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היה זה מאיר רבי אצל מהותו. על מלמד אדם, של שמו
תכונותיו. את אדם של משמו ללמוד שיטה, של עניין

שהשתלשלות בכך, העניין מוסבר החסידות בתורת
ולקיימו, להוותו הנברא אל ית' מאתו האלוקית החיות

הנברא. שם אותיות באמצעות נעשית
צדקנו משיח של השונים שמותיו לגבי גם הנכון עיקרון
מציינים אכן חז"ל כאשר חנינה, ינון, שילה, מנחם, כגון:

כך השונים. שבשמותיו החיוביות המשמעויות את
בתהילים הפסוק את חז"ל מסמיכים "ינון" לשם למשל,

שמו", ינון שמש "לפני
ועד ומלכות גדולה לשון
לבריאת קדם שמו אשר

בשאר גם וכך וארץ, שמים
השמות.

היא הגדולה התמיהה
המצויין נוסף לשם בהקשר
רבי" דבי "חיוורא : בחז"ל

בית של "מצורע שתרגומו:
בהחלט ?? מצורע רבי"...

טוב. נשמע לא

ניסים מעשה
משיח ישעיהו, בנבואת

מתואר אכן צדקנו
נשא הוא "חליינו כך:

ואנחנו סבלם ומכאובינו
מוכה נגוע חשבנוהו

עדיין אך ומעונה", אלוקים
האחד אותו צדקנו, שמשיח היתכן קיימת. התמיהה
והשלימה, האמיתית הגאולה את מכל, יותר שמייצג
שם ומעודד? מרנין לא כך כל שם, יוצמד לו שדווקא

... !? מצורע ! לחלוטין רצוי בלתי מצב כך, כל המבטא
תופעת כל דבר, של לאמיתו כי מוסבר החסידות בתורת
תופעת אינם בתורה הנזכרים ה'נגעים' ושאר ה"צרעת"

בתחום אינם בה הטיפול ודרכי איבחונה טבעי. חולי
הרוחני לתחום שייכים- אלא הקונבנציונאלית, הרפואה

עניין הינה ה'נגעים' תופעת הכהן. ע"י ורק אך ומתבצעים
אדמו"ר כדברי מובהק, ניסי
ליקוטי-תורה: בספרו הזקן

דברים ניסים... "מעשה
עליונים אורות הן.. גבוהים

דקדושה...". קשיא דינא שהם רק
אדם, - ֵּר מיןהמדב תוארי ארבעת שמבין הסיבה גם זו

בתואר המצורע את התורה מכנה אנוש, גבר, איש,
שאת בשרו בעור יהיה כי "אדם : מביניהם הנעלה "אדם",
ואומר: זה לתואר המתייחס הזקן אדמו"ר וכלשון ".... או

דכולא.. שלימו שהוא לפי גדולה במדרגה הוא "אדם
זו שנותר וכל בו", תלוי העולם וכל בעולם.. ומושל שליט

הצרעת. סימני נתהוו ממנה לבושיו" שבסוף "פסולת
ליחס ניתן גבוהה, כה בדרגה נמצא זה 'אדם', אצל רק
לא הצרעת סימני את

והפרטי, האישי לחסרונו
"מוכשרין כבר שהרי

הדברים כל ותיקן מעשיו
אם כי שלמעלה", והבחי'
של הפרטיים לחסרונות

הגאולה. לפני הדור אנשי
הרועה שבהיותו אלא

ישראל בני ראש הנאמן,
אפילו נפשו את המוסר

שבעם שבקלים קל עבור
נוטל שהוא הרי ישראל,

על הדור חסרונות כל את
לתקנן. עצמו

תורתו בלימוד
שנות בעשרות אכן

הרבי חולל נשיאותו
בעם העצום הרוחני המהפך את המשיח מלך שליט"א
אלפי במצוות מזכה הוא הקדושים במבצעיו ישראל.

מלחמות נלחם שבשמים, לאבינו ליבם ומקרב רבבות
שלימות על נאבק עמנו, של ואחדותו יחודו לשמירת ה'
הגאולה בשורת את מפרסם ישראל, עם ובטחון הארץ

העולם אומות בקרב גם ולהבדיל, ישראל, עם בקרב
נח. בני מצוות 7 את עצמם על יקבלו ואשר

מציינת המצורע, טהרת את לפעול הישרה הדרך על
טהרתו", ביום המצורע תורת תהיה "זאת פרשתנו

מספריו המשיח, מלך של תורתו תורתו, בלימוד דווקא
אגרות התוועדויות, שיחות, ליקוטי מאמרים, הקדושים:

הקדושות שיחותיו מלכות" ה"דבר את ובעיקר קודש,
והמושלמת המלאה להתגלותו נזכה תנש"א-נ"ב מהשנים

ממש. ומיד תיכף והשלימה, האמיתית בגאולה

בעומר ל״ג לקראת
לקראת חדשות הפקות של שלל

יוצאים בעומר, ל"ג של הילדים תהלוכות
ניתן ממש, ההפצה במרכז אלו. בימים

חדשים, ספרונים של מגוון להשיג,
ע"י ונשיאה והגאולה המצוות פלקטי
לראש שלט מצחיות, כבועי הילדים,

נוספים לפרטים ועוד. התהלוכה
.077-5123-770 והזמנות:

ביכולתכם״ אשר כל ״עשו
התקיימו התעוררות כנסי של שורה

לרגל בעולם, רבים במקומות השבוע,
שליט"א הרבי הודיע בה בניסן כ"ח יום

לכם העבודה את מוסר אני המשיח: מלך
בהודו גם ביכולתכם". אשר כל "עשו

השלוחים כינוס זו, כותרת תחת נפתח
שהתכנסו הרחוק, המזרח לשלוחי השנתי

הפצת את להגביר כיצד לדון מנת על
והגואל. הגאולה בשורת

המלכות״ ״קבלת מבצע
ניצלו מלאכי, בקרית משיח" ב"בית
מיוחד ובמבצע ההתעוררות, את השבוע

לפקוד פעילים של צוותות (יחי) 28 יצאו
כשהמטרה העיר, תושבי בתי כל את

על והחתמה המשיח עניני את להסביר
שליט"א הרבי של מלכותו קבלת נוסח
תושבי אלפי עשרות ע"י המשיח מלך

מרובה הענות ניכרת ב"ה, כי נמסר העיר.
המיוחד. למבצע

טהרתו״, ביום המצורע תורת תהיה ״זאת פרשתנו מציינת המצורע, טהרת את לפעול הישרה הדרך על
ממש ומיד תיכף והמושלמת המלאה להתגלותו נזכה המשיח, מלך של תורתו תורתו, בלימוד דווקא

טובות חדשות
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(16.4.10) (5770) ה'תש"ע אייר ב' תזריע-מצורע, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות
www.hageula.com

ב"ה

המהירה הדרך
מתוקנת לחברה

793

חרס, כיפאל בכפר הלילה בשעות חמישי ביום התקיימה עניפה משיח פעילות
פטירתו. ליום נון בן יהושע של לציונו אלפים עלו לשם

הערבי הכפר בלב - משיח



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
ע"ה גורג'יי בן יחזקאל הצדיק

תשס"ט בתמוז כ"ז נלב"ע
ת.נ.צ.ב.ה.

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

ממש ומיד ותיכף

ע"ה משה הרב בן חיים הרב הרה"ח
אשכנזי

בתל-אביב חב"ד קהילת רב
בתוכם, והוא עפר" שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ממש ומיד ותיכף

נשמת נשמתלעילוי לעילוי
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הגאולה בעניני התורה
   

ט) יג, (ויקרא תהיה כי צרעת נגע

זרה עבודה לעובדי הלקה הזה בעולם
אותן ילקה כך לבא לעתיד ואף בצרעת.
אשר המגפה תהיה וזאת שנאמר, בצרעת,

יב). יד (זכריה וגו' ה' יגוף
שהייתם לפי הוא, ברוך הקדוש להם אומר
אתכם מטמא אני טמאים, לבני קוראים

הטומאות. אבי גדולה בטומאה
טמאים. לישראל קוראין שהיו ומנין
(איכה וגו' למו קראו טמא סורו שנאמר,
וטמאים. מצורעים תהיו ואתם, טו). ד
וגואלן ומקדשן מטהרן אני ישראל, אבל
הקדש עם להם וקראו שנאמר, מביניכם,
נעזבה לא עיר דרושה, יקרא ולך ה', גאולי
יפה המלך, שלמה אמר וכן יב). סב (ישעיה
ז) ד השירים (שיר בך אין ומום רעיתי (את)
תנחומא) (מדרש

הנגע את הכהן והסגיר
ד) יג, (ויקרא

ומסגירו רואה שכהן נגע, של דרכו מה
מטהרו, הוא טהרה סימני בו יראה ואם
כך וגו'" הנגע את הכהן "והסגיר שנאמר
ביד ימים שבעת ישראל את הסגיר הקב"ה

בבל. מלך
שכן טהרה. סימני הוציאו שהסגירן וכיון
ועזריה מישאל לחנניה נבוכדנצר להן אמר
(דניאל שנאמר קיבלו ולא לצלם שישתחוו
(=לפסילך פלחין" איתנא לא "לאלהך יח) ג,

עובדים). איננו
מתביישים אתם אם המקום... להם אמר
מה לקיים בזה אתכם גואל אני בזה,
את אלוקיך ה' ושב ג) ל, (דברים שנאמר
"תחטאני ט) כא, ואמר(תהילים שבותך.

ואטהר". באזוב
תדשא) (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:47 6:33 ירושלים
7:49 6:48 תל-אביב
7:50 6:40 חיפה
7:49 6:50 באר-שבע
8:19 7:17 ניו-יורק

ז) ב' (מלכים גו' אנשים וארבעה 

על-טבעית רפואה של חודש

"אני - תיבות ראשי הוא ש"אייר" בספרים מובא
הינו זה שחודש אומרת זאת רופאך", (=יי) ה'

הרפואה. בענין ביותר מסוגל
וכאן אופנים, כמה יש עצמה הרפואה בענין והנה

ה' ל"אני שייכת "אייר" של שהרפואה מודגש
זו ברפואה החידוש שאת הקב״ה, רפואת רופאך",

אשים לא . . המחלה "כל מהפסוק לראות ניתן
שהקב"ה אומרת זאת רופאך", ה' אני כי עליך

מלכתחילה. האדם על יבוא שהחולי מונע

למפרע שנעלמת המחלה
הוא הקב"ה ברפואת שהחידוש להוסיף, ויש

אלא החולי, בוא את מונעת שהיא בזה רק לא
חולי, עליו שבא גרמה האדם הנהגת כאשר שגם
הרי רופאך", ה' מ"אני באה רפואתו כאשר הנה

בשר רופא מרפואת לגמרי אחר באופן הוא
באה בשר-ודם רופא רפואת שגם (למרות ודם

לרפאות"): לרופא (וכח) "רשות שנתן מהקב"ה,
"מכאן רק כלל) (בדרך עוזרת ודם בשר רפואת
שמגיעה (כיון הקב"ה מרפואת בשונה ולהבא",

עוקרת (מלכתחילה)") עליך אשים "לא של באופן
מעולם. היה לא כאילו החולי את

עליהן שכאלו, רפואות למצוא שניתן נכון אמנם
כאילו "למפרע" האדם את שמרפאות לומר ניתן

בכל אבל כלל. שהיתה ממנה רושם נותר ולא
לעומת גם הקב"ה ברפואת חידוש יש אופן

להיות שיכולה זה כי - "למפרע" שהיא הרפואה
"למפרע" שפועלת באופן אדם) בני (ע"י רפואה

לברר", רק היא "שהרפואה משום רק זה הרי
מום היה שלא נתברר הרפואה שע"י כלומר,
חסרון או מום לו היה אם אבל מלכתחילה,

לעקור יצליח אדם שבן אפשרי בלתי אזי מוכח,
הקב"ה רפואת כן שאין מה "למפרע"; המום את
הוא שאופנה כיון - רופאך" ה' "אני של באופן

האדם על בא כשכבר גם הרי עליך", אשים "לא
על הושם לא כאילו אותו עוקרת הרפואה חולי,

מלכתחילה. האדם

מובן, הרי רופאך", ה' "אני ר"ת ש"אייר" וכיון
של באופן היא הרפואה בענין זה חודש שסגולת
מעיקרו. החולי ענין כל העוקרת רופאך", ה' "אני

הראשון אחרי שבא השני
במספרם החדשים נקראים תורה חומשי בחמשה

חודש הראשון, החודש - ניסן (חודש הסדורי
שם התורה קבעה ולא וכו') השני החודש - אייר

וחודש. חודש לכל

שמלבד נרמז, שבזה היא לזה הסיבות ואחת
- לעצמו וחודש חודש לכל שיש המיוחד התוכן
ולכן אחד. המשך (גם) הם השנה חדשי 12 הרי
המדגיש הסדורי, מספרם לפי החדשים נקראים
(כשאומרים אחד המשך מהווים החדשים שכל
לראשון...). בהמשך בא שהוא מדגיש זה "שני"

לאייר נותן שניסן הכח
שהוא אייר, חודש - בעניננו לומר יש זה ולפי

חודש הראשון לחודש בהמשך הבא השני החודש
באופן היא אייר חודש של שהרפואה שזה - ניסן

הוא דוקא, הקב"ה רפואת רופאך", ה' "אני של
ניסן: לחודש ובהמשך לאחרי שבא מפני

הגאולה, חודש - הוא ניסן חודש של ענינו
מן שלמעלה נסית, גאולה - בזה והכוונה

על שבאה בפשטות, מצרים גאולת וכמו הטבע.
לגמרי. הטבע מן שלמעלה ונפלאות נסים ידי
ובזה "נס", מלשון - "ניסן" בשם גם וכמרומז

על המורה נו"ן, האות מופיעה פעמיים - עצמו
באה מצרים שגאולת מפני והיינו נסים". "נסי
הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם ש"נגלה ע"י

בלי הגאולה באה ולכן וגאלם", ובעצמו) (בכבודו
הטבע. בדרכי כלל התלבשות

ואייר ניסן של החדשים שני בין ההמשך וזהו
בחודש כח נותן הראשון, חודש ניסן, שחודש -

הרפואה, לענין מסוגל שהוא שלאחריו, אייר
רופאך", ה' "אני של באופן הרפואה שתבא

רפואה שהיא ובעצמו, בכבודו הקב"ה רפואת
כאילו החולי את העוקרת הטבע, מן שלמעלה
החולים כל שיתרפאו וכפי מעולם; בו היה לא

ממש. ומיד תיכף שתבוא העתידה בגאולה
לב) שיחות לקוטי פי (על

מלך דבר

תזריע-מצורע פרשת
ב אבות: פרקי

תזריע-מצורע

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



שגרתיים הבלתי ה"מוסדות" אחד
ספק ללא זו בפריז, היהודי ברובע

הרב של המפורסמת המספרה
עבודתו שנות במהלך לחיאני. יורם
להעמיד זכה גברים, ָר ַּפ הרבותכס

ומושפעים תשובה בעלי מאות
בפריז להאיר" "נרות גם שנעשו

העולם. וברחבי
תמונה מתנוססת הראווה בחלון

מלך שליט"א הרבי של גדולה
גדול חלק לה שגם המשיח,

באיזור. רבים יהודים של בקירובם
עבודתו כדי תוך כשנתיים, לפני

באדם הבחין יורם הרב במספרה,
בתמונה, ממושכות ומתבונן שעומד

כי היה, נדמה אף כמהפונט. ממש
מה. דבר מרחשות האיש שפתי

שווה שהעניין שהחליט יורם הרב
ופתח האיש אל יצא התייחסות,

בשיחה. איתו
לא אני שלו' המבט "את

לעולם", לשכוח יכול
די זה היה האיש. הפטיר
לחיאני שהרב כדי והותר

לכוס האיש את יזמין
כשהוא במספרה, קפה
מדהים: לסיפור נחשף
הוא שהאדם התברר

במקצועו מהנדס יהודי,
המתכות. בתחום שעוסק

הוזמן זה רקע על
בניו בתחומו לעבודה

שנים.יחד ושבע עשרים לפני יורק,
להשפיע שניסה חב"דניק עבד אתו

הרבי אל ל-770 אתו לבוא עליו
המשיח. מלך שליט"א לרבי

הוא עדיין תקופה ובאותה היות אך
מאורח כ"רחוק" עצמו את הגדיר
סירב ומצוות, תורה על-פי חיים

לבד. נסע וחברו
לו שיש החבר סיפר ב"יחידות",

אך לקרבו, מנסה שהוא מהנדס חבר
הצלחה. ללא

מלך שליט"א הרבי לו אמר בתגובה
המהנדס, לחברו שימסור המשיח,
אתו לדבר מסויים עניין לו יש כי
מוזמן הוא וכי מאוד, לו שיועיל
שעה בכל להתקבל ויוכל אליו

! שיבוא
בהשגחה הגיע כשבועיים לאחר

קראון- לשכונת המהנדס פרטית,
לרגל בסמוך-ל"770", הייטס

לו שיש נזכר כשלפתע עבודתו,
לנסות. והחליט הפתוחה" "הזמנה
במזכירות קצר בירור לאחר ואכן
המפגש פנימה. לקודש הוזמן הוא

כשנושא דקות, ועשר שעה ארך
המהנדס מתכות. היה, השיחה

של העצומה מהבקיאות הופתע
בתחום, המשיח מלך שליט"א הרבי

... מדען מול יושב הוא כאילו
שליט"א הרבי שאל מסויים בשלב

מנסים לא מדוע המשיח, מלך
העשויה במתכת שימוש לעשות

וכזה... כזה מתכות משילוב
התרגשות: בקריאת פרץ המהנדס

לעשות, מנסה שאני מה בדיוק "זה
הממונים..". אבל

זו הזה, בכיוון תלחץ תרפה, "אל
הנכונה". השיטה וזו המתכת

הרבי אותו הפתיע שוב בהמשך
"כדאי באמרו: המשיח מלך שליט"א

להם. לעזור תוכל לישראל. שתסע
את תעניין הקודש בארץ ולכשתהיה

ליהודים, לעזור צריך אתה צה"ל.
יודע. שאתה במה

"אנחנו נוסף. ועניין
על שעתיים כבר מדברים

הזמן הגיע גשמיים נושאים
מניח אתה האם לרוחניות,

הצעתי אזי לא, ואם תפילין?
נדר בלי עצמך על שתקח
ביום. פעם תפילין להניח

תיגש צאתך, עם שמיד וכדאי
תפילין. להניח למזכירות

עצומה. הייתה ההתרגשות
הרבי שאל סיום לקראת

המשיח: מלך שליט"א
ברכה?" איזו לקבל ברצונך "אולי
כלום", לי חסר לא הכל, לי "יש
בריאות לך שיהיה כך, "אם ענה,

שלמה". ורפואה טובה
גילו ורופאים ימים כחודש חלף

בגרון. הידועה המחלה את אצלו
על דיבר הצוות בלחץ. היו כולם
שאנצל, ידעתי "אך מכל, הגרוע

רואה אתה והנה ברכה. הרי הייתה
מכן, לאחר שנה 27 כאן עומד אותי

התקיימה", שהברכה משמע ב"ה
המהנדס. אמר

הוא צה"ל, עם המפגש לנושא ביחס
מטעמי הדיבור את להרחיב רצה לא
בהגיעו כי גילה, זאת את רק בטחון.

בכירים נציגים עם נפגש לארץ,
באותה כשבדיוק הבטחון, במערכת

הקודש, בארץ כאן עסקו תקופה
הלחימה מאמצעי אחד בפיתוח

של המצאתו שולבה שם החדשים,
הקודש, לארץ שנשלח המהנדס,

כדי המשיח, מלך שליט"א הרבי ע"י
יודע". שאתה במה ליהודים "לעזור

n

עדן מוטי מאת:
השידור רשות כאיש המשיח. מלך שליט"א הרבי עם עדן, מוטי מר קיים פגישות, מספר
הפרק. שעל בנושאים הק' דעתו את לשמוע פעם לא עדן מר הגיע הישראלית והטלוויזיה

ירושלים. העיר בענין דברים שמע בה ל"יחידות" חוזר הוא שלפנינו במאמר

מדיניתעל פחדנות מדינית  פחדנות על
ירושליםואהבת ירושלים ואהבת

הקודם השבוע ושל האחרון השבוע של האירועים
והראיון ה"יחידות" אל באחת אותי החזירו בירושלים
הפגישה וכאילו ,1980 יולי – בתש"מ הרבי עם הראשון

השבוע. ממש התקיימה הרבי עם
שיחזור סיום את בירושלים שעבר בשבוע כשחנכו
יהודה רבי חורבת – "החורבה" הכנסת בית ובניית
שהוקמה מאז הערבים, בידי פעמיים שנהרסה החסיד,
החמאס ואנשי הפלסטינית הרשות אנשי הכריזו – שנים 310 לפני

בערבים". "התנקשות מהווים וחנוכתו הכנסת בית בניית כי בדמשק,
ובה, איתי הרבי של לשיחתו מייד לשוב מאשר יותר מתאים אין
ומה אדומים במישור (דאז) שלי המגורים מקום על לשאלתי בתשובה
סביב ההתיישבות כי הרבי, לי עונה הזו, ההתיישבות על הרבי חושב
העיר יישוב הוא העניין עיקר אך עצמו, בפני טוב דבר היא ירושלים

בירושלים. העתיקה
ה"חלוציות", עניין היה פעם כי הרבי, אומר , השיחה במהלך כן, לפני עוד
הצעירים 1980- כיום אבל בארץ, צעיר בחור כל אצל ש"בער" דבר
אחד בטחוני מתח בין מנוחה פנים כל ועל מהמתח מנוחה רוצים שלנו

למשנהו.
ידידתנו, ארה"ב כולל העולם אומות כי הרבי, ואומר מוסיף ועוד
הערבים משקיפים אלה כל ועל – ונועם נחת ושלווה, שקט מחפשות
כאילו ממש מולנו. הישגים להשיג כדי ללחוץ עליהם איפה ומבינים,

היום. נאמרו הדברים
מסירות מול בעבר יהודים צעירים של חלוציות על הרבי של המשפט
דברי להוסיף אותו מביאים הערבים הצעירים של והנועזות הנפש
כל "המצב נאמרים: שהם ראשונה פעם שזו , בפני מדגיש שהרבי אזהרה,
והנבואות האלה הדברים אגב, ישראל". ולמדינת ישראל לעם מסוכן כך
הראשונה. האינתיפאדה לפני תמימות שנים שבע לי נאמרות , הרבי של

השטח.'' את מייד מבעיר ויתורים על דיבור ''רק הרבי: דברי
הוא בעברית שפירושה באידיש אימרה על חוזרת תמיד שלי אמא

מלונה", אין פחדן "לכלב
מלבנות נמנעים שאנחנו לשכנים, משדרים כמדינה אנחנו אם כלומר
את להצית מאיימים ישראל בבירת בנייה מכרזי שפרסום או בירושלים,
אנו מדוע אז?– אותנו יפחיד מי הבאה? בפעם נעצור היכן אז השטח,
אותנו לבקר שאצות הידידות המדינות או ארה"ב ידידתנו כי מתפלאים,

בוצע. לא ועדיין נאמר שרק כזה על אפילו – מהלך כל על
לביצוע הוראות בגדר ממש שהיא הרבי, עם שלי יחידות שיחת באותה
מוושינגטון, חשוב לנאום ברדיו "כשמחכים כך הרבי לי אומר ונבואה
בעיתון קוראים שלא לאלה כולל המאזינים, לכל משמיעים בינתיים
ה' קנאת קינא פנחס כי כתוב, שבה – "פנחס" פרשת השבוע פרשת על
של בוקר הוא לרדיו שמאזינים בוקר כל ''הרי הרבי: לי אומר ומימלא,
"שמע את החדשות, עם יחד המאזינים לכל להשמיע צריך אזי חדש, יום
את ולהבין אחד כל להתחבר יוכל ולזה אחד", ה' אלוקינו ה' ישראל
לנו נתן שה' ארץ – האחת ולארץ האחת לתורה אחד לה' שלנו הקשר

מפחדים?''. אנחנו ממי כאן. ברור לא מה מאיש. גזלנו ולא

עכשיו נפלאות אקטואליה

ליום פרק אייר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ז. פרק נדרים, הל'

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

אלו. בפרקים אבל.. הל' ז. פרק ממרים, הלכות
א-ב. פרק
ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

יב-יד. פרק

אלו. בפרקים ומלחמותיהם.. מלכים הל'
א-ג. פרק
ד-ו. פרק
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מפריז? המהנדס את שלח מי

ביכולתכם" אשר כל "עשו

ירושלים בין חילוק כל אין הלכה פי על
כאשר ביהודה-ושומרון. למקום ועד

את שנוקטים ומצב מעמד זהו נפש בפיקוח כרוך זה
ערוך... שבשולחן דין הפסק

תשל"ט) במדבר (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

כירושלים יו"ש

עדן מוטי

לחיאני יורם הרב

ביכלתכם" אשר כל "עשו הידועה לשיחה בקשר וידאו קטעי

ולאחריו לו שקדם ומה המיוחד המאורע הגאולה: באתר

ומשיח גאולה וקטעי שלאחריו ההתעוררות כינוסי ב-770,

www.hageula.com



חדש!
מנוקדים ספרונים סדרת

סיפורים של ומאויירים
שליט"א הרבי ממופתי

המשיח. מלך

077-5123-770 ממש: - ההפצה מרכז להזמנות

בבולטימור מעט" מקדש "בית גאולת

ומצוות תורה עניני - לברכה הכלי
דבר מזכיר אינו מכתביו שבכל גדול ...לפלא

התפקיד במילוי אומרת זאת בקדש, מפעולותיו
והרי מגעת, שידו מקום בכל ומצותיה התורה להפיץ

הן הם ומצות תורה שעניני הדבר, ברור סוף-סוף
והשתדלות והמשכתם, ית' ה' לברכת והכלים הצנור
הטבע בדרך כלים עשיית אלא זה אין הטבע בדרך
אלא עוד, ולא מלמעלה, ונמשך נפסק שכבר למה

הזה העולם סדרי מפני מוכרחת אלו כלים שעשיית
בכמה-מקומות כל-זה וכמבואר הדבר, בעצם ולא

ה' וברכך הכתוב על-פי ומעין בקונטרס ומהם
וקל- בכל-שכן ומזה תעשה. אשר בכל אלוקיך

כלי אלא שאינו ענין עשיית בהשתדלות ומה וחומר,

מונע כל על הבט מבלי ביותר ומשתדלים מתייגעים
להיות שצריכה איך כמה-וכמה אחת על ומעכב,

הדבר פשיטות ובגודל להעיקר, בהנוגע השתדלות
נוסף. בביאור צורך אין שלדכוותיה בודאי

ז׳רסב) (מאגרת

שמים יראת - בשידוך העיקר
ענין אודות כותב בו ניסן, מי"ח למכתבו במענה
להוראות מתאים במכתבו חסר והעיקר שידוך

כמו תהיה אשר הוא שעיקר חיים, תורת תורתנו
אומרת זאת תתהלל, היא ה' יראת אשה שכתוב,
היום לחיי בהנוגע ומצות ביהדות המדוברת מצב

גם חשובה ובמדה הבית הנהגת שהרי בפועל, יומים
אומרת זאת הבית, עקרת ביחס תלוי הבעל הנהגת

אלו... לענינים האשה,
ז׳רסט) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

הגאולה: זמן תקופת על ז"ל רבותינו אמרו
שבחוץ מדרשות ובתי כנסיות בתי "עתידים

גאולתו סיפור ישראל". בארץ שייקבעו לארץ
בבולטימור, צדק" "צמח הכנסת בית של המופלא

לגאולה בדרך נוסף שלב ספק, ללא הינה
והשלימה. האמיתית

ה"צמח אדמו"ר חסידי ע"י הוקם זה, כנסת בית
לארה"ב שהגיעו שנה, כמאתיים לפני צדק",

במשך הפוגרומים. מאימת נמלטו לשם מרוסיה,
משמש כשהוא הכנסת, בית שכן ארוכות, שנים

בשכונות המתגורר הרחב, היהודי הציבור את
סביבו. היהודיות

היא המקום, בהיסטוריית השיא מרגעי אחד
הקודם, האדמו"ר של ההיסטורי, ביקורו בעת
משמש הכנסת כשבית במקום, הריי"צ הרב"י

האדמו"ר, סביב הרחב, לציבור התקהלות מקום
פחות לא שם ולימד דברים במקום נשא שאף

חסידות. מאמרי משלשה

שינוי של רוחות
להשתנות, הכל החל שנה, כשישים לפני
כשיהודים הסביבה, תושבי של התמורות

לטובת אותו ומפנים האיזור את נוטשים רבים
הכנסת, בית לסגירת הביאו שונות, אוכלוסיות

מתפללים. מחוסר
כשספסליו הכנסת, בית עמד שנים, מספר במשך

הימים, שבאחד עד אבק, מעלים הקודש וארון
מייעדים כשאלו (רח"ל), המקומית לכנסיה נמכר

תיפלתם. בית לשימוש אותו
המעשה אך הדבר, קרה כיצד ברור לא היום עד

שימוש אלו עשו אף קצרה תקופה ובמשך נעשה,
המודיע העברי השלט מכוסה כשבחזיתו בו,

ניצב גדול ו"צלם" חדש, בשלט הכנסת, בית על
העתיק. הבנין קיר על בחזיתו

בשנים בעיר שהתחוללה היהודית התחיה
שליט"א הרבי שלוחי של הגעתם עם האחרונות,

חינוך מוסדות פתיחת ואפילו המשיח, מלך
שכמו הכנסת, בית עדי הגיעו לא בעיר, ולימוד

הפרטית. לגאולתו וציפה עמד

דולר מליון
גפני, מענדל הרב המקומי, כשלשליח החל, הכל
יהודי מפי העלום הכנסת בית של סיפורו נודע
הכנסת. בית של סיפורו את זכר שעוד מבוגר,
להגיע גפני, הרב הצליח ממושך, חיפוש לאחר
שומם, עמד שוב שכעת הכנסת, בית למקום

ממנו ומבקש החוקיים בעליו את מאתר כשהוא
בחזרה. הכנסת בית רכישת את לאפשר

הכנסת" בית בחזרה כאן יקום המתה, גופתי "על
מה יודע לא בעצמו כשהוא המבוגר, הגוי הכריז

העולם את עזב הוא קצר, זמן תוך אומר. הינו
מידי המקום לרכישת הדרך נסללת כשבכך

יורשיו.
שאלת בפנינו עמדה גפני, הרב מספר "כעת,

הכולל הסכום עוצמתה. במלא המקום רכישת

העת כל כשאנו דולר, כמליון הוא הפרוייקט, של
השוטפת. לפעילות כסף סכומי לגייס נדרשים
מלך שליט"א לרבי מייד פנינו שאלה, בכל כמו

האם בשאלה קודש, האגרות באמצעות המשיח
והברכה התשובה הרכישה. לפרוייקט להכנס

השאר בין לשאלות. מקום הותירו לא שקיבלנו,
באסיפת להצלחה הברכה את שם קיבלנו

בפועל אירע שאכן דבר אנ"ש, בין הכספים
מאות כארבע על שעמד הרכישה סכום כשאת
המקומיים. החב"דניקים מבין השגנו דולר, אלף

ממקומה״ זזה לא ״קדושה
המקום, של גאולתו עם מרגש רגע זה היה

השלט מעל התיפלה בית שלט את ב"ה כשהסרנו
אף במקומו. עמד שעוד הכנסת, בית של הקודם

יבשה. נותרה לא עין
בית של גדולים חלקים מצאנו לשמחתינו

חלונות שינוי. כל ללא עומדים כשהם הכנסת,
כמו יהודיים בסמלים המעוטרים הכנסת בית

כמו כשהם בשלימותם נותרו ועוד, הנשים עזרת
המקום. את לפקוד שישובו ליהודים ממתינים
עדיין, נשמרו היהודים והסימנים הסמלים רוב
הסמלים כל מאחרי שנים, הרבה כך כל אחרי

זה. דבר להסביר יכול הקב"ה רק הנוצריים.
לשיפוץ הכסף את לגייס עמלים אנו כעת

לתושבי שואבת לאבן בעז"ה שיהפוך המקום,
להתפלל כמובן יהיה ניתן כשבמקום המקום.

היהודי. הידע להעשרת פינות לצד וללמוד
אנו אותו נוסף, בנין עומד הכנסת בית לצד

לבית להפכו מנת על בעתיד, לרכוש מתכוונים
נוספים. יהודים מוסדות נבנה בו ,770 בצורת

במאמצים שותף, להיות אחד לכל קוראים אנו
גפני. מנדל הרב מסיים המקום". לגאולת

גאולתו לאחר הכנסת בבית מתפלל גפני הרב


