
בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

ניסן כ״ח התעוררות
יתקיימו ניסן, כ"ח התאריך לרגל
התעוררות מעמדי והעולם הארץ ברחבי
לקיום עיצה לטכס חיזוק, והתוועדויות
המשיח מלך שליט"א הרבי דברי
להביא שיפעלו עקשנים עשרה שימצאו

והשלימה. האמיתית הגאולה את

גאולה של פסח פעילות
מסכמים העולם ברחבי חב"ד בתי
הפסח חג פעילות את גדולה בהצלחה
במוקדי אלפים. מאות שהקיפה
התקיימו העולם ברחבי המטיילים
מחויה נהנו בהם ציבוריים סדרים
מצות לצד למהדרין, כשר ואוכל רוחנית
"כינוסי התקיימו החג במשך גם ויין.
התורה. חלקי בכל ועיון ללימוד תורה"
"סעודות נערכו החג סיום לקראת

הבעש"ט. כתקנת משיח"

האבות בעיר גאולה
המועדף, חול בימי שנה, כמידי
יחדיו מתקבצים ישראל עם רבבות
ישיבת תלמידי חברון, - האבות לעיר
הזמנים' 'בין את מנצלים צפת חח"ל
בית ופותחים למקום ההמונית והעליה
אלפי מאות חולקו בו במקום, חב"ד
אלפים הגאולה, בשורת פרסום מנשרי
ולהתקשר לכתוב ההזדמנות את ניצלו
באמצעות המשיח מלך שליט"א לרבי

קודש. האגרות

לענייני שהופנתה דקדושה, העקשנות תכונת אצלנו התגלתה זו מפתיעה שיחה של מכוחה
וקיים חי והגואל הגאולה בשורת בהפצת עשיה של נפלא לפרץ והביאה ומשיח גאולה

טובות חדשות

הגדולה הסערה
! ניסן לכ"ח אור

ביכולתכם אשר כל עשו
ההתגלות!!! את להביא

מבבל עלה כאשר זירא ר' ביותר. מוזר סיפור
כדי וזאת תעניות. מאה צם ישראל, לארץ
בלימוד ויצליח בבלי, התלמוד את (!) שישכח
מבינה אינה הרכושנית גישתנו ירושלמי. תלמוד
היינו שניהם? את שנדע לנו איכפת ומי כזו, הנהגה
הלימוד אופן מוסבר: החסידות בתורת אומרים.
הלימוד משיטת במהותו שונה בבלי בתלמוד
שיטת את לקלוט להצליח כדי ירושלמי. בתלמוד
את "למחוק" עליו היה יותר, הנעלית הירושלמי,

הבבלי. לימוד שיטת
מתרחשת דומה תופעה
מגן הנשמה מעבר בעת
שבעולם התחתון עדן
העליון עדן לגן היצירה,
יותר עליון בעולם הנמצא
צריכה הבריאה, עולם
בנהר לטבול הנשמה
כל אש). של (נהר דינור
מרשמיה לשכוח כדי זה
להצליח כדי הקודמים,
החדש. האור את לקלוט

ותוכן טון שינה
לכולנו, זהקרה מעין משהו

.(91') ה'תנש"א ניסן לכ"ח אור חמישי ביום
שליט"א הרבי החל ערבית, תפילת של בסיומה
עד המתפללים. בפני שיחה לומר המשיח, מלך
שינה מסויים בשלב כרגיל. התנהל הכל כאן
עד פעלנו לא מדוע תובע, והחל ותוכן טון לפתע
עבר מכאן והשלימה... האמיתית הגאולה את כה
נשמעו שלא שכמדומה נוקבים ביקורת לדברי
זה הרי - מתי" "עד כשצועקים "גם דוגמתם,
וצועקים מבקשים היו ואילו וכו' הציווי מפני

בא!". היה כבר שמשיח ובודאי בודאי באמת,
נשמעו זה, בשלב
היה שקשה ביטויים
"הדבר עליהם: לחזור
לעשות שיכולני היחיד
אליכם העניין למסור -

את בפועל להביא ביכלתכם... אשר כל עשו
ממש". ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה
שהדברים ולאלו השומעים על נחתה השיחה
כסערת לפחות בהיר. ביום כרעם להם, הועברו
השבוע. בתחילת עלינו שנחתה והגשם הרעמים
מקום את הראשונות, השעות שחלפו לאחר רק
לעשות שחייבים התחושה תפסה הראשוני ההלם
היום, עד היה שזה כפי להמשיך אפשר אי משהו,
נעשה. לא שעדיין כזה משהו לעשות חייבים
של נפלא פרץ נוצר
הגאולה בשורת הפצת
וקיים חי המשיח ומלך

ממש. כפשוטו

עכשיו התגלות
את לעבור חייבים היינו
זה.לצאתמה"מרובעות"
ם י מ ו ס ח מ ה ו
שהקמנו הפסיכולוגיים
שנים. במשך לעצמנו
את צריכים היינו
שיעזור הזה" "הניעור
שלעולם להחליט, לנו
אותו כבר יהיה לא זה
אותנו שיגביה מישהו חדש. משהו אלא דבר,
הבאת את לפעול נוכל בה רוחנית ועוצמה למימד

והשלימה. האמיתית הגאולה
תכונת אצלנו התגלתה זו שיחה של מכוחה
גאולה לענייני שהופנתה דקדושה, העקשנות
אלפי נוספו ענקיים, תורה כינוסי מאות ומשיח.
של ובתורתו וחסידות בנגלה תורה שיעורי
ובבקשות בשאלות פונים החלו רבבות משיח,
מלך שליט"א הרבי אל והדרכה, עצה ברכה
סרטי הפקת קודש. האגרות באמצעות המשיח
פרסום ואביזרי הסברה, עלוני עת, כתבי וידאו,
נושא לכל ביותר עשירה ספרות הגאולה, לבשורת
קבלת על המוניות להחתמות עד והמשיח, גאולה
טובים ומעשים בתורה הוספה תוך המלכות,

ממש. עכשיו ההתגלות את יפעלו שבוודאי

הרבי בתמונת מעוטרים אופנים, זוגות חמישים נעו ניסן, י״א לרגל
תל-אביב. ברחובות מיוחדת בשיירה משיח, ודגלי המשיח מלך שליט״א

אביב בתל בשיירה הגאולה אופני

האירני התרגיל חשיפת בקרוב

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

בטן לפרי חדשים טפולים
הבטן. בפרי נתברכו לא שעדיין הפעם עוד כותב

האחרונות. בשנים חדשו חדשים טפולים שכמה וכיון
זה, במקצוע מומחה לרופא הפעם עוד שיפנו מהנכון

החדשים. להטפולים ביחוד ולשאלו
לי נראה אין - הריאות על נתוח אודות שכתב במה

כמובן. וכלל כלל
המזוזות לבדוק צריך - החלומות אודות שכתב במה
זוגתו אשר וכן תקון, הדורש שם יש שבטח בדירתו
הכשרות ישראל בנות של הטוב מנהג על תשמור תחי'
שבת ערב בכל הנרות הדלקת קודם לצדקה להפריש

טוב. יום וערב
מובן בבקר וחמישי שני ביום החול בימות גם כן ותעשה

נדר. בלי להיות צריך זה דכל
ו׳רפ) (מאגרת

פשרות ללא אמת
אצלי מתוסף לזמן ומזמן פעמים כמה אמרתי וכבר

ויותר, יותר זה את מוכיחה שהמציאות בהכרה
מסוגל אלו בשנים הברית בארצות הצבור אשר והוא

לקבל
שחריפה אף ברורהו אמת לו שיאמרו דורש גם וברובו

פשרות. בלי היא
מוכנים אין הפרטים לחייהם שבנוגע אלו ואפילו
לסייע מוכנים ימין, לצד גדולים שינוים בהם לובשות

יראו רק באם הצבור. לחיי בהנוגע אלו, בשינוים
האמת. דרך זוהי אשר להם ויוכיחו הדרך את להם

ו׳רפ) (מאגרת
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שמיטה שנת (17.4.15) ה'תשע"ה ניסן כ"ח תזריע-מצורע, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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קרובות המערב, מדינות היו לא מעולם
שהיו כפי אירן, של הגרעין תכנית להכרעת
הכלכליות הסנקציות האחרונה. בתקופה
ארה"ב ע"י אירן על שהוטלו והבנקאיות,
הקפאת שכללו האירופאי, האיחוד ומדינות
ממשלתה נכסי וכל באירן המרכזי הבנק נכסי
ומוצרים נפט ייבוא איסור בארה"ב, המוחזקין
חילוף חלקי מכירת איסור פטרוכימיים,
להחמרת והאיום אלה כל האזרחיים, למטוסיה
תכנית את להכניע ביכולתם היה הסנקציות,

אירן. של הגרעין

נח בני מצות שבע מעצמת
היה שנראה זה, קריטי בשלב שדווקא אלא
כמדינה אירן את מזהות העולם מדינות כי
הקיצוני, האיסלם וכמייצגת טירור תומכת
הלחץ אמצעי את והסירה ארה"ב התקפלה
את כביכול, המעכב "הסכם" של במסווה
התרמית על הגרעיני. הנשק פיתוח המשך
באירן השלטון בכירי יעידו שבהסכם
לפקחי לאפשר בכוונתם שאין בגלוי המכריזים
אטומית, לאנרגיה הבינלאומית הסוכנות
בכוונתם ואין צבאיים, הבסיסים את לבדוק
אינו השאר וכל גרעינית. פצצה מייצור לרדת

טקטיקה. שינוי אלא
שליט"א הרבי הבהיר הקדושות בשיחותיו
לפעול ארה"ב של מחוייבותה את המשיח מלך
על לקבל סיוע, ממנה המקבלות המדינות על
עצם נח. בני מצוות שבע מסגרת את עצמם
מטיל מעצמת-על הינה שארה"ב העובדה
להשפיע, החובה את ובראשונה בראש עליה
ונדרש, במידה לחץ באמצעי שימוש כולל
הפועלות קטנות קבוצות גם או אומות על

ועוסקות נח בני מצות שבע על לציווי בנגוד
בעם לפגוע המאיימות כאלה ובפרט בטירור
לכוף רבינו משה "צוה וכבר ח"ו. ישראל,
שנצטוו מצות שבע לקיים עולם באי כל את
הרבי ע"י בשלימות המיושם ציווי נח", בני

המשיח. מלך שליט"א

טירור מעודדי ויתורים
מצות שבע בהפצת יעודה דבר, של לאמיתו
לכך האמיתית הסיבה את מהווה נח, בני
את לארה"ב העניקה העליונה שההשגחה
ההצדקה זו וצבאית. הכלכלית עוצמתה
מליוני בפי השגורה לברכה האמיתית והסיבה
ברך ה' - G-d Bless America- תושביה
לנטות. ביכולתה אין זה ומיעוד אמריקה את
שליט"א הרבי הבהיר ספור אין בהזדמנויות
מביאים אינם טירור לגורמי ויתורים כי מלך
תמריץ מהווים אדרבא אלא ולשלום, לרגיעה
לאירן, ביחס בולט הדבר הטירור. לעידוד
מעצמת- מול לעמוד מהצלחתה שמתעודדת

האירופאי, האיחוד מדינות כל עם יחד על
השיעי הרשע בציר ממשיכה היא כאשר
ובסוריה, בלבנון בחיזבאללה בתמיכתה שלה,
והמורדים בסוריה באסד הפלסטיני, בטירור

וגדלה. ההולכת תמיכה בתימן.
שליט"א הרבי כותב שרון, לאריאל במכתבו
כי דומה, לסוגיה בהקשר המשיח מלך
ההחלטות במקבלי תקוות תולה אינו הוא

הערבים!!! בשגיאות דווקא אלא היהודיים,

תרמית אלא אינו ההסכם
נשיא של רצונו למרות כאן, שגם נראה אכן
שקט להשיג נוספות, מדינות ואולי ארה"ב
הרי ישראל, של בטחונה חשבון על מדיני
"ההסכם" לפיצוץ יביאו הערבים" ש"שגיאות
ותרמית, הטעייה אלא אינו שהוא ולחשיפה
העוצמה במלא לפעול ייאלצו שהאומות ועד
לפעול שרצה מי כל וכנגד הרשע, ציר כנגד
מצרים "למכה היעוד משמעות זו ישראל. נגד

בבכוריהם".

ש ר ד נ ה
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קבלתמלכותו,
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אבות פרקי ואמירת בלימוד התחזקות כולל
שיביאו לשבועות, פסח שבין בשבתות
וטוב שמחה מתוך ממש בקרוב להתגלותו

זה. בניסן עוד לבב,

לפליטים מזון בחלוקת מסייע חייל

מופצצת בלבנון החיזבאללה שכונת

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח
בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

עם קדמי ר׳
אדמו״ר סידור
המהר״ש
ברוסיה

: !"# $%& '() #'%*# (+ , $)%) -!.# */
#%0)1%$2)(,3%1& 2+$)1& 2+

 !"#$%#&'()*!+,)$-.

052-7707003 *4 - 3)-% *) 3%!")1 3%5 !*

 !"#$# "%&  '(#"' ")'#$!  #*#+%# (“!& '*,
$-.*  ##/ 0+  '+#/1% "%)!

'2'$ 3&'#  #*41  #/#!1!  #-+."#  #'#-'+. ,0',#&

 !"#$ %#$#&$' ()*$ | '$#+,-! '$.(''

%# /0 1“0$ #",%# /0 1“0$ #",
!!0 *!1,* %!2-)!!0 *!1,* %!2-)

“#*).+#  )'& - -')0# $ #5 *( 6)1%4” 3 *%+, *4# %'%"4 ',*, 3( #.% 0 '),%*

'() 3*)(* 4%-,# 6*, )1%& ) )1 ), )11)'. %4%

!*054-9424-838 נוספים: לפרטים

: !"# $%& '() #'%*# (+ , $)%) -!.# */

 !"#$# "%&  '(#"' ")'#$!  #*#+%# (“!& '*,
$-.*  ##/ 0+  '+#/1% "%)!

'2'$ 3&'#  #*41  #/#!1!  #-+."#  #'#-'+. ,0',#&

#%0)1%$2)(,3%1& 2+$)1& 2+

 !"#$ %#$#&$' ()*$ | '$#+,-! '$.(''

Owner
Typewritten Text
(בחו"ל: פרשת שמיני)

Owner
Typewritten Text

Owner
Typewritten Text

Owner
Typewritten Text

Owner
Typewritten Text



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

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

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

תניא תהלים חומש

רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! גלויים!ניסים 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

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

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

ניא הלים ומש

בבית שאבד פריט איזה למצוא
איש, אלפי מתפללים בו מדרש

ולמצוא לנסות כמו בערך זה
בפרט שחת. בערימת מחט

מדרשו בית ב"770" כשמדובר
המשיח מלך שליט"א הרבי של

בחודש בפרט יורק, בניו
מתפללים רבבות כאשר תשרי,
הצורך אחד, באולם מסתופפים
ולקראת לאחר האולם לסדור
את מקטינים התוועדות, כל

לאפס. כמעט המציאה, סיכויי

הטבע כללי עפ"י נכון זה כל
בגלוי שולט ב"770" אבל נטו,

"למעלה של הידוע השילוב
למעלה ועוד בטבע" הטבע מן

מנדי הת' מזה.
המשמש גרשוביץ,

בישיבת כשליח
בקריות, חב"ד

על מספר
אישית התנסות

בזה.

לפני זה היה
שנים. כחמש

הרבי אל תשרי בחודש הייתי
וכעת המשיח מלך שליט"א

לארה"ק חזור נסיעתי יום הגיע
חב"ד בישיבת לימודי להמשך

בצפת.

בחדרי המזוודות, את ארגנתי
כשלפתע.. מוכן, היה כבר הכל
בתוכו צד שהתיק מבחין אני
אינו שלי, התפילין נמצאים

שלא מהיר חיפוש ערכתי בחדר.
שבמהלך "כנראה דבר. העלה
התפילה, לאחר ההתארגנות

ב"770".. נשאר התיק

כבר להלחץ. התחלתי כעת
לחיפושים. רב זמן לי נותר לא

ל"770" במהירות רצתי
השולחנות, על לחפש, והתחלתי

המרכזי באולם הספסלים, על
לשוא. אך צדדיים, בחדרים

אני שאם הבנתי מסויים בשלב
עלול אני בחיפושים, ממשיך
התפילין, את רק לא להפסיד

איתו הנהג הטיסה. את גם אלא
לשדה נסיעתי את תיאמתי
להגיע אמור היה התעופה,

במוחי הבזיק לפתע רגע. בכל
שליט"א לרבי לכתוב הרעיון,

ברכתו. את ולבקש המשיח מלך
את בזריזות וכתבתי ידיי נטלתי

התפילין. למציאת בקשתי

מכתבי את להכניס כדי קמתי
אדוננו", "יחי הכרזת לאחר

קודש. האגרות מכרכי לאחד
את להרים עלי היה כך לשם

שאוכל כדי הספסל, מושב
בזוית קלטתי שאז אלא לעמוד.
מתחת התפילין תיק את העין

ואני יקראו טרם לספסל...
אענה.

בהיותי ושוב שנים שלוש חלפו
באחד פגשתי תשרי, בחודש
צפת, משיח מקמפ מחניכי
גואטה ששון

פניו ממראה שמו.
שמשהו ראיתי

כשורה. אינו
אמר, לשאלתי

וחצי שבוע שמזה
את מוצא שאינו

שלו התפילין
לעכל וקשה
האבידה. את

..."770" בכל "חיפשתי

עודדתי יחד, שוב נחפש "בוא
תוצאות. ללא שוב אך אותו,
על לו וספרתי נזכרתי לפתע
איתי. שהיה התפילין מעשה

שנינו נגשנו הסכים. הוא
שם הספרים ארון לאיזור
על קודש, האגרות נמצאו

מלך שליט"א ורבי לכתוב מנת
ברכתו את ולבקש המשיח

את להניח מקום חיפשנו הק'.
עמדה לנו כשבסמוך הספר

ספרים. ערימת ועליה עגלה
הבחורים את משמשת העגלה
הספרים סידור על האחראים
בארונות במקומם והסידורים
הענק. האולם את המקיפים

"מפוצצת" הייתה העגלתה
ספרי ושאר חומשים סידורים,

את להניח עמד ששון קודש.
הספרים, על קודש האגרות כרך

"הנה צעקה נפלטה כשמפיו
התפילין"!.. הנה התפילין,

התפילין זוג את מרים כשהוא
הספרים. מבין שביצבצו שלו,

אענה". ואני יקראו "בטרם

 
   
   
   
    
   

    
   
    

     
    

  
   

ב) יב, (ויקרא וילדה תזריע כי אשה
לבא לעתיד בצער יולדת אשה הזה בעולם
ילדה תחיל בטרם סו) (ישעיה כתיב מה

וגו'. לה חבל יבא רבה)בטרם (מדרש

ו) יג, (ויקרא וטהר בגדיו וכבס

בן שמעון רבי בשם יוחנן רבי אמר
מיד הגחלים נצטננו לא אלמלא יוחאי:
נשתייר לא גבריאל, של לידו כרוב של
ולא ופליט. שריד ישראל של משונאיהם
הרעה לעשות הוא ברוך הקדוש רצה

מלאך. ידי על אלא עצמו, ידי על
הטובה עושה הוא לבוא, לעתיד אבל
עליכם "וזרקתי שנאמר: עצמו, ידי על

כה). לו, (יחזקאל טהורים" מים
אתה, רשע, חפץ א-ל לא "כי אומר: הוי

ד). ה, (תהלים רע" יגורך (תנחומא)לא

ב) יג, (ויקרא באדם תהיה כי צרעת נגע
זרה עבודה לעובדי הלקה הזה בעולם
אותן ילקה כך לבא לעתיד ואף בצרעת.
המגפה תהיה "וזאת שנאמר: בצרעת,
להם אומר יב). יד, (זכריה וגו'" ה' יגוף אשר
קוראים שהייתם לפי הוא: ברוך הקדוש
בטומאה אתכם מטמא אני טמאים, לבני

הטומאות. אבי (תנחומא)גדולה

יא) יג, (ויקרא הכהן וטמאו
בעולם לישראל: הוא ברוך הקדוש אמר
ומטמאין. וחוזרין מטהרין הייתן הזה
טהרה אתכם מטהר אני לבא לעתיד אבל
"וזרקתי שנאמר: תטמאו, שלא עולמית,
מכל וטהרתם, טהורים מים עליכם
אתכם" אטהר גלוליכם ומכל טומאותיכם

כה) לו (תנחומא)(יחזקאל

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:48 18:33 ירושלים
19:50 18:49 תל-אביב
19:50 18:41 חיפה
19:50 18:51 באר-שבע
20:20 18:19 ניו-יורק

  
        

    
ז) יד-ד ב (זכריה   

אייר את שמברך ניסן

- תיבות ראשי הוא ש"אייר" בספרים מובא
לענין מסוגל זה שחודש דהיינו רופאך", ה' "אני

הרפואה.
מודגש וכאן אופנים, כמה יש ברפואה והנה
רופאך", ה' ל"אני שייכת "אייר" של שהרפואה
זו ברפואה שהחידוש הקב"ה, של רפואה
עליך אשים לא גו' המחלה "כל בכתוב: מפורש
שהחולי מונע שהקב"ה היינו רופאך", ה' אני כי

מלכתחילה. האדם על יבוא

להסיר את המחלה
ויש להוסיף, שהחידוש ברפואת הקב"ה הוא לא 
רק בזה שהיא מונעת את בוא החולי, אלא שגם 
כאשר הנהגת ה אדם גרמה שבא עליו חולי, הנה 
כאשר רפואתו באה מ"אני ה' רופאך", הרי הוא 

באופן אחר לגמרי מרפואת רופא בשר ודם.
רפואת בשר ודם מועילה (בדרך כלל) רק "מכאן 
ולהבא", מה שאין כן רפואת הקב"ה (כיון שהיא 
(מלכתחילה)")  עליך  אשים  "לא  של  באופן 

עוקרת את החולי כאילו לא היה מעולם. 
רופאך",  ה'  "אני  ראשי-תיבות  ש"אייר"  וכיון 
ה רפואה  בענין  זה  חודש  שסגולת  מובן,  הרי 
היא באופן של "אני ה' רופאך", העוקרת את כל 

ענין החולי מעיקרו.
בתורה, אנו מוצאים שהחודשים מצויינים רק 
לא  לדוגמא,  כך  בשמותיהם,  ולא  במספרם, 
נאמר "חודש ניסן" אלא "החודש הראשון" וכן 
הלאה. בדבר זה מודגש שכל חדשי השנה הם 
החדשים  נקראים  ולכן  אחד.  והמשך  מציאות 

החדשים  שכל  המדגיש  הסדורי,  המספר  לפי 
מהווים המשך אחד.

המשך אחד
הוא  וחודש  חודש  כל  מובן, שענינו של  ומזה 
הבא  החודש  של  לענינו  והקדמה  הכנה  (גם) 

אחריו (ובהמשך אליו). 
ולפי זה יש לומר בעניננו - חודש אייר, שהוא 
הראשון  לחודש  בהמשך  הבא  השני  החודש 
חודש ניסן - שזה שהרפואה דחודש אייר היא 
באופן ד"אני ה' רופאך", רפואת הקב"ה דוקא, 

הוא מפני שבא לאחרי וב המשך לחודש ניסן: 
הגאולה,  חודש   - הוא  ניסן  חודש  של  ענינו 
מן  שלמעלה  נסית,  גאולה   - בזה  והכוונה 
הטבע. וכמו גאולת מצרים בפשטות, שבאה על 

ונפלאות שלמעלה מן הטבע לגמרי.  נסים  ידי 
וכמרומז גם בשם "ניסן" - מלשון "נס", ובזה 
נסים".  "נסי  על  המורה  נוני"ן,  שתי   - גופא 
והיינו מפני שגאולת מצרים באה ע"י ש"נגלה 
עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה וגאלם", ולכן 
באה ה גאולה בלי התלבשות כלל בדרכי הטבע. 
וזהו ההמשך בין שני החדשים דניסן ואייר - 
שחודש ניסן, החודש הראשון, נותן כח לחודש 
הרפואה,  לענין  מסוגל  שהוא  שאחריו,  אייר 
רופאך",  ה'  "אני  של  באופן  ה רפואה  שתבא 
רפואה  שהיא  ובעצמו,  בכבודו  הקב"ה  רפואת 
שלמעלה מן הטבע, העוקרת את החולי כאילו 

לא היה בו מעולם. 

מגאולה לגאולה
חודש אייר מתברך מחודש ניסן שלפניו. שברכת 
חודש ניסן היא שיהיה "אני ה' רופאך", שבזה 
ברכה  זו  הרי  גיסא  מחד  הקצוות:  שני  ישנם 
בענין של רפואה, שזה גופא מדגיש שנמצאים 
אופן  לאידך,  אבל  לרפואה;  ש זקוקים  במצב 
ניסן  חודש  של  לענינו  בהתאם  הוא  ה רפואה 
העולם  מטבע  למעלה  נסי,  באופן  "גאולה"   -
- רפואה של הקב"ה העוקרת את החולי מכל 

וכל, כאילו לא היתה מעולם מלכתחילה. 
ובפשטות חודש ניסן נותן כוחות לחודש אייר, 
והגאולה  החירות  את  להביא  כוחות  והעיקר 
והשלימה,  האמיתית  לגאולה  ניסן  מחודש 

ותיכף ומיד ממש.
(על פי שיחת פ׳ שמיני תשמ״ז)

משיחת הרבי שליט״א מלך המשיח, אור לכ״ח ניסן ה׳תנש״א 

עשו כל אשר ביכלתכם
על פי האמור לעיל על דבר הדגשת עניין הגאולה (במיוחד) בזמן 
כל  על  הבט  שמבלי  היתכן  גדולה:  הכי  תמיהה  מתעוררת   - זה 
הענינים - עדיין לא פעלו ביאת משיח 
צדקנו בפועל ממש?!... דבר שאינו מובן 

כלל וכלל!

עשרה  שמתאספים   - נוספת  ותמיהה 
ביחד,  מישראל  עשיריות)  וכמה  (וכמה 
ובזמן זכאי בנוגע להגאולה, ואף על פי 
כן, אינם מרעישים לפעול ביאת המשיח 
רחמנא  אצלם,  מופרך  ולא  ומיד,  תיכף 
ליצלן, שמשיח לא יבוא בלילה זה, וגם 
מחר לא יבוא משיח צדקנו, וגם מחרתיים לא יבוא משיח צדקנו, 

רחמנא ליצלן!!!

היו  ואילו  כו',  הציווי  מפני  זה  הרי   - מתי"  "עד  כשצועקים  גם 
כבר  ובודאי שמשיח  בודאי  וצועקים באמת,  ומבקשים  מתכוונים 

היה בא!!!

מה עוד יכולני לעשות כדי שכל בני ישראל ירעישו ויצעקו באמת 
עד  שנעשה  מה  שכל  לאחרי  בפועל,  המשיח  את  להביא  ויפעלו 
עתה, לא הועיל, והראייה, שנמצאים עדיין בגלות, ועוד ועיקר - 

בגלות פנימי בעניני עבודת השם.

להביא בפועל את משיח צדקנו
כל  עשו  אליכם:  הענין  למסור   - לעשות  שיכולני  היחידי  הדבר 
אשר ביכלתכם - ענינים שהם באופן דאורות דתוהו, אבל, בכלים 

דתיקון - להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!

ויהי רצון שסוף כל סוף ימצאו עשרה מישראל ש"יתעקשו" שהם 
כמו   - הקב"ה  אצל  יפעלו  ובודאי  הקב"ה,  אצל  לפעול  מוכרחים 
ולכן)  כמעלה),   =) (למעליותא  הוא  עורף  קשה  עם  "כי  שכתוב 
וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו" - להביא בפועל את הגאולה 

האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

וכדי למהר ולזרז עוד יותר ע"י הפעולה שלי - אוסיף ואתן לכל 
צדקה  ו"גדולה  לצדקה,  ליתן  שליחות-מצוה  מכם  ואחת  אחד 

שמקרבת את הגאולה".

אשר  כל  אתם  תעשו  ולהבא  ומכאן  עשיתי,  שלי  את  ואני 
ביכלתכם.

מה  עצה  שיטכסו  שלשה,  שנים,  אחד,  מכם  שימצא  רצון  יהי 
שתהיה  שיפעלו   - העיקר  והוא  ועוד  לעשות,  וכיצד  לעשות 
הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש, תיכף ומיד ממש, ומתוך 

שמחה וטוב לבב.

(משיחת אור לכ״ח ניסן ה׳תנש״א)
__________

52) תשא לד, ט.
53) ראה שמו"ר ספמ"ב. הובא בתו"א מג"א קכג, סע"ב. לקו"ת בלק סז, ד.

54) להעיר, שהפסוק "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" הוא 
תשובת הקב"ה לתפלת הנביא על הגאולה (רד"ק ומצו"ד עה"פ).

55) ב"ב יו"ד, א. וראה תניא פל"ז.

נפלאות עכשיו

דבר מלך

אקטואליה של ימות המשיח

ג' פרקים ליום   מורה שיעור ברמב"ם היומי    אייר    פרק ליום
הל' שבת פרק טז

פרק יז

פרק יח
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פרק כא
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הלכות מתנות עניים פרקים ה-ז

פרקים ח-י.
 

הלכות תרומות פרקים א-ג 

פרקים ד-ו.

פרקים ז-ט.

פרקים י-יב. 

פרקים יג-טו.
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א'

ב'

ג'

ד'

ה'

טרם יקראו ואני אענה

פרשת תזריע מצורע
פרקי אבות - א

תזריע-מצורע

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 10, בת-ים עיר הגאולה, ת.ד. 3084
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית: צילום ש. רומני
 shageulacom@gmail.com :אימייל

www.hageula.com :אינטרנט
www.moshiach.net

       ח-ן בנק הדואר 4-16896-5

השבת ח  לו

כיון שהיא נחלת עולם מ"אלקי עולם" לעם 
ישראל, בני אברהם יצחק ויעקב, אין מי שיכול 

לקחת אותה מהם, ואפילו הם עצמם אינם יכולים לוותר 
עליה - "כל המתנה על מה שכתוב בתורה (ולא חשוב מי 

(פורים תש"ל) המתנה) תנאו בטל". 

ת.ד. 6132 צפת  | המטה להצלת העם והארץ 

אי אפשר לוותר למשפחת הרב זלמן שיחי' נוטיק
לבוא הבן הת' ברוך שיחי'

בקשרי הנשואין עב"ג מרת חיה מושקא תחי'
למשפחת הרב שמואל שיחי' לנדא
יהא ביתם - בנין עדי עד מתוך הרחבה של זמן 
הגאולה בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח

ברכת מזל טוב

 מאת הרב זמרוני ציק שליט"א 
להזמנות - חיש הפצת המעיינות:

03-9600-770
www.chish.co.il

תפילין של ימות המשיח  
הספר שמבאר את ענין 

הנחת ד' זוגות תפילין

ברכת מזל טוב
לר' לוי וזוגתו מרת חיה שרה שיחיו

 משי זהב
להולדת בתם, החיילת בצבאות ה' חנה תחי'

ויזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים
מתוך הרחבה של זמן הגאולה האמיתית והשלימה 

הת׳ מנדי גרשוביץ



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

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

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

תניא תהלים חומש

רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! גלויים!ניסים 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

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

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

ניא הלים ומש

בבית שאבד פריט איזה למצוא
איש, אלפי מתפללים בו מדרש

ולמצוא לנסות כמו בערך זה
בפרט שחת. בערימת מחט

מדרשו בית ב"770" כשמדובר
המשיח מלך שליט"א הרבי של

בחודש בפרט יורק, בניו
מתפללים רבבות כאשר תשרי,
הצורך אחד, באולם מסתופפים
ולקראת לאחר האולם לסדור
את מקטינים התוועדות, כל

לאפס. כמעט המציאה, סיכויי

הטבע כללי עפ"י נכון זה כל
בגלוי שולט ב"770" אבל נטו,

"למעלה של הידוע השילוב
למעלה ועוד בטבע" הטבע מן

מנדי הת' מזה.
המשמש גרשוביץ,

בישיבת כשליח
בקריות, חב"ד

על מספר
אישית התנסות

בזה.

לפני זה היה
שנים. כחמש

הרבי אל תשרי בחודש הייתי
וכעת המשיח מלך שליט"א

לארה"ק חזור נסיעתי יום הגיע
חב"ד בישיבת לימודי להמשך

בצפת.

בחדרי המזוודות, את ארגנתי
כשלפתע.. מוכן, היה כבר הכל
בתוכו צד שהתיק מבחין אני
אינו שלי, התפילין נמצאים

שלא מהיר חיפוש ערכתי בחדר.
שבמהלך "כנראה דבר. העלה
התפילה, לאחר ההתארגנות

ב"770".. נשאר התיק

כבר להלחץ. התחלתי כעת
לחיפושים. רב זמן לי נותר לא

ל"770" במהירות רצתי
השולחנות, על לחפש, והתחלתי

המרכזי באולם הספסלים, על
לשוא. אך צדדיים, בחדרים

אני שאם הבנתי מסויים בשלב
עלול אני בחיפושים, ממשיך
התפילין, את רק לא להפסיד

איתו הנהג הטיסה. את גם אלא
לשדה נסיעתי את תיאמתי
להגיע אמור היה התעופה,

במוחי הבזיק לפתע רגע. בכל
שליט"א לרבי לכתוב הרעיון,

ברכתו. את ולבקש המשיח מלך
את בזריזות וכתבתי ידיי נטלתי

התפילין. למציאת בקשתי

מכתבי את להכניס כדי קמתי
אדוננו", "יחי הכרזת לאחר

קודש. האגרות מכרכי לאחד
את להרים עלי היה כך לשם

שאוכל כדי הספסל, מושב
בזוית קלטתי שאז אלא לעמוד.
מתחת התפילין תיק את העין

ואני יקראו טרם לספסל...
אענה.

בהיותי ושוב שנים שלוש חלפו
באחד פגשתי תשרי, בחודש
צפת, משיח מקמפ מחניכי
גואטה ששון

פניו ממראה שמו.
שמשהו ראיתי

כשורה. אינו
אמר, לשאלתי

וחצי שבוע שמזה
את מוצא שאינו

שלו התפילין
לעכל וקשה
האבידה. את

..."770" בכל "חיפשתי

עודדתי יחד, שוב נחפש "בוא
תוצאות. ללא שוב אך אותו,
על לו וספרתי נזכרתי לפתע
איתי. שהיה התפילין מעשה

שנינו נגשנו הסכים. הוא
שם הספרים ארון לאיזור
על קודש, האגרות נמצאו

מלך שליט"א ורבי לכתוב מנת
ברכתו את ולבקש המשיח

את להניח מקום חיפשנו הק'.
עמדה לנו כשבסמוך הספר

ספרים. ערימת ועליה עגלה
הבחורים את משמשת העגלה
הספרים סידור על האחראים
בארונות במקומם והסידורים
הענק. האולם את המקיפים

"מפוצצת" הייתה העגלתה
ספרי ושאר חומשים סידורים,

את להניח עמד ששון קודש.
הספרים, על קודש האגרות כרך

"הנה צעקה נפלטה כשמפיו
התפילין"!.. הנה התפילין,

התפילין זוג את מרים כשהוא
הספרים. מבין שביצבצו שלו,

אענה". ואני יקראו "בטרם

 
   
   
   
    
   

    
   
    

     
    

  
   

ב) יב, (ויקרא וילדה תזריע כי אשה
לבא לעתיד בצער יולדת אשה הזה בעולם
ילדה תחיל בטרם סו) (ישעיה כתיב מה

וגו'. לה חבל יבא רבה)בטרם (מדרש

ו) יג, (ויקרא וטהר בגדיו וכבס

בן שמעון רבי בשם יוחנן רבי אמר
מיד הגחלים נצטננו לא אלמלא יוחאי:
נשתייר לא גבריאל, של לידו כרוב של
ולא ופליט. שריד ישראל של משונאיהם
הרעה לעשות הוא ברוך הקדוש רצה

מלאך. ידי על אלא עצמו, ידי על
הטובה עושה הוא לבוא, לעתיד אבל
עליכם "וזרקתי שנאמר: עצמו, ידי על

כה). לו, (יחזקאל טהורים" מים
אתה, רשע, חפץ א-ל לא "כי אומר: הוי

ד). ה, (תהלים רע" יגורך (תנחומא)לא

ב) יג, (ויקרא באדם תהיה כי צרעת נגע
זרה עבודה לעובדי הלקה הזה בעולם
אותן ילקה כך לבא לעתיד ואף בצרעת.
המגפה תהיה "וזאת שנאמר: בצרעת,
להם אומר יב). יד, (זכריה וגו'" ה' יגוף אשר
קוראים שהייתם לפי הוא: ברוך הקדוש
בטומאה אתכם מטמא אני טמאים, לבני

הטומאות. אבי (תנחומא)גדולה

יא) יג, (ויקרא הכהן וטמאו
בעולם לישראל: הוא ברוך הקדוש אמר
ומטמאין. וחוזרין מטהרין הייתן הזה
טהרה אתכם מטהר אני לבא לעתיד אבל
"וזרקתי שנאמר: תטמאו, שלא עולמית,
מכל וטהרתם, טהורים מים עליכם
אתכם" אטהר גלוליכם ומכל טומאותיכם

כה) לו (תנחומא)(יחזקאל

מוצ"ש הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:48 18:33 ירושלים
19:50 18:49 תל-אביב
19:50 18:41 חיפה
19:50 18:51 באר-שבע
20:20 18:19 ניו-יורק

  
        

    
ז) יד-ד ב (זכריה   

אייר את שמברך ניסן

- תיבות ראשי הוא ש"אייר" בספרים מובא
לענין מסוגל זה שחודש דהיינו רופאך", ה' "אני

הרפואה.
מודגש וכאן אופנים, כמה יש ברפואה והנה
רופאך", ה' ל"אני שייכת "אייר" של שהרפואה
זו ברפואה שהחידוש הקב"ה, של רפואה
עליך אשים לא גו' המחלה "כל בכתוב: מפורש
שהחולי מונע שהקב"ה היינו רופאך", ה' אני כי

מלכתחילה. האדם על יבוא

להסיר את המחלה
ויש להוסיף, שהחידוש ברפואת הקב"ה הוא לא 
רק בזה שהיא מונעת את בוא החולי, אלא שגם 
כאשר הנהגת ה אדם גרמה שבא עליו חולי, הנה 
כאשר רפואתו באה מ"אני ה' רופאך", הרי הוא 

באופן אחר לגמרי מרפואת רופא בשר ודם.
רפואת בשר ודם מועילה (בדרך כלל) רק "מכאן 
ולהבא", מה שאין כן רפואת הקב"ה (כיון שהיא 
(מלכתחילה)")  עליך  אשים  "לא  של  באופן 

עוקרת את החולי כאילו לא היה מעולם. 
רופאך",  ה'  "אני  ראשי-תיבות  ש"אייר"  וכיון 
ה רפואה  בענין  זה  חודש  שסגולת  מובן,  הרי 
היא באופן של "אני ה' רופאך", העוקרת את כל 

ענין החולי מעיקרו.
בתורה, אנו מוצאים שהחודשים מצויינים רק 
לא  לדוגמא,  כך  בשמותיהם,  ולא  במספרם, 
נאמר "חודש ניסן" אלא "החודש הראשון" וכן 
הלאה. בדבר זה מודגש שכל חדשי השנה הם 
החדשים  נקראים  ולכן  אחד.  והמשך  מציאות 

החדשים  שכל  המדגיש  הסדורי,  המספר  לפי 
מהווים המשך אחד.

המשך אחד
הוא  וחודש  חודש  כל  מובן, שענינו של  ומזה 
הבא  החודש  של  לענינו  והקדמה  הכנה  (גם) 

אחריו (ובהמשך אליו). 
ולפי זה יש לומר בעניננו - חודש אייר, שהוא 
הראשון  לחודש  בהמשך  הבא  השני  החודש 
חודש ניסן - שזה שהרפואה דחודש אייר היא 
באופן ד"אני ה' רופאך", רפואת הקב"ה דוקא, 

הוא מפני שבא לאחרי וב המשך לחודש ניסן: 
הגאולה,  חודש   - הוא  ניסן  חודש  של  ענינו 
מן  שלמעלה  נסית,  גאולה   - בזה  והכוונה 
הטבע. וכמו גאולת מצרים בפשטות, שבאה על 

ונפלאות שלמעלה מן הטבע לגמרי.  נסים  ידי 
וכמרומז גם בשם "ניסן" - מלשון "נס", ובזה 
נסים".  "נסי  על  המורה  נוני"ן,  שתי   - גופא 
והיינו מפני שגאולת מצרים באה ע"י ש"נגלה 
עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה וגאלם", ולכן 
באה ה גאולה בלי התלבשות כלל בדרכי הטבע. 
וזהו ההמשך בין שני החדשים דניסן ואייר - 
שחודש ניסן, החודש הראשון, נותן כח לחודש 
הרפואה,  לענין  מסוגל  שהוא  שאחריו,  אייר 
רופאך",  ה'  "אני  של  באופן  ה רפואה  שתבא 
רפואה  שהיא  ובעצמו,  בכבודו  הקב"ה  רפואת 
שלמעלה מן הטבע, העוקרת את החולי כאילו 

לא היה בו מעולם. 

מגאולה לגאולה
חודש אייר מתברך מחודש ניסן שלפניו. שברכת 
חודש ניסן היא שיהיה "אני ה' רופאך", שבזה 
ברכה  זו  הרי  גיסא  מחד  הקצוות:  שני  ישנם 
בענין של רפואה, שזה גופא מדגיש שנמצאים 
אופן  לאידך,  אבל  לרפואה;  ש זקוקים  במצב 
ניסן  חודש  של  לענינו  בהתאם  הוא  ה רפואה 
העולם  מטבע  למעלה  נסי,  באופן  "גאולה"   -
- רפואה של הקב"ה העוקרת את החולי מכל 

וכל, כאילו לא היתה מעולם מלכתחילה. 
ובפשטות חודש ניסן נותן כוחות לחודש אייר, 
והגאולה  החירות  את  להביא  כוחות  והעיקר 
והשלימה,  האמיתית  לגאולה  ניסן  מחודש 

ותיכף ומיד ממש.
(על פי שיחת פ׳ שמיני תשמ״ז)

משיחת הרבי שליט״א מלך המשיח, אור לכ״ח ניסן ה׳תנש״א 

עשו כל אשר ביכלתכם
על פי האמור לעיל על דבר הדגשת עניין הגאולה (במיוחד) בזמן 
כל  על  הבט  שמבלי  היתכן  גדולה:  הכי  תמיהה  מתעוררת   - זה 
הענינים - עדיין לא פעלו ביאת משיח 
צדקנו בפועל ממש?!... דבר שאינו מובן 

כלל וכלל!

עשרה  שמתאספים   - נוספת  ותמיהה 
ביחד,  מישראל  עשיריות)  וכמה  (וכמה 
ובזמן זכאי בנוגע להגאולה, ואף על פי 
כן, אינם מרעישים לפעול ביאת המשיח 
רחמנא  אצלם,  מופרך  ולא  ומיד,  תיכף 
ליצלן, שמשיח לא יבוא בלילה זה, וגם 
מחר לא יבוא משיח צדקנו, וגם מחרתיים לא יבוא משיח צדקנו, 

רחמנא ליצלן!!!

היו  ואילו  כו',  הציווי  מפני  זה  הרי   - מתי"  "עד  כשצועקים  גם 
כבר  ובודאי שמשיח  בודאי  וצועקים באמת,  ומבקשים  מתכוונים 

היה בא!!!

מה עוד יכולני לעשות כדי שכל בני ישראל ירעישו ויצעקו באמת 
עד  שנעשה  מה  שכל  לאחרי  בפועל,  המשיח  את  להביא  ויפעלו 
עתה, לא הועיל, והראייה, שנמצאים עדיין בגלות, ועוד ועיקר - 

בגלות פנימי בעניני עבודת השם.

להביא בפועל את משיח צדקנו
כל  עשו  אליכם:  הענין  למסור   - לעשות  שיכולני  היחידי  הדבר 
אשר ביכלתכם - ענינים שהם באופן דאורות דתוהו, אבל, בכלים 

דתיקון - להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!

ויהי רצון שסוף כל סוף ימצאו עשרה מישראל ש"יתעקשו" שהם 
כמו   - הקב"ה  אצל  יפעלו  ובודאי  הקב"ה,  אצל  לפעול  מוכרחים 
ולכן)  כמעלה),   =) (למעליותא  הוא  עורף  קשה  עם  "כי  שכתוב 
וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו" - להביא בפועל את הגאולה 

האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

וכדי למהר ולזרז עוד יותר ע"י הפעולה שלי - אוסיף ואתן לכל 
צדקה  ו"גדולה  לצדקה,  ליתן  שליחות-מצוה  מכם  ואחת  אחד 

שמקרבת את הגאולה".

אשר  כל  אתם  תעשו  ולהבא  ומכאן  עשיתי,  שלי  את  ואני 
ביכלתכם.

מה  עצה  שיטכסו  שלשה,  שנים,  אחד,  מכם  שימצא  רצון  יהי 
שתהיה  שיפעלו   - העיקר  והוא  ועוד  לעשות,  וכיצד  לעשות 
הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש, תיכף ומיד ממש, ומתוך 

שמחה וטוב לבב.

(משיחת אור לכ״ח ניסן ה׳תנש״א)
__________

52) תשא לד, ט.
53) ראה שמו"ר ספמ"ב. הובא בתו"א מג"א קכג, סע"ב. לקו"ת בלק סז, ד.

54) להעיר, שהפסוק "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" הוא 
תשובת הקב"ה לתפלת הנביא על הגאולה (רד"ק ומצו"ד עה"פ).

55) ב"ב יו"ד, א. וראה תניא פל"ז.

נפלאות עכשיו

דבר מלך

אקטואליה של ימות המשיח

ג' פרקים ליום   מורה שיעור ברמב"ם היומי    אייר    פרק ליום
הל' שבת פרק טז
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פרק כא
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הלכות מתנות עניים פרקים ה-ז
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הלכות תרומות פרקים א-ג 
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פרקים ז-ט.

פרקים י-יב. 

פרקים יג-טו.
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ל

א

ב
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ד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

טרם יקראו ואני אענה

פרשת תזריע מצורע
פרקי אבות - א

תזריע-מצורע

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 10, בת-ים עיר הגאולה, ת.ד. 3084
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית: צילום ש. רומני
 shageulacom@gmail.com :אימייל

www.hageula.com :אינטרנט
www.moshiach.net

       ח-ן בנק הדואר 4-16896-5

השבת ח  לו

כיון שהיא נחלת עולם מ"אלקי עולם" לעם 
ישראל, בני אברהם יצחק ויעקב, אין מי שיכול 

לקחת אותה מהם, ואפילו הם עצמם אינם יכולים לוותר 
עליה - "כל המתנה על מה שכתוב בתורה (ולא חשוב מי 

(פורים תש"ל) המתנה) תנאו בטל". 

ת.ד. 6132 צפת  | המטה להצלת העם והארץ 

אי אפשר לוותר למשפחת הרב זלמן שיחי' נוטיק
לבוא הבן הת' ברוך שיחי'

בקשרי הנשואין עב"ג מרת חיה מושקא תחי'
למשפחת הרב שמואל שיחי' לנדא
יהא ביתם - בנין עדי עד מתוך הרחבה של זמן 
הגאולה בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח

ברכת מזל טוב

 מאת הרב זמרוני ציק שליט"א 
להזמנות - חיש הפצת המעיינות:

03-9600-770
www.chish.co.il

תפילין של ימות המשיח  
הספר שמבאר את ענין 

הנחת ד' זוגות תפילין

ברכת מזל טוב
לר' לוי וזוגתו מרת חיה שרה שיחיו

 משי זהב
להולדת בתם, החיילת בצבאות ה' חנה תחי'

ויזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים
מתוך הרחבה של זמן הגאולה האמיתית והשלימה 

הת׳ מנדי גרשוביץ



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

ניסן כ״ח התעוררות
יתקיימו ניסן, כ"ח התאריך לרגל
התעוררות מעמדי והעולם הארץ ברחבי
לקיום עיצה לטכס חיזוק, והתוועדויות
המשיח מלך שליט"א הרבי דברי
להביא שיפעלו עקשנים עשרה שימצאו

והשלימה. האמיתית הגאולה את

גאולה של פסח פעילות
מסכמים העולם ברחבי חב"ד בתי
הפסח חג פעילות את גדולה בהצלחה
במוקדי אלפים. מאות שהקיפה
התקיימו העולם ברחבי המטיילים
מחויה נהנו בהם ציבוריים סדרים
מצות לצד למהדרין, כשר ואוכל רוחנית
"כינוסי התקיימו החג במשך גם ויין.
התורה. חלקי בכל ועיון ללימוד תורה"
"סעודות נערכו החג סיום לקראת

הבעש"ט. כתקנת משיח"

האבות בעיר גאולה
המועדף, חול בימי שנה, כמידי
יחדיו מתקבצים ישראל עם רבבות
ישיבת תלמידי חברון, - האבות לעיר
הזמנים' 'בין את מנצלים צפת חח"ל
בית ופותחים למקום ההמונית והעליה
אלפי מאות חולקו בו במקום, חב"ד
אלפים הגאולה, בשורת פרסום מנשרי
ולהתקשר לכתוב ההזדמנות את ניצלו
באמצעות המשיח מלך שליט"א לרבי

קודש. האגרות

לענייני שהופנתה דקדושה, העקשנות תכונת אצלנו התגלתה זו מפתיעה שיחה של מכוחה
וקיים חי והגואל הגאולה בשורת בהפצת עשיה של נפלא לפרץ והביאה ומשיח גאולה

טובות חדשות

הגדולה הסערה
! ניסן לכ"ח אור

ביכולתכם אשר כל עשו
ההתגלות!!! את להביא

מבבל עלה כאשר זירא ר' ביותר. מוזר סיפור
כדי וזאת תעניות. מאה צם ישראל, לארץ
בלימוד ויצליח בבלי, התלמוד את (!) שישכח
מבינה אינה הרכושנית גישתנו ירושלמי. תלמוד
היינו שניהם? את שנדע לנו איכפת ומי כזו, הנהגה
הלימוד אופן מוסבר: החסידות בתורת אומרים.
הלימוד משיטת במהותו שונה בבלי בתלמוד
שיטת את לקלוט להצליח כדי ירושלמי. בתלמוד
את "למחוק" עליו היה יותר, הנעלית הירושלמי,

הבבלי. לימוד שיטת
מתרחשת דומה תופעה
מגן הנשמה מעבר בעת
שבעולם התחתון עדן
העליון עדן לגן היצירה,
יותר עליון בעולם הנמצא
צריכה הבריאה, עולם
בנהר לטבול הנשמה
כל אש). של (נהר דינור
מרשמיה לשכוח כדי זה
להצליח כדי הקודמים,
החדש. האור את לקלוט

ותוכן טון שינה
לכולנו, זהקרה מעין משהו

.(91') ה'תנש"א ניסן לכ"ח אור חמישי ביום
שליט"א הרבי החל ערבית, תפילת של בסיומה
עד המתפללים. בפני שיחה לומר המשיח, מלך
שינה מסויים בשלב כרגיל. התנהל הכל כאן
עד פעלנו לא מדוע תובע, והחל ותוכן טון לפתע
עבר מכאן והשלימה... האמיתית הגאולה את כה
נשמעו שלא שכמדומה נוקבים ביקורת לדברי
זה הרי - מתי" "עד כשצועקים "גם דוגמתם,
וצועקים מבקשים היו ואילו וכו' הציווי מפני

בא!". היה כבר שמשיח ובודאי בודאי באמת,
נשמעו זה, בשלב
היה שקשה ביטויים
"הדבר עליהם: לחזור
לעשות שיכולני היחיד
אליכם העניין למסור -

את בפועל להביא ביכלתכם... אשר כל עשו
ממש". ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה
שהדברים ולאלו השומעים על נחתה השיחה
כסערת לפחות בהיר. ביום כרעם להם, הועברו
השבוע. בתחילת עלינו שנחתה והגשם הרעמים
מקום את הראשונות, השעות שחלפו לאחר רק
לעשות שחייבים התחושה תפסה הראשוני ההלם
היום, עד היה שזה כפי להמשיך אפשר אי משהו,
נעשה. לא שעדיין כזה משהו לעשות חייבים
של נפלא פרץ נוצר
הגאולה בשורת הפצת
וקיים חי המשיח ומלך

ממש. כפשוטו

עכשיו התגלות
את לעבור חייבים היינו
זה.לצאתמה"מרובעות"
ם י מ ו ס ח מ ה ו
שהקמנו הפסיכולוגיים
שנים. במשך לעצמנו
את צריכים היינו
שיעזור הזה" "הניעור
שלעולם להחליט, לנו
אותו כבר יהיה לא זה
אותנו שיגביה מישהו חדש. משהו אלא דבר,
הבאת את לפעול נוכל בה רוחנית ועוצמה למימד

והשלימה. האמיתית הגאולה
תכונת אצלנו התגלתה זו שיחה של מכוחה
גאולה לענייני שהופנתה דקדושה, העקשנות
אלפי נוספו ענקיים, תורה כינוסי מאות ומשיח.
של ובתורתו וחסידות בנגלה תורה שיעורי
ובבקשות בשאלות פונים החלו רבבות משיח,
מלך שליט"א הרבי אל והדרכה, עצה ברכה
סרטי הפקת קודש. האגרות באמצעות המשיח
פרסום ואביזרי הסברה, עלוני עת, כתבי וידאו,
נושא לכל ביותר עשירה ספרות הגאולה, לבשורת
קבלת על המוניות להחתמות עד והמשיח, גאולה
טובים ומעשים בתורה הוספה תוך המלכות,

ממש. עכשיו ההתגלות את יפעלו שבוודאי

הרבי בתמונת מעוטרים אופנים, זוגות חמישים נעו ניסן, י״א לרגל
תל-אביב. ברחובות מיוחדת בשיירה משיח, ודגלי המשיח מלך שליט״א

אביב בתל בשיירה הגאולה אופני

האירני התרגיל חשיפת בקרוב

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

בטן לפרי חדשים טפולים
הבטן. בפרי נתברכו לא שעדיין הפעם עוד כותב

האחרונות. בשנים חדשו חדשים טפולים שכמה וכיון
זה, במקצוע מומחה לרופא הפעם עוד שיפנו מהנכון

החדשים. להטפולים ביחוד ולשאלו
לי נראה אין - הריאות על נתוח אודות שכתב במה

כמובן. וכלל כלל
המזוזות לבדוק צריך - החלומות אודות שכתב במה
זוגתו אשר וכן תקון, הדורש שם יש שבטח בדירתו
הכשרות ישראל בנות של הטוב מנהג על תשמור תחי'
שבת ערב בכל הנרות הדלקת קודם לצדקה להפריש

טוב. יום וערב
מובן בבקר וחמישי שני ביום החול בימות גם כן ותעשה

נדר. בלי להיות צריך זה דכל
ו׳רפ) (מאגרת

פשרות ללא אמת
אצלי מתוסף לזמן ומזמן פעמים כמה אמרתי וכבר

ויותר, יותר זה את מוכיחה שהמציאות בהכרה
מסוגל אלו בשנים הברית בארצות הצבור אשר והוא

לקבל
שחריפה אף ברורהו אמת לו שיאמרו דורש גם וברובו

פשרות. בלי היא
מוכנים אין הפרטים לחייהם שבנוגע אלו ואפילו
לסייע מוכנים ימין, לצד גדולים שינוים בהם לובשות

יראו רק באם הצבור. לחיי בהנוגע אלו, בשינוים
האמת. דרך זוהי אשר להם ויוכיחו הדרך את להם

ו׳רפ) (מאגרת

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

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

שמיטה שנת (17.4.15) ה'תשע"ה ניסן כ"ח תזריע-מצורע, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1042

קרובות המערב, מדינות היו לא מעולם
שהיו כפי אירן, של הגרעין תכנית להכרעת
הכלכליות הסנקציות האחרונה. בתקופה
ארה"ב ע"י אירן על שהוטלו והבנקאיות,
הקפאת שכללו האירופאי, האיחוד ומדינות
ממשלתה נכסי וכל באירן המרכזי הבנק נכסי
ומוצרים נפט ייבוא איסור בארה"ב, המוחזקין
חילוף חלקי מכירת איסור פטרוכימיים,
להחמרת והאיום אלה כל האזרחיים, למטוסיה
תכנית את להכניע ביכולתם היה הסנקציות,

אירן. של הגרעין

נח בני מצות שבע מעצמת
היה שנראה זה, קריטי בשלב שדווקא אלא
כמדינה אירן את מזהות העולם מדינות כי
הקיצוני, האיסלם וכמייצגת טירור תומכת
הלחץ אמצעי את והסירה ארה"ב התקפלה
את כביכול, המעכב "הסכם" של במסווה
התרמית על הגרעיני. הנשק פיתוח המשך
באירן השלטון בכירי יעידו שבהסכם
לפקחי לאפשר בכוונתם שאין בגלוי המכריזים
אטומית, לאנרגיה הבינלאומית הסוכנות
בכוונתם ואין צבאיים, הבסיסים את לבדוק
אינו השאר וכל גרעינית. פצצה מייצור לרדת

טקטיקה. שינוי אלא
שליט"א הרבי הבהיר הקדושות בשיחותיו
לפעול ארה"ב של מחוייבותה את המשיח מלך
על לקבל סיוע, ממנה המקבלות המדינות על
עצם נח. בני מצוות שבע מסגרת את עצמם
מטיל מעצמת-על הינה שארה"ב העובדה
להשפיע, החובה את ובראשונה בראש עליה
ונדרש, במידה לחץ באמצעי שימוש כולל
הפועלות קטנות קבוצות גם או אומות על

ועוסקות נח בני מצות שבע על לציווי בנגוד
בעם לפגוע המאיימות כאלה ובפרט בטירור
לכוף רבינו משה "צוה וכבר ח"ו. ישראל,
שנצטוו מצות שבע לקיים עולם באי כל את
הרבי ע"י בשלימות המיושם ציווי נח", בני

המשיח. מלך שליט"א

טירור מעודדי ויתורים
מצות שבע בהפצת יעודה דבר, של לאמיתו
לכך האמיתית הסיבה את מהווה נח, בני
את לארה"ב העניקה העליונה שההשגחה
ההצדקה זו וצבאית. הכלכלית עוצמתה
מליוני בפי השגורה לברכה האמיתית והסיבה
ברך ה' - G-d Bless America- תושביה
לנטות. ביכולתה אין זה ומיעוד אמריקה את
שליט"א הרבי הבהיר ספור אין בהזדמנויות
מביאים אינם טירור לגורמי ויתורים כי מלך
תמריץ מהווים אדרבא אלא ולשלום, לרגיעה
לאירן, ביחס בולט הדבר הטירור. לעידוד
מעצמת- מול לעמוד מהצלחתה שמתעודדת

האירופאי, האיחוד מדינות כל עם יחד על
השיעי הרשע בציר ממשיכה היא כאשר
ובסוריה, בלבנון בחיזבאללה בתמיכתה שלה,
והמורדים בסוריה באסד הפלסטיני, בטירור

וגדלה. ההולכת תמיכה בתימן.
שליט"א הרבי כותב שרון, לאריאל במכתבו
כי דומה, לסוגיה בהקשר המשיח מלך
ההחלטות במקבלי תקוות תולה אינו הוא

הערבים!!! בשגיאות דווקא אלא היהודיים,

תרמית אלא אינו ההסכם
נשיא של רצונו למרות כאן, שגם נראה אכן
שקט להשיג נוספות, מדינות ואולי ארה"ב
הרי ישראל, של בטחונה חשבון על מדיני
"ההסכם" לפיצוץ יביאו הערבים" ש"שגיאות
ותרמית, הטעייה אלא אינו שהוא ולחשיפה
העוצמה במלא לפעול ייאלצו שהאומות ועד
לפעול שרצה מי כל וכנגד הרשע, ציר כנגד
מצרים "למכה היעוד משמעות זו ישראל. נגד

בבכוריהם".

ש ר ד נ ה
זו מאתנו,
קבלתמלכותו,
תורתו לימוד
ת ו ק ז ח ת ה ו
י ו ל י מ ב
ו י ת ו א ר ו ה
, ת ו ש ו ד ק ה

אבות פרקי ואמירת בלימוד התחזקות כולל
שיביאו לשבועות, פסח שבין בשבתות
וטוב שמחה מתוך ממש בקרוב להתגלותו

זה. בניסן עוד לבב,

לפליטים מזון בחלוקת מסייע חייל

מופצצת בלבנון החיזבאללה שכונת

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח
בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

עם קדמי ר׳
אדמו״ר סידור
המהר״ש
ברוסיה
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