינו מי "וכל - המשיח במלך כאמונה מגדיר הוא בגאולה האמונה ואת

לביאתו". מחכה שאינו או בו מאמין
האישי הענין תופס בגאולה עוסקים אנו כאשר מדוע השאלה מפורסמת
די ולא המשיח, במלך להאמין כך כל שחשוב הסיבה ומהי רבה, חשיבות
נמצאת אלו לשאלות התשובה הקב"ה. על-ידי המתחוללת בגאולה באמונה
המסבירות רבות קודש שיחות להעביר אפשר וכאן חב"ד, חסידות בתורת
של זה ענין חשוב כה ומדוע הגאולה, בתהליך רבינו משה של המרכזיות את
לבין הגשמיות בין ושמגשר התחתונים, לבין העליונים בין שמחבר האדם
משיח הלכות בתוך ענינים הרבה יש הארציות. לבין האלוקות ובין הרוחניות
המשיח, מלך של הגאולה תורת את ללמד יכולים אנחנו דרכם שדווקא
המשיח, של התפקידים את שקובע זה הוא שהרמב"ם הענין ובמיוחד
בספרי שכתבתי וכפי שלו, הפעולה תכנית ואת המשיח של הנסיבות את
המשיח מלך שליט"א הרבי של הפעילות שכל חסידי', בלבוש 'שכלתנות
כמובן פועל. הוא וכך הרמב"ם, של משיח הלכות של הדרך על מבוססת

המשיח. המלך של הזיהוי לסימני לבסוף הופכות פעולה דרכי שאותן

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק אדר-ב היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
אוכלין, טומאת הל'

ה. פרק
ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י פרק

יא. פרק

יב-יד. פרק ונטען, טוען הל'

א-ג. פרק ומלחמותיהם. מלכים הל'

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

העשרים המחזור את מסיימים - י-יב. פרק
ותשעה.

כל וגו'. אז השלושים. מחזור את מתחילים
החמה. שנת המצות..

לו. אין ראשונה.. מצוה א עשה. מצות

יט

כ

כא

כב

כג

כד

כה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

באקוודור תשע"א פורים נס

הרמב"ם את לומדים

מה יודעים זה, גוי התחנך היכן שיודעים בשעה
כיום עושה הוא מה ויודעים אתמול, עשה הוא

שיודעים וכיון להורגך". "בא שהוא ספק שום ללא בטוח אזי -
השניה ההוראה את ישנה אז, או להורגך" "בא אכן שההוא

להורגו"... תשכ"ט)"השכם בראשית ש"פ (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

להורגו השכם להורגך הבא
של יומי בלימוד ישראל בית להמוני מצטרפים

לרמב"ם החזקה" "יד ספר
ביום פרקים 3 בלימוד ה-30 מחזור פתיחת רביעי: ביום

הגאולה: באתר כעת הרמב"ם לשיעורי להאזין ניתן
www.hageula.com

פורים בפעילות רותם הרב

גוטליב ד״ר הרב



בשליחות! ממשיכים

מתגייסים
ביפן לשלוחים ועוזרים

אדרעי בנימין הרב משפחת
המשיח מלך שליט"א הרבי שלוחי

רכב ביטוח
דירה ביטוח
עסק ביטוח
חיים ביטוח

משכנתא ביטוח
בריאות ביטוח

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

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

03-501770203-5017702
תורהר׳ קדמי בהכסת ספר תורה  ספר בהכסת קדמי ר׳

הסוכנותבעזרת נדבת הסוכנות נדבת בעזרת

שמחתי" ראש על ירושלים את אעלה לא "...אם

שמחה אין
הגאולה" "שמחת בלי

שבת סעודות סדר
גאולה ופניני חב"ד ניגוני עם

שמח! יותר מפואר! יותר חסידי! יותר

077-5123-770 להזמנות:

באתר: אשראי בכרטיס תרומות
www.chabadjapan.org

מלבדו" עוד "אין רואים: היפנים גם

חב״ד לניגוני מעיבודים זהירות
בשירת ההתענינות בו ולראות מכתבו, לקבל לי נעם

בפרט, וחבדי"ם חסידים ובשירי בכלל ישראל עם
מתמעט האחרונות בשנים אשר המצב ומתאר

המקהלות של הצבוריות בתכנית אלו שירים חלק
השונות.

פרינציפיוני, שבאופן גם-כן, מובן האמור ...על-פי
חבדי"ם שירים מספר לעבד ההצעה במאד נראית
אבל וכו' במקהלות בהם להשתמש שיוכלו באופן

המבולבלת, בתקופתנו אלו בשטחים הנעשה על-פי
הצורה ישנה העבוד אשר גדול, לחשש מקום יש
בהפסדו, שכרו שיצא כך כדי עד ואפשר והתוכן,
ענינים כמה בעבוד שטחים באיזהו לצערנו והרי
בשטח חלקה של ענינים וכמה הק' תורתנו של

למזיק, הענינים את כביכול העבוד הפך החסידות,
כיון בזה, ולדוגמא לראיות צורך אין לכבודו ובודאי

הדור עם קרוב במגע הוא נמצא מכתבו שעל-פי
ו׳תרנז)הצעיר. (מאגרת

לתפילה הכנה - במקוה טבילה
ב"טבילת הזהירות ספרים, בכמה המבואר על-פי

אופן על ביותר ומשפיעה ביותר שייכת עזרא"
שמשורת אף אשר כך כדי ועד ומדריגתה, התפלה
גאון האי רב דעת דעזרא, לטבילותא בטלו הדין
בהנוגע רק זהו במעלה), וראשון לגאונים (אחרון

פ"ג לרי"ף ר"י (עיין לתפלה ולא תורה, לדברי לתורה,
על-פי מוכרח הדין שאין שאף שם, ומסיים דברכות,

יותר מקובלת התפלה לדברי-הכל אבל וכו' הלכה
קבלה בספרי בהאמור האריכו וכבר הטבילה, עם

מוסר). וגם ו׳תרנד)וחסידות (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

נצבעו נמנע" בלתי אסון עולמית". "קטסטרופה
שכולם בשעה העולם, ברחבי החדשות כותרות

רעידת ביפן. המתחולל אחרי בדאגה עקבו
המדינה, את ששטפו הצונאמי וגלי האדמה

ונעדרים, הרוגים אלף כעשרים אחריהם הותירו
המונים של עזיבתם החלה שבמקביל אלא

מוחשית התראה שהתקבלה לאחר מהמדינה,
פגיעת עקב להתחולל הצפוי גרעיני לאירוע

האטומיים הכורים במבני והרעידות השטפון
במדינה.

12 מזה כולה, במדינה הפועל בטוקיו, חב"ד בית
הרב למדינה, השלוחים של הגעתם מאז שנה,

יחד במקום חיים שכיום אדרעי, ואפרת בנימין
חירום למתכונת מייד נערכו שיחיו, ילדיהם עם

את הפנתה הרגילה הפעילות שגרתית. בלתי
ניתן לו נצרך, לכל ועזרה להתגייסות מקומה

לסייע.

מהשטפון הצלה
ישראל קונסול התקשר ב' אדר ז' ראשון, ביום

בנסיון בנימין הרב של עזרתו את וביקש בטוקיו
סנדאי מהעיר להתקשר שהספיק יהודי לאתר

עקב נותק עימו הקשר אך האדמה, רעידת לאחר
בעיר. התקשורת קריסת

באמצעות המשיח מלך שליט"א הרבי תשובת
גם ומצוות תורה לקיים יש כי קודש, האגרות
לא נסיון, כדי ועד בקשיים כרוך הדבר כאשר

יצא למחרת כבר לסייע. יוצאים ספק. הותירה
חב"ד בית צוות איש עם בנימין הרב לדרך
לפעילות. רבות המסייע מוטו, בשם מקומי
עלה זה, כל שאירע לפני כי לציין, "מעניין

המשיח מלך שליט"א הרבי את לשאול בדעתו
באותו המתגוררת אימו, את לטוקיו להביא האם

חי), אינו כבר (אביו מהשטפונות שנפגע איזור
ה"אגרות באמצעות שהתקבלה התשובה ובזכות

ניצלה, היא ובכך להביאה, החליט הוא קודש"
בהצפה". קשות נפגע כשביתה

האור נצחון
הרב מספר הפגוע באיזור הקשים הרשמים על
של קילומטרים ביותר. קשים "המחזות אדרעי:

ועצים. מכוניות בתים רסק
חשמל, ללא קשים, - הניצולים של הקיום תנאי

מרוכזים רבים תקוע. הכל ודלק אוכל מים,
חילקנו למקלטים. שהפכו ציבוריים באולמות
ידעו לא אנשים שהבאנו. ממה ואוכל מים שם

העיריה נציגי עם נפגשנו לנו. להודות כיצד
התפעלותם את שהביעו בטחוניים גורמים

מהיוזמה.
המבצעים" "טנק מרכב להתעלם היה אפשר אי

יהודית, בגאווה מתנוססת עליו שלנו, היפני
היהדות ערכי את המבשרת מהודרת, חנוכיה
משלבים שאנו כמובן לבין, בין האור. וניצחון

נח" בני מצוות "שבע בנושא מיוחדת פעילות
כי הדגשה תוך יפן, לתושבי זאת ומפיצים
בבטחון מוסיפה המצוות בקיום התחזקות

כולה. המדינה

לבהלה״ יסוד ״אין
הנסיעה, על שדיווח לאחר בנימין להרב בתשובה
המשיח מלך שליט"א הרבי העיר לברכה במצורף

(ימי החג לקראת הנדרשות בהכנות הצורך על
ביתר לפעול יש השנה שבפרט והוסיף הפורים),

מרץ.
הרביעי, בכור השריפה דבר על שנודע לאחר
30 עוד מהכור, להתרחק הממשלה והוראות
לצאת מקום יש האם השלוחים שאלו ק"מ,
שליט"א הרבי תשובת דרומה. לנסוע מטוקיו

מקום לזה שאין וברורה חדה הייתה המשיח מלך
שטז: עמ' י"ב בכרך התשובה לשון וזה כלל,
וביותר.. ביותר עצמו את שמבהיל "כנראה

שיתחיל רצון ויהי והצדקה יסוד כל מבלי היינו
שכמאמר הלב על שליט המוח להיות להשתדל

שאין ובפרט ותולדתו בטבעו הוא הזקן רבנו
במכתבו". שנראית להבהלה יסוד

הפורים לימי בהכנות המשיכו חב"ד בבית ואכן
מלך שליט"א הרבי בברכת אכן, שהתקיימו
הגאולה שמחת עדי יתרה בשמחה המשיח

והשלימה. האמיתית
על שהוטלה שגרתית הבלתי הפעילות לנוכח

כתוצאה השליחות בעבודת אדרעי בנימין הרב
דחופה פניה על הוחלט ביפן, המיוחד מהמצב

חלק וליטול להרתם המוכנים לכל ומיוחדת
חב"ד, בית ופעילות הדחופה העזרה בפעילות
בית של האתר באמצעות תרומה לשלוח ניתן
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