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ציות מוחלט
לנשיא הדור

סוד הצלחת עם ישראל לדורותיו ,אינה בכלי הנשק ומיומנות חייליו ,אלא לכל לראש בציות המוחלט לנשיא
הדור ,ובדורנו הרבי שליט״א מלך המשיח ,שהבהיר שאסור לתמוך במי שמוכן לנהל מו״מ עם הפלסטינים
את עמלק" ,באופן טוטאלי ובלי שאריות .שאול מכה את
עמלק ,אבל  ..וכאן מתחילה הנפילה .הוא משמיד את כל
עמלק ,מלבד אדם אחד )!( אגג מלך עמלק .הגיונו של
שאול מכתיב לו את הנימוק התורן ,ואגג נותר בחיים,
רק לעוד לילה ולמחרת הוא כבר הומת ע"י שמואל.
מבחינה מספרית" ,הפיספוס" היזום לא תופס מקום,
אבל במושגים של ביטול וציות מוחלט לדברי הנביא זהו
מחדל ,כבד ביותר ,שמול אחד מתוצאותיו וצאצאיו )המן
בן המדתא האגגי( נאלצים עתה מרדכי ואסתר להתמודד.
מאות שנים חלפו ועדיין רובץ החטא על "בית אבא",
אומר מרדכי לאסתר .בהיותנו צאצאי שאול המלך ,הרי
שעלינו מוטלת החובה
הראשונית לתיקון החטא
בית המקדש
שמקורו בהליכה אחר
ההגיון .מסירותך להצלת
עם ישראל ובאופן של
למעלה מטעם ודעת היא
זו שתביא למפלת המן
העמלקי .וזה הזמן.

אחד מרגעי המתח הגדולים מגיע לשיאו .הפתרון הסופי
בנוסח המן ,מקבל את האישור הנדרש ומעתה זו רק
שאלה של זמן .הרצים יצאו דחופים והמלך והמן ישבו
לשתות והעיר שושן נבוכה .מרגישים ולא ברור מה .אבל
היה מי שכן ידע ובמדוייק "ומרדכי ידע את כל אשר
נעשה" .זה השלב בו הוא מעדכן את אסתר המלכה
בסכנה העצומה המרחפת ,ומצווה עליה "לבוא אל המלך
להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה".
אסתר נסערת מהדברים ,אך עדיין מנסה להתנהל בהגיון
ומשיבה למרדכי ,כי פניה כזו שלא עפ"י כללי הטקס
כרוכה בסיכון עצום בפרט כשמדובר באחשורוש" :כל
עבדי המלך ,אומרת אסתר,
יודעים אשר כל איש ואשה
חלום חייו:
אשר יבוא אל המלך..
אשר לא יקרא אחת דתו
להמית".
גישה זו ,מבהירה אסתר,
עלולה לסתום גם הגולל
על כל אפשרות אחרת
להביא לביטול הגזירה.
רק משיח
מרדכי שמודע למצב
במאבקו של הישוב
הקריטי ,משיב לאסתר
היהודי בארץ הקודש,
נחרצות" :אל תדמי בנפשך
מול האוייב הערבי,
להמלט בנפשך בית
במהלך עשרות השנים
המלך מכל היהודים .כי
בעיצומם של השבועות בהם אנו קוראים בתורה על כלי המקדש והמשכן ,האחרונות היו גם נפילות,
אם החרש תחרישי בעת
הזאת רוח והצלה יעמוד נחשף בעיתון הטלגרף סיפורו של החוואי אלק ג׳ררד ) (78מאנגליה ,שהקדיש שהתרחשו בדרך כלל
 30שנה לבניית דגם של בית המקדש ,במו ידיו.
כשניסו להתאים את
ליהודים ..ואת ובית אביך
התגובה הישראלית להגיון
תאבדו ."..
התדמיתי )ראה ערך אי גיוס המילואים ערב מלחמת
יוה"כ( .סוד הצלחתו של עם ישראל לדורותיו ,אינה בכלי
מה ל״בית אביך״ ולכל הסיפור?
הנשק ומיומנות חייליו ,אלא לכל לראש בציות המוחלט
מובן
שלא
מילים נוקבות שאכן פועלות את פעולתן ,רק
לנשיא הדור ,ובדורנו הרבי שליט"א מלך המשיח,
מילים
ירמזון
מה ולהדגשת "בית אביך" בסיפור ,ולמה
שהבהיר :אין לנהל כל מו"מ עם הפלסטינים ,חובה
היהודים"?
אלו? וכי אין הם כלולים בגזירת "כל
לבטל את האוטונומיה ולהסיר כל אפשרות של סכנת
"מחדל עמלק" המתואר בהפטרת
טירור מצד הערבים .דברים ברורים ,שמשמעם :לא יתכן
השבת "שבת זכור" מבהיר את התשובה.
לתמוך במועמד הנוכחי לראשות הממשלה המצהיר על
שאול )בן קיש( שנתמנה מחוייבותו "להמשך המגעים הפוליטיים וחיזוק מנגנוני
הבטחון הפלסטינים" .חזקה עלינו הבטחתו הידועה של
זה עתה למלך על
ישראל ,מקבל בציווי ה' ,הרבי שליט"א מלך המשיח כי יילחם לפירוק כל ממשלה
כזו ,עדי הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.
משימה " -לך והכיתה

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
מבצע פורים
השבוע יחול חג הפורים ,וברחבי
העולם נערכים שלוחי הרבי שליט"א
מלך המשיח לקראת המבצע שיתקיים
במטרה להביא את שמחת הגאולה לכל
יהודי .השנה לרגל שנת 'הקהל' יושם
דגש מיוחד על כינוסי ומסיבות פורים.
להזמנת עלוני הסברה ,עלונים לילדים
פוסטרים שלטים ומגילות ,ניתן לפנות
למחלקת הוצאה לאור שע"י האגודה
למען הגאולה האמיתית והשלימה,
במוקד ההפצה ממש.077-5123-770 :

לקראת ברכת החמה
במוקדי חב"ד נערכים לקראת מעמד
ברכת החמה ,שיתקיים השנה .המעמד
מתרחש אחת ל 28-שנה .המעמד ,בערב
פסח ,ינוצל על ידי שלוחי הרבי שליט"א
מלך המשיח לבשורת הגאולה.

אחדות בתורה
מזה מספר שנים ,שוקד הרב
שניאור שניאורסאהן מרמת אביב ,על
כתיבת חיבור תורני מהפכני ראשון
מסוגו .בספר נסקרות כל המחלוקות
בש"ס וברמב"ם תוך שמתגלה קו משותף
בין החולקים בכל מחלוקותיהם ,בהתאם
לשיטת ה'לשיטתיה' הידועה של הרבי
מלך המשיח שליט"א .בימים אלו יוצא
ב"ה הספר לאור ,ניתן להשיגו בטלפון:
 ,054-7716775או.2or770@gmail.com :

משנכנס אדר
מרבין בשמחה!
נא לשמור על קדושת הגליון

מדוע נהרגה ושתי המלכה?
בתחילת המגילה מסופר שביום השביעי של
המשתה שעשה אחשורוש ,צוה "להביא את
ושתי המלכה לפני המלך ..ותמאן המלכה
ושתי לבוא ..ויקצוף המלך מאד ..ויאמר המלך
לחכמים יודעי העתים ..כדת מה לעשות
במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר
המלך"...
והסיבה לכך שאחשורוש הציע את הדבר לפני
חכמיו הוא "כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת
ודין" )כי כן מנהג המלך בכל משפט לשום את
הדבר לפני כל יודעי דת ודין .רש"י( ,ומשמע
מזה ,שהי' לו ספק בדינה של ושתי .ולכאורה
תמוה :הנהגת ושתי הרי היתה מרידה במלכות
— ומהו הספק בדינה? והלא מי שאינו מקיים
ציווי של מלך ,בדיני ישראל על פי 'תורת חסד'
רשות למלך להרגו )מדין מרידה במלכות(
— ומובן שכן הוא אצל מלכי האומות,
שהמורד במלכות "אחת דתו להמית".

תשובה לא מובנת

וביותר תמוה מענהו של ממוכן" :לא על המלך
לבדו עותה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל
כל העמים ..כי יצא דבר המלכה על כל הנשים
להבזות בעליהן בעיניהן - "..כלומר :הנימוק
לזה שהיא חייבת מיתה הוא לא מפני חטא

מרידתה במלך אחשורוש ,אלא לפי שעותה על
"כל השרים . .כל העמים . .להבזות בעליהן
בעיניהן"!
והסיבה לכך שושתי לא נהרגה בגלל מרידה
במלכות ,אלא בגלל הסיבות שמנה ממוכן היא
כיון שכל סעודה זו היתה "לעשות כרצון איש
ואיש"  -יש מקום לומר שאין ושתי חייבת
לבוא לפני המלך בלי רצונה )ומיאונה אינו
מרידה במלכות ,אלא אדרבה בהתאם לרצון
המלך" ,לעשות כרצון איש ואיש"(.

הפורים .אמרו חז"ל שבזמן מתן תורה כפה
הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ,וחזרו וקבלוה
בימי אחשורוש כמו שכתוב קיימו וקבלו
היהודים ,קיימו מה שקיבלו כבר".
וזהו גם הרמז בנוגע לסעודה שעשה המלך
"לכל העם הנמצאים בשושן הבירה" ,שמדבר
על ישראל שהם עם קרובו )ונמצאים בבירתו
של מלך מלכי המלכים הקב"ה( — שהקב"ה
מזמינם לסעודה ,דהיינו לימוד התורה וקיום
המצות ,שזוהי סעודתו והנאתו של איש
ישראל; והקב"ה נותן בחירה חפשית" ,אין
אונס" ,ואדרבה" ,לעשות כרצון איש ואיש".
וזה הי' העילוי דימי הפורים שאז "קיימו מה
שקיבלו כבר" ,לא מתוך אונס אלא דוקא מתוך
בחירתם החפשית.

יין תחת יין

אבל מובן שיש מקום לומר גם להיפך -
ולכן התייעץ אחשורוש עם "החכמים יודעי
העתים" ,והם נזקקו לסיבות נוספות.

המלך האמיתי מזמין לסעודה
ידועה אמרת חז"ל שכל "מלך" הנאמר במגילה
מרמז על הקב"ה ,שמזה מובן גם בפסוק דידן,
"כי כן יסד המלך ..לעשות כרצון איש ואיש"
— שבפסוק זה נרמזת הנהגתו של הקב"ה
בשייכות לעמו ישראל.
ויש לומר ,שבפסוק זה נרמז העילוי והחידוש
שנפעל על ידי מסירת נפשם של ישראל בימי

ולכן גדלה שמחת פורים למעלה מכל מדידה
והגבלה ,עד ש"חייב אינש לבסומי בפוריא עד
דלא ידע כו'" ,וכפרש"י "לבסומי — ביין" ,שיש
לומר ,שזהו ענין של "ונהפוך" ,שתמורת ה"יין"
שנתן אחשורוש במשתה שלו ,באופן של "ויין
מלכות רב כיד המלך" ,שלא למעליותא ,נעשה
"יין . .רב" של קדושה ,שמחת פורים שלמעלה
ממדידה והגבלה ,עד שגם כאשר כל המועדים
בטלים )ששמחת מועדים לא תהיה בחשיבות
לגבי השמחה שתהי' בשמחת הגאולה( ,שתהיה
שמחה למעלה ממדידה והגבלה ,ועד ש"שמחת
עולם על ראשם" — שמחת פורים לא תבטל,
"וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים
וזכרם לא יסוף מזרעם".

)על פי שיחת פורים תשכ״ז(

לוח השבת

פרשת תצווה
שבת זכור

לפי שעון חורף

הדלק"נ

ירושלים 5:05
תל-אביב 5:20
5:11
חיפה
באר-שבע 5:23
ניו-יורק 5:35

מוצש"ק

6:18
6:20
6:19
6:21
6:34

 :‰¯ËÙ‰כה אמר ה'  -גבעת שאול

)˘(„Ï-· ÂË ,‡ Ï‡ÂÓ
˙˘¯Ù ÔÈ¯Â˜ ÔÂ˘‡¯· ,‰¯Â˙ È¯ÙÒ È˘ ÔÈ‡ÈˆÂÓ
˙ˆÈÎ ˙˘¯Ù· (¯ÂÎÊ) ¯ÈËÙÓ‰ ˙‡ ÔÈ¯Â˜ È˘· ‰Â
˙ˆ‡È¯Èˆ· '‡ ÌÚÙ ˙Â¯˜Ï ˘È "˜ÏÓÚ ¯ÎÊ" ˙‡ .
ÏÂ‚Ò· '· ÌÚÙÂ
יו"ל ע"י :האגודה למען

הגאולה האמיתית והשלימה

עורך :הרב זמרוני ציק
מנהל אדמיניסטרטיבי :יצחק רחימי
רכז המערכת :בנצי פרישמן
משלוחים :מנחם רווה
ברדיצ'ב  ,10בת-ים עיר הגאולה ,ת.ד3084 .
טל'  03-658-4633פקס03-657-3816 :

תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית :צילום ש .רומני

אימיילsichat@hageula.com :
אינטרנטwww.hageula.com :
www.moshiach.net

ח-ן בנק הדואר 4-16896-5

תצווה
ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו
אליך שמן זית זך כתית למאור

)שמות כז ,כ-כא(

״תצוה״  -לשון צוותא וחיבור :שלא להיות
מנותק מיעד השליחות ,אלא להיות קשור
עם מקום השליחות.
״את בני ישראל״  -נוסף לעבודה עם עצמו
ובחלקו בעולם ,צריך להתקשר ולהשפיע
גם על יהודים אחרים" ,בני ישראל",
ובאופן שמרגיש איך שהוא "את" ,טפל
ובטל ,ל"בני ישראל" שהם העיקר.
״ויקחו אליך״  -לקחת את כל ענייניו
וחלקו בעולם ולהביאם לא רק לדרגא
מסויימת בקדושה ,אלא "אליך" דוקא,
לבחינת משה שבו  -אל ה"אתה" ,עד
ל"ואתה" ,העצם בעצמו.
״שמן זית זך״  -שבא ע"י יגיעה ועבודה
של כתישת הזית המר ,הרומז גם לעבודת

היום יותר מתמיד ,רואים

ניסים גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה ,עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות050-8080-770 :
או באתר הגאולה www.hageula.com

ברכת מזל טוב
למשפחת ר' אמיר כהנא שיחי'
לבוא הבן הת' יוני שיחי' בקשרי השידוכין
עם ב"ג דבורה לאה תחי'
למשפחת ר' יעקב שטיינברג שיחי'
יהא ביתם  -בנין עדי עד ,מתוך הרחבה של זמן
הגאולה האמיתית והשלימה

ה"אתהפכא מרירו למיתקא" כולל -
שסוחטים ומגלים בגשמיות וחומריות
העולם  -את ה"שמן זית זך"  -הזדככות
הגשמיות וחומריות העולם.
״כתית״  -המובחר מבין תשעה השמנים.
שהוא כשר ומובחר למנורה ובאופן של
ביטול "ונפשי כעפר לכל תהיה".
״למאור״  -דווקא ,שלמעלה מאור וגילוי.
"להעלות" להרים את כל חלקו בעולם
וכל העולם ,מלמטה למעלה.
״נר״  -באופן של "נר" .רמ"ח אברים וב'
ידיים בגימטריא "נר" .הידים על ידם
מגביה יהודי את כל ענייני העולם.
״תמיד״  -שגם כל הדרגות של נר מאירות
באופן תמידי.
״מערב עד בוקר״  -בשינויי הזמן ומקום,
וכל זה קשור עם ה"ואתה"  -העצם של
יהודי ,שלמעלה מכל העניינים.

)משיחת שבת פרשת תצוה תנש״א(

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

ח

ומש

ת

הלים

ת

ניא

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

דבר מלך
‰ÏÂ‡‚Ï ‰ÏÂ‡‚Ó
·˘˙ÏÈ‚Ó" ˙‡ ‡¯Â˜ È„Â‰È˘ ‰Ú
‡Ï˘ ÌÈÈÚ‰ Ì‚˘ - "¯˙Ò
"‡¯˙Ò‰" ,ÏÂÙÎ‰ ¯˙Ò‰‰) "¯˙Ò
‡¯Â˙· (Ï·˜ÓÂ) ‡¯Â˜ ‡Â‰ ("¯È˙Ò
"Ê‡ È¯‰ . . ÈÂÏ‚ ÔÂ˘ÏÓ "‰ÏÈ‚Ó
,‰ÏÈ‚Ó - ÈÂÏÈ‚‰ ˙ÈÏÎ˙Ï ÚÈ‚Ó ‡Â‰
„Ú ,¯˙ÂÈ· ‰ÁÓ˘Ï ‡È·Ó˘ Ì˙Ò
,"...Ú„È ‡Ï„ „Ú" Ï˘ ÔÙÂ‡Ï
˘ÍÎ È„È ÏÚÂ ,˙Ï·‚ÂÓ È˙Ï· ‰ÁÓ
˙ÏÂ‡‚Ó˘ ,‰ÏÂ‡‚Ï ‰ÏÂ‡‚ ÔÈÎÓÂÒ
.‰„È˙Ú‰ ‰ÏÂ‡‚Ï ÌÈÚÈ‚Ó ÌÈ¯ÂÙ‰
)(ÌÈ¯ÂÙ ,'Â ˜ÏÁ ˙ÂÁÈ˘ ÈËÂ˜Ï

ברכת מזל טוב
למשפחת ר' אליהו לוזון שיחי'
לבוא הבן הת' אריאל שיחי' בקשרי השידוכין
עם ב"ג תהילה חיה תחי'
למשפחת ר' יעקב אברהם מרום שיחי'
יהא ביתם  -בנין עדי עד ,מתוך הרחבה של זמן
הגאולה האמיתית והשלימה

נפלאות עכשיו

"כבר עשו תשובה"
"..יש לעורר עוד הפעם )כפי אמרתי כמה פעמים(
שהרבנים צריכים לפרסם הפסק דין ש"כלו כל הקיצין".
ובנוגע לתשובה )כהמשך דברי הגמרא "ואין הדבר תלוי
אלא בתשובה"(  -כבר עשו תשובה )כפי שאמר כ"ק
מורי וחמי אדמו"ר כמה פעמים שכבר עשו תשובה,
וכבר השלימו כל עניני העבודה( ,ועתה נשאר רק הענין
דגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש.
ואז  -לא יהיה צורך בהענין ד"השוכן איתם בתוך
טומאתם" .כיון שיבטל המצב דהיפך הטהרה"...
)מדברי הרבי שליט״א מלך המשיח לרב מרדכי אליהו ,ו׳ מר חשון תשנ״ב(

פסק דין
כבוד קדושת הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח ,הכריז
בשבת פרשת שופטים ה'תנש"א ,וזה לשונו הק'" :ישנה ההוראה
כנ"ל שצריכים לפרסם לכל אנשי הדור ,שזכינו שהקב"ה בחר ומינה
בעל בחירה ,שמצד עצמו הוא שלא בערך ,נעלה מאנשי הדור ,שיהיה
ה"שופטיך" ו"יועציך" ונביא הדור ,שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע
לעבודת כל בני ישראל וכל האנשים דדור זה" .עד כאן לשונו הק'.
בשיחת קודש פרשת בלק ה'תשנ"א אמר כ"ק הרבי שליט"א מלך
המשיח וזה לשונו קודשו" :בודאי ובודאי ללכ כל ספק וספק ספיקא
שכבר הגיע זמן הגאולה  . .וגם ענין התשובה היה כבר בשלימות" .עד
כאן לשונו הק'.
בשיחת קודש פרשת נח ה'תשנ"ב אמר כ"ק הרבי שליט"א מלך
המשיח וזה לשון קודשו" :הרי בודאי ובודאי שכבר כלו כל הקיצין,
וכבר עשו תשובה ,ועכשיו אין הדבר תלוי אלא במשיח צדקנו עצמו".
עד כאן לשונו הק'.
בחודש מרחשון ה'תשנ"ב ,בשיחה עם רבנים אורחים אמר כבוד
קדושת הרבי שליט"א מלך המשיח שדרוש פסק דין מרבנים שהגיע
זמן הגאולה.
ועל כן ,על פי ציווי נביא הדור "שופט הדור" ו"יועץ הדור",
מביאים אנו בזה את פסק דין הרמב"ם בהלכות תשובה ,פרק ז' הלכה
ה' ,וזה לשונו:
"כל הנביאים כולן צוו על התשובה ,ואין ישראל נגאלים אלא
בתשובה ,וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף
גלותן" ,ומיד הן נגאלין" .עד כאן לשונו.
אנו רבני ישראל פוסקים בזה הלכה למעשה בכח תורתנו הקדושה
על פי דברי קודשו של הרבי מלך המשיח שליט"א שענין התשובה
של כלל ישראל נתקיים כבר בשלמות ועל פי פסק הרמב"ם ,שכאשר
ישראל עושים תשובה  -מיד הם נגאלין.
לפי האמור הרי הגיע הזמן של גאולת ישראל ,גאולת עולמים ועל פי
דין תורה צריך הרבי מלך המשיח שליט"א להתגלות מיד ממש ,לעין
כל ,יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו ,מיד ממש.
___________

____________

____________

)על נוסח פסק דין זה חתמו עד עתה ,עשרות רבנים(
רבנים החותמים על פסק דין זה ,יכולים לשלוח העתק לפקס03-567-3816 :

המטה להצלת העם והארץ | ת.ד ,6132 .צפת | טל' 050-875-4616

לפרסם שיחזיקו בשטחים
צריך לדבר עם האנשים האחראים בארץ הקודש
ולדרוש מהם לפרסם כי כל השמועות בדבר
החזרת שטחים ,רחמנא לצלן ,אין להם כל יסוד בהווה ,ביחס
למעשה .ואדרבה :ימשיכו להחזיק בשטחים האלו מתוך שמחה
רבה ,מתוך שלום ובדרכי נועם.
)כ"ו אדר שני תשמ"ט(

דווקא בחודש אדר
ביום רביעי שעבר ,א' אדר ,זכתה
כחסיד ,ידעתי שכעת אמתין עד
ישיבת חב"ד שע"י "מרכז משיח
לחודש אדר לחתימה על ההסכם,
וגאולה" בירושלים ,לחנוך את
אך בעל הנכס ,אותו יהודי משוויץ,
משכנה החדש .בתחילת הערב
ראה את הדברים אחרת.
התנהל החלק הרשמי של האירוע,
בתחילה הוא ניסה לשכנע אותי
בו הודגשה לא אחת ,העובדה
לחתום על ההסכם ,הוא הסביר
שחנוכת הבית מתקיימת בהשגחה
שמכיון שהוא מחוייב לנו,
הפרטית ,בתחילתו של חודש
באמצעות הזכרון דברים שנכתב
אדר ,החודש המוצלח לבני ישראל,
בנינו ,הרי שמעכשיו ,למשך יותר
כלשון הרבי שליט"א מלך המשיח.
מחצי שנה ,הוא נאלץ להחזיק את
קרוב לחצות הלילה ,נסתיים
כל הקומה ריקה ,בלי אפשרות
התוועדות
החלק הרשמי ,והחלה
להשכיר אותה למישהו אחר,
חסידית רבת משתתפים במהלכה
ולאידך אני מסרב לחתום על
סיפר ר' אבי טאוב מידידי
העסקה ולפתוח את המשרדים
לו
שאירע
הישיבה ,סיפור מיוחד
במקום ,כבר כעת.
בקשר לחשיבות חודש אדר:
בתחילה הוא דיבר בצורה יפה ,אך
"היה זה לפני כעשרים שנה,
עם חלוף הזמן ,הלכו דברים ולבשו
תשמ"ט,
בחודשי הקיץ של שנת
טון תקיף במיוחד .במילים תקיפות
באותם ימים החברה שאני עומד
במיוחד הוא דרש ממני להגיע
בראשה ,חברת  NDCבתחום
ולחתום על ההסכם,
היהלומים ,נזקקה
ואני עמדתי בסירובי.
למשרדים חדשים בניו
לבסוף ,כאשר ראיתי
יורק ,לצורך הרחבת
שלא ניתן לשכנעו,
הפעילות.
הצעתי לו להגיע
לאחר מסע חיפושים
למעמד חלוקת
ארוך ,הגענו לשדרה
הדולרים אצל הרבי
רחוב
החמישית ,פינת
שליט"א מלך המשיח
במרכז
 47המפורסם,
המתקיימת מידי יום
מנהטן ,האיזור הידוע
ראשון ,ב.770-
כמרכז תכשיטים
ר׳ אבי טאוב
"תגיע לשם ,תגש לרבי
בינלאומי.
שליט"א מלך המשיח ,תסביר לו
גדול
משרדים
בנין
עמד
במקום
את הבעיה שלך ,ומה שהוא יגיד,
קומה
מבוקשנו,
את
מצאנו
שם
אני מוכן לעשות".
שלימה המיועדת להשכרה.
ההצעה התקבלה בעיניו ,והוא אכן
נפגשנו עם בעל הבית ,יהודי אמיד,
הגיע ביום ראשון ,לאותה חלוקה.
תושב שוויץ ,המחזיק בבעלותו
במשך שעות ,הוא עמד יחד עם
מספר בנינים באיזור.
שאר אלפי בני ישראל ,בתור שהלך
והתקדם אט-אט לנשיא ישראל
לאחר דין ודברים ,הגענו להסכמה
 הרבי שליט"א מלך המשיח.על סכום העסקה ,וערכנו זכרון
מתוך
דברים .עיכבתי את החתימה
כשהגיע תורו ,הוא התקרב ,הרבי
מלך
רצוני להגיע לרבי שליט"א
שליט"א מלך המשיח הביט בו
המשיח ואשאל בעצתו ,בנוגע
בצורה מיוחדת ,הוא החוויר כולו
לשכירות המקום.
והתקדם ,קיבל את הדולר בברכת
"ברכה והצלחה" ויצא.
ואכן ,בהזדמנות הראשונה ,הגעתי,
באותם ימים של חודש אב ,לרבי
פגשתי אותו מחוץ לתור ,וציפיתי
את
שליט"א מלך המשיח ,ובקשתי
לשמוע ממנו מה היה ,אך הוא
ברכתו לצעד.
בתשובה השיב לי" :עזוב ,תבוא
לחתום בחודש אדר ,לי אין כעת
הרבי מלך המשיח שליט"א שמע
שום בעיה עם זה".
את שאלתי ,נתן לי את ברכתו ,אך
רגע לפני שעזבתי ,אמר לי "כדאי
כוחו של מבט מהרבי שליט"א
לחתום על חוזה השכירות ,בחודש
מלך המשיח.
אדר".

גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה

בקשת עזרה דחופה ,לאחד מאנ"ש שצריך
לעבור השתלת כליה בדחיפות!
לתרומות :הקרן לרפואת ישראל בן מרים
ח-ן  21269813בנק הדואר

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם

היומי אדר פרק ליום

פרקים ד-ו

הל' מכירה פרק ו

ש' יא פרקים ז-ט

פרק ז

ו' י

א' יב פרקים י-ב

פרק ח

פרקים יג-טו

פרק ט

ג' יד פרקים טז-יח

פרק י

ד' טו פרקים יט-כא
ה' טז פרקים כב-כד

פרק יא

ב' יג

פרק יב

הל' סנהדרין

מאפיות בית חב"ד ברחבי העולם
בכל קהילה יהודית גדולה בעולם ,אם אתה צריך
לחם ,אתה פשוט 'קופץ' למאפייה מקומית ויש
לך לפחות  5אפשרויות שונות של לחם כשר.
שונה הדבר בקרב הקהילות המוגדרות
כ"נידחות" לעיתים מדובר בכמה אלפי יהודים,
שאין להם לחם כשר לאכילה .מלבד בעיית
הכשרות החמורה של "פת נוכרי" ,הרי שבדרך
כלל מערבות המאפיות הגדולות חומרים שונים
בתהליך היצור ,חומרים המורכבים ממאכלים
שאינם כשרים.
שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח הפזורים
ברחבי הגלובוס ,מתמודדים גם עם התופעה הזו.
ולעיתים קרובות ניתן למצוא בבית חב"ד את
המאפיה המקומית המספקת לחם וחלות כשרות
למהדרין ,לתושבי העיר היהודים.
אפיית החלות מנוצלת בחלק מהמקומות,
לשיתוף ציבור הנשים המקומיות בתהליך ,כך
הן גם מתוודעות לנושא "הפרשת חלה" וזכות
לקיים בעצמן את המצווה.

 8שעות כל שבוע

בטוקיו בירת יפן ,בית חב"ד משמש כמאפייה
הכשרה היחידה באיזור .מידי שבוע ,מכינים
במקום עשרות ק"ג של לחם ,עבור כל
המעוניינים .אם זה המבקרים הרבים המגיעים
לבית חב"ד ,משפחות מקומיות ורווקים תושבי
העיר או אנשי עסקים ותיירים מחו"ל שצריכים
לחם כשר במהלך ביקורם.
על התופעה מספר שליח הרבי שליט"א מלך
המשיח הרב בנימין אדרעי" :בשבוע האחרון,
לדוגמא ,עשינו  30קילו של חלות ולחמניות
לשבת ,התהליך לקח בערך  8שעות מתחילת
המבצע ועד סופו .חוץ מתהליך הערבול ,הנעשה

לאחר מכן בדקנו את התנורים .להפתעתנו
מצאנו על כל מגש חתיכת אוכל .שאלתי את
האופה מה זה ,והוא ענה שזה חתיכת "דבר
אחר" ...תוך שהוא מיהר לסייג את הדברים:
אנחנו לא מכניסים את זה בלחם עצמו ,אך כשזה
נמצא בתנור יחד עם הלחמים ,זה מעניק ניחוח
נפלא לתוצרת...
היה זה כמובן הסוף לנסיון הכשרות במאפיה,
וכך לקחנו על עצמינו גם את תהליך אפיית
הלחם למאות היהודים".

חלות פותחות לבבות

במו ידיהם .בבית חב״ד בטוקיו שביפן

במכונה ,את כל שאר התהליכים כמו מדידה,
גלגול וכן עיצוב החלות הכל מתבצע באמצעות
היד .והתוצאות מדברות עבור עצמם ,גם טעים,
גם כשר וגם צורה של חלות מקוריות ,המזכירות
לרבים את השבת בבית.

ניצלו ברגע האחרון

אגב ,כאשר הגענו ליפן לפני כעשר שנים ,גיליתי
מאפייה שהיה נראה שתעמוד בתנאי הכשרות.
מדובר היה במאפיה על בסיס צמחוני ,בה לא
נתקלנו בבעיות כשרות מיוחדות ,מאחר ולא
הוכנסו ללחמים ,מוצרי חלב או בשר .הגעתי
לסיכום כללי עם בעל המאפיה ,לגבי בדיקת
הכשרות במקום.
הוא דווקא שמח לרעיון ,ואפילו הסכים שאת
הפעלת התנורים אעשה בעצמי ,על מנת שהלחם
לא יהיה "פת נוכרי" ,כפי שהסברנו לו .הכל נראה
היה בסדר גמור ,הקמח ,השמרים ושאר מרכיבי
הלחם היו בסדר ועמדו בתנאי הכשרות.

גם בבית חב"ד בניו דלהי  -הודו נתקלו בבעיה
דומה .בלחם המיוצר על ידי המקומיים מערבים
חלב ,שכמובן הינו "חלב עכו"ם" .לכן עלה רעיון
שלפחות לשבת  -בינתיים  -יהיה למשפחות
הישראליות
המקומיות ,חלות
כשרות.
כך ,שלושים חלות
יוצאות מידי שבוע
מהתנור בבית
חלה לשבת .עם עובד בשגרירות
חב"ד ,לחלוקה
בהודו
למשפחות השגרירות,
הקונסוליה והקהילה היהודית .וזאת כמובן
בנוסף למאתיים לחמניות שבועיות ,המוגשות
למטיילים הישראלים ,הבאים לסעודות שבת
בבית חב"ד.
כמובן שזה לא נגמר בחלות ,בביקורם הקבוע
בשגרירות ,יש כבר מניחי תפילין קבועים ,ונשים
המקבלות נרות שבת קודש .השליח הרב שמואל
שארף מספר לכתבינו על התרגשות האנשים
מההשקעה בשביל שהם יאכלו כשר .והכל כמובן
לזירוז הגאולה האמיתית והשלימה.

האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה
מחלקת הפקות והוצאה לאור

הפקות של גאולה

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

נזכרים  -ונעשים

ללכת בדרך הישרה על פי ספר הישר תורתנו הק',
רואים שהקישוים פחותים מאשר שיערום מראש,
והכחות להתגבר עליהם כבירים יותר מאשר היו
בהשערה ואם בכל אחד הדברים אמורים על
אחת כמה וכמה זה שרבים תלוים בו ,זאת אומרת
שמשפיע על הרבים ע"י חינוך והדרכה.

במענה למכתבו מי"א אדר בצירוף הפ"נ שנתקבל
ביום הפורים ,וברך לקחתי ואשיבנו" ,אשר יקוים
מתאים למה שכתוב "והימים האלה נזכרים ונעשים
בכל דור ודור" ,וידוע הפירוש שכשהם נזכרים הרי
הם גם ונעשים ,שיהיה אורה ושמחה וששון ויקר,
כדרשת רז"ל וגם כפשוטו.
)מאגרת ז׳רכד(

רבי  -מעל הטבע

והנה ידוע המבואר בספרי מוסר וביתר אור בספרי
חסידות ,הענין דלפום גמלא שיחנא ,זאת אומרת
אשר ביחד עם הנסיונות ניתנו גם כן הכחות
המתאימים להתגבר עליהם ,אלא שזכה דורנו
כנראה במוחש ,שכשמחליטים בתוקף המתאים

ידוע שאצל הנשיאים ובפרט שמעתי שאצל
אדמו"ר מהר"ש נ"ע הנה בעת אמירת המאמר היה
אומר מילות בודדות שהיו שייכות רק לפרטים מן
השומעים וכל אחד ואחד היה שומע רק השייך
אליו .אלא שכבוד קדושת אדמו"ר נ"ע ביקש את
אביו שהוא ישמע גם את כל המילות הנ"ל וניתן לו
)מאגרת תקסב(
 -כך שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר...

בדורנו  -קל יותר לקיים

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפורים!

)מאגרת ז׳רלד(

פוסטרים ,שלטים ,מגילות אסתר,
עלוני הסברה ,עלונים לילדים,
חוברת המגילה וברכון ועוד...
מרכז ההפצה

ממש

בארץ הקודש

להזמנות077-5123-770 :

