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בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

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

השל"ה בציון קדמי ר'

המשיח מלך שליט"א הרבי להולדת שנה ח112 המש מלך א ט של הרב להולדת שנהה המשיח112 מללך לשליט"א הרבי להולללללדדדדתדת שנה 112
בתכנית:
משיח פני קבלת
מלכות, דבר צדקנו,
הולדת, יום חוגגים
הארץ שלימות
ישראל, עם ובטחון
ברוב נגאלים! בניסן
וזמרה שירה

19:00 בשעה לציון, ראשון א.ת 56 המכבים דרך בראשית באולמי ,(8.4.14) ה'תשע"ד ניסן ט' שלישי, יום
ציבור ואישי משפיעים רבנים, במעמד:

הארץ רחבי מכל הסעות | חופשית כניסה | ערוכים שולחנות | לנשים מיוחדים מקומות | ומשיח גאולה יריד

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

ב- להשתתף מוזמן הרחב הציבור
03-6584633 טל': והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה 03-9607922 טל': בארה"ק אגו"ח שע"י הקודש בארץ משיח מטה

לגאולה בדרך חמץ מכירת

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

למוטציה, כלל בדרך נחשב ראשים, שני עם גוף
לכאורה לגלות מוזר כך, משום דווקא בריא. ואינו

קדום האחד ראשים... שני העברי השנה שללוח
חודש הוא העולם, בריאת מזמן מתחיל יותר,

ראש חל בו בשנה הראשון לחודש הנחשב תשרי,
באי לכל והמשפט הדין יום בתשרי, א' השנה,
השנה. חודשי לכל חיות השפעת וממנו עולם,
מצרים, יציאת ערב יותר, מאוחר נחשף השני

למשה מגלה הקב"ה כאשר ניסן, חודש בתחילת
הזה "החודש ולישראל:

ראשון חדשים ראש לכם
השנה". לחודשי לכם הוא

הוא ניסן, חודש מעתה
וממנו הראשון החודש

חודשי לכל השפעות
השנה.

הטבע ועל טבע
מתייחס המדרש גם

בקביעת שחל לשינוי
בשנה, הראשון החודש
שני את משייך כי אם

לשתי השנה ראשי
העולם: בתולדות תקופות
בעולמו הקב"ה "משבחר

מראשית כלומר ושנים", חודשים ראשי בו קבע
חודש אכן - בעולמו הקב"ה כשבחר - הבריאה
המשתמע כל על הראשון, להחודש נקבע תשרי
ראש בו קבע ובניו, ביעקב "כשבחר אבל מכך.
ממצרים". ישראל נגאלו שבו גאולה, של חודש

להוציאם עמו בישראל הקב"ה שבחר מרגע כלומר,
מעתה יהיה הוא ניסן, שחודש נקבע ממצרים,

הראשון. לחודש
הזמן, במימד שחל זה לשינוי יותר מהותית להבנה
שהקב"ה ומציין המשיח מלך שליט"א הרבי מקדים

בשתי עולמו את מנהל
האחת, שונות. מערכות

זו והשניה הטבעית
מהטבע. שלמעלה

קבע הבריאה מראשית

הגלויה להנהגה הטבעית, ההנהגה את הקב"ה
הראשון בפסוק הדבר נרמז וכבר והדומיננטית.

שם כאשר אלוקים", ברא "בראשית בתורה:
"הטבע". = 86 בגימטריא "א-להים"

יציאת של ניסן חודש לראש עד הדברים נמשכו כך
בבריאה, איכותי שינוי מתחולל מעתה מצרים,

לא בעולם, להתגלות מתחילים טבעי ועל הניסי
בבריאה. כהנהגה אלא וליחידים, כהבזקים

על מכות עשר שסופגת ממצרים, יוצא שלם עם
ישראל עם טבעיות.
וזוכה למדבר, יוצא

ענני של ניסית להגנה
בשם פלאי למזון הכבוד,

הנובעים ולמים "מן"
מתן מרים. של מבארה
שיאה את מהווה תורה

אלא ניסית. ההנהגה של
בתי חורבן העגל, שחטא
הארוכה והגלות המקדש

של גילויה את עמעמו
הניסית. ההנהגה

עכשיו התגלות
לשנות כניסתנו עם
והנפלאות, הניסים
הכללית הנהגה חוזרת המשיח, ימות תקופת

מיכה: הנביא כהבטחת הניסית, להנהגה בבריאה
אלה נפלאות". אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

בדברי המתוארים הנפלאים היעודים אותם כל הם
משנות החל מהם "לטעום" זכינו שכבר הנביאים,
הנהגה ואילך. תנש"א תש"נ, והנפלאות: הניסים
בבריאה. הטבעית להנהגה הנעשית על-טבעית

להתעלות כח נתינת הדברים, מהווים עבורנו
לו דירה עשיית הכללית, שליחותנו במילוי עצומה

הידור וחסידות, נגלה תורה בלימוד בתחתונים, ית'
של הקדושות הוראותיו במילוי המצוות, בקיום

בשורת בהפצת בפרט המשיח, מלך שליט"א הרבי
עדי עולם, באי כל ובקרב ישראל בעם הגאולה,

עתידין ובניסן נגאלו "בניסן ממש עכשיו ההתגלות
והשלימה. האמיתית הגאולה שמחת מתוך להגאל"

112 הולדת יום חוגגים
ניסן י"א לקראת רבה תכונה

הרבי של הולדתו יום הקרוב,
חב"ד מוקדי המשיח. מלך שליט"א
כינוסים הסברתית, פעילות יקיימו

ופעולות פרסום שיירות והתוועדויות,
פרטים המיוחד. היום לרגל נוספות

חב"ד. במוקדי

בחיפה לעולים בר-מצווה
מצווה בר חגיגת התקיימה בחיפה

השנה זו העמים, חבר יוצאי לעולים
בר ילדי לכ-50 ברציפות, הרביעית

שאול הרב משפחותיהם. ובני מצווה
בחיפה לעולים שליח בורשטיין דוד
בחלוקת המעמד את פתח והקריות

מאת השמחה לחתני יוקרתית מתנה
עלייה. לקליטת המשרד נציגי

בהודו בהאפי מקוה בונים
גרומך, במשפחת האירוע בעקבות

המשיח, מלך שליט"א הרבי שלוחי
הקמת יוזמים הם שבהודו, לאמפי

בצבאות החיילת שם על טהרה מקוה
לתרום ניתן ז"ל. גאולה לאה דבורה ה',

סניף מסד, לבנק בנקאית בהעברה
גרומך. מרדכי ע"ש 9099 חשבון ,505

ניתן ולבירורים, באשראי לתרומות
באימייל או ,054-7770807 להתקשר:

.770delhi@gmail.com

זרות מחשבות על להתגבר
זרות. ממחשבות להנצל אפשר איך

הארבעה כל והתחלת בראשית אמורה מלתו כבר והנה
גדול כלל הוא תמיד לנגדי ה' שויתי ערוך שולחן חלקי

וכו' היראה אליו יגע מיד וכו' בתורה
ובשו"ע בהרמ"א א' סי' ריש ובשו"ע בטור שם עיין

הזקן, רבנו
בהאמור ההתבוננות פעולת לחזק בכדי ומהנכוך

אשר מא' פרק ריש התחלת פה בעל שידע עד שילמוד
המלך. לפני תיבות ע"ב נ"ו לדף עד קדישא תניא בספר

מהנכון הנה דשמיא, סיעתא צריך דבר שלכל וכיון
איזה יפריש הבקר תפלת קודם חול יום בכל אשר

השיעורים שלשת על וישמור לצדקה, פרוטות

הידועים. ותניא תהלים דחומש
ו׳לח) (מאגרת

ל״אהבת-ישראל״ עצה
לרעך ואהבת מצות לקיים בכדי היעוצה העצה היא מה

כמוך.
בתורה מפורש ציווי שזהו לאחרי בזה השאלה ולפלא

הוא גדול שכלל עקיבא רבי שאמר אלא עוד ולא
בדבר, שכלים טעמים גם להוסיף ובכדי בתורה.

קדישא תניא בספר ל"ב בפרק הדרוש בעיון ילמוד
אהבת מצות הצ"צ לאדמו"ר המצות טעמי ובספר

היכן עד נפלאים דברים שם ויראה ישראל,
ו׳כב) (מאגרת מגיע. הענין

בבריאה הכללית הנהגה חוזרת המשיח, ימות תקופת והנפלאות, הניסים לשנות בכניסתנו
נפלאות״. אראנו מצרים מארץ צאתך ״כימי מיכה: הנביא כהבטחת הניסית, להנהגה

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

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

(4.4.14) (5774) ה'תשע"ד ניסן ד' מצורע, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

הניסית ההנהגה
טבעית! נעשית

991

כותב כלל, טרחה דורשים שאין ענינים "ישנם
לפני באגרתו המשיח מלך שליט"א הרבי

עמא ע"י נעשים אינם זאת ובכל שנה, 55
הידיעה, חסרון מפני העממי) (=המנהג דבר

דבר על שידפיסו וכדאי חמץ, למכירת וכוונתי
בהענין הנקודה (=עיתונות), במכתבי-עת זה

וכו'". וכלל כלל טרחא כל בזה שאין
האופיינית גישתו את המבטאות קצרות מילים

הנוגע בכל המשיח, מלך שליט"א הרבי של
של המובהק מתפקידו זה והרי הרבים. לזיכוי
מלכים: בהלכות הרמב"ם כלשון המשיח, מלך

בדקה". ולחזק בה לילך ישראל כל "ויכוף
האיסורים אחד הינו בפסח, חמץ איסור

בכלשהו), אסור (חמץ בתורה ביותר החמורים
אסור אלא לאכלו, שאסור רק לא אשר עד

יראה "בל - ובבעלותנו ברשותנו חמץ שיימצא
לקיים ישראל כל נוהגים ולכן - ימצא" ובל

נהגו וכבר פסח. בערב חמץ ביעור מצוות את
את מוכרים לכך, בנוסף אשר קדושים, ישראל

לשליח הרב עשיית באמצעות לגוי, החמץ
לגוי. החמץ למכירת

קריטית חשיבות
מוצרי אצלנו להשאיר מאפשרת זו מכירה

מבלי מכוסים, או נעולים במקומות וכו', חמץ
באשר ימצא", ובל יראה ב"בל עליהם שנעבור

לבעלותנו חוזרים הם בבעלותנו. אינם הם
ומצילה הפסח. לאחר מיד המכירה בפקיעת

עליו שעבר "חמץ מאיסור גם בכך אותנו
לעולם. בהנאה אסור שהוא הפסח",

היווה הישן", ב"בית קודמים, בדורות אם
הרי נדרש, הלכתי מוצא החמץ" "מכירת

לזה יש שנשבה", כ"תינוק המוגדר שבדורנו

אלפים מצילים פשוט קריטית. חשיבות
ברשותנו. חמץ איסור מהימצאות ורבבות
החמץ, מכירת של העצומה חשיבותה על

שליט"א הרבי של ההלכתית תשובתו תעיד
כדאי "אם הרבנים: אחד לשאלת המשיח, מלך
מאלה שכמה שאפשר בעיר, חמץ מכירת לסדר

הפסח?". בתוך מהחמץ יטלו שימכרו

המהממת התשובה
המשיח, מלך שליט"א הרבי של תשובתו

שם לסדר שצריך "פשוט וברורה: החלטית
חמץ. מכירת

(הענין העיקר על ונוסף ודאית. - התועלת
וזכרון ההתעוררות גם ימצא) ובל יראה בל של

וכו'". וכו' אבות מנהג חמץ. איסור דבר על
הנימוקים את מסביר הוא המכתב בהמשך

ההלכתיים,
פועלים החלו אכן ובעולם, בארץ חב"ד מוקדי

ההכנה פעילות במסגרת כאשר זו, במגמה
הנושא. חשיבות דבר על מפרסמים הם לפסח,

חתומים עליהם החמץ, מכירת טפסי כמויות
ההולכת כמות ישראל, בני מאחינו רבבות

התעמולה אכן כי מוכיחה, שנה מידי וגדלה
פעולתה. את פועלת

גם לפרסמו וראוי לביצוע, מאוד קל הענין
שליט"א הרבי כותב התקשורת, באמצעי
ההתפתחות הנ"ל, באגרתו המשיח מלך

החברתיות והרשתות האינטרנט הטכנולוגית,
בלחיצת לזכות המאפשרת חדשה מציאות יצרו

העולם. ברחבי יהודים רבבות כפתור,

באינטרנט גם
חמץ מכירת לבצע ניתן בהם אתרים אכן

נפוצים, ונעשים הולכים האתר, באמצעות
למכירת רבים נחשפים באמצעותם כאשר

המפגש זהו שלרבים, ובפרט החמץ
עצם החמץ. מכירת בנושא שלהם הראשון
מבטיחה ומשיח, חסידות לאתרי הכניסה

שבאתר, לתכנים משנחשפו שהמשתמשים
ומיד תיכף ההתגלות עדי בו, לבקר ימשיכו

ממש.
כי העובדה

בזמן כבר אנו
הגאולה,
מעניקה

של זו לפעולה
הרבים זיכוי

חשיבות
קריטית,

להבאת בפטיש המכה את להוות שביכולתה
ממש. בקרוב והשלימה, האמיתית הגאולה

הגאולה: באתר חמץ למכירת
www.hageula.com

לגוי החמץ את מוכר שווי יעקב הרב הרה״ג

לקראת חב״ד מוקדי מקיימים המשיח, מלך שליט״א הרבי כהוראת
יכולת. מעוטות למשפחות ועזרה מזון סלי חלוקת הפסח, חג

לו שאין למי לתת - דפסחא קמחא



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

בין שההבדל לומר, נוהגים
"כסף". הוא ל"מצוי" "רצוי"

"רצוי", בדבר: מספרי רמז ואף
"מצוי" ואילו ,306 = בגימטריא
הוא החשבוני כשהפער ,146 =

כסף... = בגימטריא ,160
של הידועות ההוראות אחת
המשיח, מלך שליט"א הרבי

ההוראה היא הפסח, חג לקראת
"קמחא ישראל מנהג בדבר

לכל לעזור דהיינו, דפסחא".
החג, צרכי את לו שיהיו יהודי,

בני עם החג את לחוג שיוכל כך
ורחבות. שמחה מתוך ביתו

הרבי שליחי ואכן
מלך שליט"א

פועלים המשיח
יכולתם. ככל בזה

שלעיתים אלא
הנוספות המשימות

עליהם המוטלות
מאפיית זו: בתקופה

לילדים, המצות
בקרב הפעילות

החינוך במסגרות
התארגנות בעיר,

וכו', צבורי סדר לליל
הרצון בין פער כעין יוצרות

בזה לפעול היכולת לבין לסייע,
בפועל.

הרב עצמו את מצא זה במצב
בשכונת הפועל גבריאל, ניר
אביב. תל בדרום פלורנטין

הרי זו בזה, לפעול שעלי "ידעתי
אני גיסא לאידך ברורה. הוראה

ובכסף, אדם בכח בזמן, מצומצם
עושים? מה אז

בקטן, אפילו להתחיל, החלטתי
משהו, מצידי לעשות העיקר

הוראה וזו שהיות וודאות מתוך
המשיח, מלך שליט"א הרבי של

בגלוי יסייע גם הוא בטח הרי
שערים. וייפתחו

חב"ד בית מידידי לכמה פניתי
בעצמם שיארגנו מהם ובקשתי

הייתי אישית מזון. חבילות
לארגן מהראש למעלה עסוק
שלנו. הציבורי הסדר ליל את

כמה להם מסרתי במקביל,
נזקקות משפחות של כתובות
למסור דאגו כבר והם בשכונה

החבילות. את להם

העסק כשנתיים, במשך ואכן
כשלוש לפני זו. בשיטה עבד
התחלתי פסח לקראת שנים,

לקבוצת טלפונים להרים
הצלחתי. לא לצערי אך הידידים,

שלו. והסיבה אחד כל
קרב הזמן מוטרד. מאוד הייתי
למשפחות.. לעזור כסף לי ואין

לבית נגשתי הימים באחד
מנחה, לתפילת הכנסת

שלא יהודי, אלי ניגש כשבסיומה
של שטר ובידו כן לפני ראיתיו
מאתיים כאן לי "יש ש"ח. 200

את לך לשים איפה לצדקה, שקל
קופה? באיזה זה,

מה הרהרתי, לרגע
לעשות אוכל כבר
ש"ח, ה-200 עם
הבריק כשלפתע

"תראה, רעיון: לי
מאתיים את קח

בבקשה וגש השקל,
מזון. ארגז ותקנה

אני כעת בדיוק
את להכין מתחיל

דפסחא, קמחא מבצע
למשפחות מזון ארגזי חלוקת
את כעת תורם ואתה נזקקות

הראשון.." הארגז
"אם מפתיעה: די הייתה תגובתו

אבא גם לי יש רגע, רק אז כך,
סבא וגם לתרום ירצה שבוודאי

הם שגם רוצה אני דוד.. וגם
החשובה. במצווה חלק יקחו

לחנות ניגש אכן היהודי,
מצרכים עורם והחל המכולת
הארגזים. את הכין בכמויות,
החלוקה. את רק לי והשאיר
הוא הבאות, השנים לקראת

נהג למבצע. כולו התגייס כבר
כמה מעיסוקיו עצמו את לפנות
בעצמו קונה פסח, לפני שבועות
גדולה כמות מכין המצרכים, את

למדי, מכובדות חבילות, של
כל את עצמו על נוטל כשהוא

הכספית. העלות
מחליטים כאשר במוחש, ראיתי

שליט"א הרבי הוראת את לממש
"מחשבה אזי המשיח, מלך

למעשה" מצרפה הקב"ה טובה,
לידי להביאה מסייע כלומר,

ממש. בפועל מעשה

  
   

   
  

  
  
    

   
   

ביום המצורע תורת תהיה זאת
ב) יד, (מצורע טהרתו

בגלות. משיח של שמו הוא "מצורע"
כנאמר השלימות, בתכלית היותו שלמרות
וגבה ונשא ירום עבדי "ישכיל יג) נב, (ישעיה
צער בעצמו וכואב סובל מכל-מקום, מאוד",

הגלות. ומכאובי
ומצבו למעמדו הכוונה טהרתו" "ביום ואילו
ישראל בני את וגואל כשמתגלה משיח של

והשלמה. האמיתית בגאולה
תנש״א) (התוועדויות

אחוזתכם בבית.. צרעת נגע ונתתי
לד) יד, (מצורע

בעליל נראה היה הנגעים שבענין כשם
כי הטבע, מצד הדברים שאין וברור
להאמין יש כך מלמעלה. באים אם
פרטית, בהשגחה מלמעלה בא שהכל
מיוחדת כוונה פרט בכל יש וכבנגעים

עד נסתר, טוב טוב, הוא דבר של ולאמיתו
במדרש כאמור בנגעים, שהיה כפי גלוי, לטוב
נמצאו הבית" את "ונתץ שע"י ו) יז, רבה (ויקרא

הכנענים. שהטמינו זהב" של "מטמונית
תשי״ז) מצורע ש״פ (משיחת

וכלים, אדם נגעי גבי תבואו" "כי נאמר לא
בנגעי אבל נוהגים. היו במדבר שאף לפי
"כי נאמר במדבר, להם היה שלא בתים
בשביל אחר: דבר כנען". ארץ אל תבואו
להיות עתיד שהמקדש ישראל, ארץ מעלת

וטהורה. נקייה להיות הוזקקה בתוכה,

הפשט, לפי מפרשים יש צרעת": נגע "ונתתי
כל את תאבדון, :"אבד להלן שהזהיר לפי
אנו ואין הגויים", שם עבדו אשר המקומות
הנגע בא לפיכך עבדו, מקום באיזה יודעים
הכנענים שם שעבדו המקום, להודיע בבתים
חזקוני) (מדרש לאבדו כדי

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:38 6:25 ירושלים
7:40 6:40 תל-אביב
7:40 6:32 חיפה
7:40 6:42 באר-שבע
8:05 7:05 ניו-יורק

גו' אנשים וארבעה 
ג-כ) ז, (מלכים-ב

גואלת אמונה

החל הגאולה, חודש ניסן לחודש עתה זה נכנסנו
עתידים ו"בניסן ממצרים ישראל בני מגאולת
בהקשר והשלמה. האמיתית בגאולה להגאל"
שמעוני (ילקוט בחז"ל נאמר מצרים לגאולת

נגאלו האמונה "בזכות תקיט): רמז הושע
ממצרים". אבותינו

באה האמונה" "בזכות חז"ל של זו קביעה
ההכרה ולא האמונה בזכות דווקא להדגיש,

ומדוע באמונה מיוחד מה ולכאורה השכלית.
בה? מצרים יציאת תלויה

העולם לאומות ישראל בין
ברורה הבחנה קיימת כי לדעת, יש לראש לכל

בבני שהיא כפי האמונה מושג במשמעות
בקרב אפילו שהיא כפי האמונה לעומת ישראל,

העולם. אומות חסידי
מודים העולם אומות חסידי הם, גם אכן

ענין זה אין שלדידם אלא הבורא, במציאות
שכלית. הכרה של תוצאה אם כי אמונה, של
ש"אין הנחה תוך העולם במציאות התבוננות

של למסקנה מביאה עצמו", את עושה דבר
לבריאה. ומנהיג הבורא מציאות

לגביהם נקלטת אינה והאלוקות בהיות אך
של המוצא נקודת מתוך רק אם כי כשלעצמה,

והודאתם הכרתם מצטמצמת - העולם קיום
כלומר: אותה. מחייב העולם שקיום במדה רק
ומצומצמת לעולם שייכת שהיא כפי באלוקות
ומן העולם מן בלמעלה ואילו הטבע, בלבושי

מודים. אינם - הטבע
אין - ישראל בני של האמונה זאת לעומת
קשורים ישראל בני העולם. בקיום מקורה
בהם נקלטת ולכן באלוקות, טבעם, מעצם

אומות של שעניינם כשם כשלעצמה. האלוקות
ישראל בני של עניינם כן ה"עולם", הוא העולם

ישראל בני אמונת אין כך משום אלוקות. - הוא

בפשטות כוללת והיא הטבע, בהגבלות מוגבלת
מהטבע. שלמעלה אלוקות גם

שורשו את מחפש אחד כל
ישראל אמונת כי מוסבר החסידות בתורת

היה הזמנים: לשלושת הרומז הוי', בשם היא
מהטבע. למעלה שהינו דבר כאחד, ויהיה הוה

אלוקים, בשם היא העולם אומות ואמונת
שפרעה כדרך ,(68) "הטבע" בגימטריא

"לא טו): ח, שם ב ה, (שמות אמרו וחרטומיו
היא". אלוקים "אצבע אבל הוי'" את ידעתי

ה"טבע" את בעולם דבר בכל מחפש לא-יהודי
בבחינת שהיא בתופעה נתקל כשהוא רק שבו.
נאלץ הריהו בטבע- מקום כל לה ואין גלוי נס

הוא אז וגם אלוקים, אצבע שהיא להודות
הטבע. בלבושי הדבר את להלביש משתדל

בכל מיד מחפש להבדיל, היהודי, - לעומתו
גם שבה, האלוקות את תופעה ובכל ודבר דבר
טבעי לכאורה שמקורו, בענין נתקל הוא כאשר

קשה "עם של בתוקף מכריז הריהו בהחלט-
אלוקות".. אם כי טבע, כאן "אין ומכריז עורף"

נגאלבזכות האמונה נגאל האמונה בזכות
שיהודי הירושלמי דברי פירוש שהוסבר כפי

אחד שכל למרות וזורע" העולמים בחי "מאמין
טבעי באורח תביא באדמה גרעין שזריעת יודע

כדי כך, על יהודי יסתמך לא - צמיחה לידי
ע"י ולאבדו - הגרעין זה: במקרה - חפץ לקחת

האדמה. במעמקי הנחתו
אינם - יצמח שהגרעין המבטיחים הטבע חוקי

רק בידיים. חפץ להשמיד כדי מספיק חזק בסיס
בו ובוטח העולמים, בחי מאמין שהוא משום

הפירות. לנשיאת ומקווה זורע הריהו - שיצמיח
ישראל בני התחשבות אי שהיא האמונה ובזכות

רק לא כלל, הטבע ותהפוכות העולם בענייני
גשמיים בעניינים גם אם כי - רוחניים בעניינים

ישראל בני בין שוני לכאורה, נראה אין שבהם
מצויינים ישראל "היו להבדיל, העולם, לאומות
שלמעלה הוי' שם להתגלות הדבר הביא שם",

לגאולה ועד מצרים ליציאת כך ומשום מהטבע,
ה׳תשי״ז) מצורע משבת (משיחת ממש. בקרוב העתידה

מדות. ושתים עשרים ד״ה ע׳ עמוד (אייזנשטיין) המדרשים אוצר מתוך

לישראל להחזיר הקב״ה שעתיד טובות מדות
ועתיד בטלו וכולן בעולמו הקב"ה ברא טובות מדות ושתים עשרים
להן לעשות הקב"ה עתיד לבא.. לעתיד לישראל להחזירן הקב"ה
בנינו אשר שנאמר אמה מאה של ואחד אחד כל קומת שתהא לישראל

י"ב) קמ"ד /תהלים/ (שם וגו' כנטיעים
/ (שם וגו' היכל תבנית דקאמר עד
מאה היכל ותבנית י"ב/) קמ"ד תהלים
מאה החצר אורך שנאמר אמה

כ"ז). (שמות באמה
לישראל לעשות הקב"ה עתיד
מזהיר פניהם זיו שיהיה לבא לעתיד

ג'). י"ב (דניאל הרקיע כזוהר יזהירו והמשכילים שנאמר חמה כגלגל
ציון ה' ניחם כי שנאמר עדן כגן ירושלם חרבות לעשות הקב"ה עתיד
נ"א (ישעיה חרבותיה כל ניחם עמו ה' ניחם כי וגו', כעדן מדברה וישם

ג').
כל ועל נחלים עשר שנים מירושלם להוציא הקב"ה עתיד לבא לעתיד
פירותיהן, מבכרין וחודש חדש ובכל פירות, שעושה עץ כל ונחל נחל
יבול לא מאכל עץ כל ומזה מזה שפתו על יעלה הנחל ועל שנאמר
אלא עוד ולא י"ב), מ"ז (יחזקאל וגו' יבכר לחדשיו פריו יתום ולא עלהו
יצאו ההוא ביום והיה כדכתיב מרים של בארה להעלות הקב"ה שעתיד

ח'). י"ד (זכריה מירושלם חיים מים
(ישעיה כח יחליפו ה' וקוי שנאמר לישראל כן לעשות הקב"ה ועתיד

ל'). מ'

שנאמר מישראל ואחד אחד לכל כן לעשות הקב"ה עתיד לבוא לעתיד
כ"ב). ס' (ישעיה לאלף יהיה הקטן

הנני שנאמר בירו'שלם הרבה שלום להביא הקב"ה עתיד לבוא לעתיד
י"ב). ס"ו (ישעיה שלום כנהר אליה נוטה

ולא בראשו ולא בעיניו לא כואב מהם אחד יהא שלא עתידין ישראל
י"ג). כ"א (איוב ימיהם בטוב יבלו שנאמר מאבריו, באחד

עמים אל אהפוך אז כי שנאמר אחת בלשון שידברו ישראל עתידין
ט'). ג' (צפניה וגו' ברורה שפה

שנאמר בספירים ירושלם את וליסד לישראל להחזירן הקב"ה עתיד
י"א). נ"ד (ישעיה בספירים ויסדתיך

י"ב). נ"ב (ישעיה ה' לפניכם הולך כי שנאמר לפניהם להלוך הקב"ה עתיד
אכול שנאמר לישראל להחזירו הקב"ה ועתיד ונגנז, המן את להם נתן
את להם נתן (י"ד) שלישית י'). ל"א ב'= הימים =דברי (דהי"ב והותיר ושבוע
יאכלוהו מאספיו כי שנא' לישראל להחזירו הקב"ה ועתיד ונגנז השליו

ט'). ס"ב (ישעיה

לאור ולא החמה לאור לא ישתמשו שלא לבוא לעתיד ישראל עתידין
חמישית י"ט). ס' (ישעיה יומם לאור השמש עוד לך יהיה לא שנאמר הלבנה

(ט"ז).

בראש ונתנו השרת מלאכי רבוא ששים ירדו ונשמע נעשה שאמרו כיון
פתח מלכים מוסר שנאמר במתניו וזיינין כתרים שני ואחד אחד כל
ועשרים מאה ירדו שחטאו כיון י"ח), י"ב (איוב במתניהם אזור ויאסור
מהר עדים את ישראל בני ויתנצלו שנאמר מהם ונטלום חבלה מלאכי
ה' ופדויי שנאמר לבוא, לעתיד להם להחזירם הקב"ה ועתיד חורב,
שמחה י'), ל"ה (ישעיה ראשם על עולם ושמחת ברינה לציון ובאו ישובון
הקב"ה שעתיד מלמד ראשם, על עולם שמחת אלא נאמר לא בלבם
ושמחה ששון שנאמר בשמחה, המשיח לימות לישראל כתריהם להחזיר

ישיגו.

עכשיו נפלאות

מלך דבר

הגאולה תורת

ליום פרק ניסן היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ואבידה גזילה הל'

טז פרק

יז. פרק

יח. פרק
ומזיק חובל הל'

. א פרק

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

בתולה נערה הלכות
א-ג. פרקים

סוטה הלכות
א-ג. פרקים

ד. פרק
א-ב פרקים ביאה איסורי הלכות

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא פרקים

יב-יד. פרקים

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

למעשה מצרפה הקב"ה טובה מחשבה

מצורע פרשת
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
shageulacom@gmail.com אימייל:

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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

הוא ממש) (בפועל "המעשה והעיקר,
יהודי לכל שייכת ישראל ארץ כל העיקר":

זאת, לשנות בעל-הבית אינו אחד ואף היהודים, ולכל
יהודי! (להבדיל) לא ואפילו גוי לא

תשל"ו) שבט (י'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ליהודים רק שייכת ישראל ארץ

(ת.ארכיון) לנזקקים עזרה

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י

14:00 עד 11:00 משעה יום כל
חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י

מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

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

67 העצמאות שד'
ע"ה גאולה לאה דבורה ה' בצבאות החיילת

שיח' חנה ליבי ומרת מרדכי הרב יבדלחט"א בת

גרומך
ה'תשע"ד ב' אדר כ"ד נלב"ע

והוא ממש, ומיד תיכף עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

נשמת לעילוי

רחל בן צבי מרדכי הרב

וקרובה שלמה לרפואה

שלמה רפואה

לד) יד, (מצורע כנען ארץ אל תבואו כי



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

בין שההבדל לומר, נוהגים
"כסף". הוא ל"מצוי" "רצוי"

"רצוי", בדבר: מספרי רמז ואף
"מצוי" ואילו ,306 = בגימטריא
הוא החשבוני כשהפער ,146 =

כסף... = בגימטריא ,160
של הידועות ההוראות אחת
המשיח, מלך שליט"א הרבי

ההוראה היא הפסח, חג לקראת
"קמחא ישראל מנהג בדבר

לכל לעזור דהיינו, דפסחא".
החג, צרכי את לו שיהיו יהודי,

בני עם החג את לחוג שיוכל כך
ורחבות. שמחה מתוך ביתו

הרבי שליחי ואכן
מלך שליט"א

פועלים המשיח
יכולתם. ככל בזה

שלעיתים אלא
הנוספות המשימות

עליהם המוטלות
מאפיית זו: בתקופה

לילדים, המצות
בקרב הפעילות

החינוך במסגרות
התארגנות בעיר,

וכו', צבורי סדר לליל
הרצון בין פער כעין יוצרות

בזה לפעול היכולת לבין לסייע,
בפועל.

הרב עצמו את מצא זה במצב
בשכונת הפועל גבריאל, ניר
אביב. תל בדרום פלורנטין

הרי זו בזה, לפעול שעלי "ידעתי
אני גיסא לאידך ברורה. הוראה

ובכסף, אדם בכח בזמן, מצומצם
עושים? מה אז

בקטן, אפילו להתחיל, החלטתי
משהו, מצידי לעשות העיקר

הוראה וזו שהיות וודאות מתוך
המשיח, מלך שליט"א הרבי של

בגלוי יסייע גם הוא בטח הרי
שערים. וייפתחו

חב"ד בית מידידי לכמה פניתי
בעצמם שיארגנו מהם ובקשתי

הייתי אישית מזון. חבילות
לארגן מהראש למעלה עסוק
שלנו. הציבורי הסדר ליל את

כמה להם מסרתי במקביל,
נזקקות משפחות של כתובות
למסור דאגו כבר והם בשכונה

החבילות. את להם

העסק כשנתיים, במשך ואכן
כשלוש לפני זו. בשיטה עבד
התחלתי פסח לקראת שנים,

לקבוצת טלפונים להרים
הצלחתי. לא לצערי אך הידידים,

שלו. והסיבה אחד כל
קרב הזמן מוטרד. מאוד הייתי
למשפחות.. לעזור כסף לי ואין

לבית נגשתי הימים באחד
מנחה, לתפילת הכנסת

שלא יהודי, אלי ניגש כשבסיומה
של שטר ובידו כן לפני ראיתיו
מאתיים כאן לי "יש ש"ח. 200

את לך לשים איפה לצדקה, שקל
קופה? באיזה זה,

מה הרהרתי, לרגע
לעשות אוכל כבר
ש"ח, ה-200 עם
הבריק כשלפתע

"תראה, רעיון: לי
מאתיים את קח

בבקשה וגש השקל,
מזון. ארגז ותקנה

אני כעת בדיוק
את להכין מתחיל

דפסחא, קמחא מבצע
למשפחות מזון ארגזי חלוקת
את כעת תורם ואתה נזקקות

הראשון.." הארגז
"אם מפתיעה: די הייתה תגובתו

אבא גם לי יש רגע, רק אז כך,
סבא וגם לתרום ירצה שבוודאי

הם שגם רוצה אני דוד.. וגם
החשובה. במצווה חלק יקחו

לחנות ניגש אכן היהודי,
מצרכים עורם והחל המכולת
הארגזים. את הכין בכמויות,
החלוקה. את רק לי והשאיר
הוא הבאות, השנים לקראת

נהג למבצע. כולו התגייס כבר
כמה מעיסוקיו עצמו את לפנות
בעצמו קונה פסח, לפני שבועות
גדולה כמות מכין המצרכים, את

למדי, מכובדות חבילות, של
כל את עצמו על נוטל כשהוא

הכספית. העלות
מחליטים כאשר במוחש, ראיתי

שליט"א הרבי הוראת את לממש
"מחשבה אזי המשיח, מלך

למעשה" מצרפה הקב"ה טובה,
לידי להביאה מסייע כלומר,

ממש. בפועל מעשה

  
   

   
  

  
  
    

   
   

ביום המצורע תורת תהיה זאת
ב) יד, (מצורע טהרתו

בגלות. משיח של שמו הוא "מצורע"
כנאמר השלימות, בתכלית היותו שלמרות
וגבה ונשא ירום עבדי "ישכיל יג) נב, (ישעיה
צער בעצמו וכואב סובל מכל-מקום, מאוד",

הגלות. ומכאובי
ומצבו למעמדו הכוונה טהרתו" "ביום ואילו
ישראל בני את וגואל כשמתגלה משיח של

והשלמה. האמיתית בגאולה
תנש״א) (התוועדויות

אחוזתכם בבית.. צרעת נגע ונתתי
לד) יד, (מצורע

בעליל נראה היה הנגעים שבענין כשם
כי הטבע, מצד הדברים שאין וברור
להאמין יש כך מלמעלה. באים אם
פרטית, בהשגחה מלמעלה בא שהכל
מיוחדת כוונה פרט בכל יש וכבנגעים

עד נסתר, טוב טוב, הוא דבר של ולאמיתו
במדרש כאמור בנגעים, שהיה כפי גלוי, לטוב
נמצאו הבית" את "ונתץ שע"י ו) יז, רבה (ויקרא

הכנענים. שהטמינו זהב" של "מטמונית
תשי״ז) מצורע ש״פ (משיחת

וכלים, אדם נגעי גבי תבואו" "כי נאמר לא
בנגעי אבל נוהגים. היו במדבר שאף לפי
"כי נאמר במדבר, להם היה שלא בתים
בשביל אחר: דבר כנען". ארץ אל תבואו
להיות עתיד שהמקדש ישראל, ארץ מעלת

וטהורה. נקייה להיות הוזקקה בתוכה,

הפשט, לפי מפרשים יש צרעת": נגע "ונתתי
כל את תאבדון, :"אבד להלן שהזהיר לפי
אנו ואין הגויים", שם עבדו אשר המקומות
הנגע בא לפיכך עבדו, מקום באיזה יודעים
הכנענים שם שעבדו המקום, להודיע בבתים
חזקוני) (מדרש לאבדו כדי

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:38 6:25 ירושלים
7:40 6:40 תל-אביב
7:40 6:32 חיפה
7:40 6:42 באר-שבע
8:05 7:05 ניו-יורק

גו' אנשים וארבעה 
ג-כ) ז, (מלכים-ב

גואלת אמונה

החל הגאולה, חודש ניסן לחודש עתה זה נכנסנו
עתידים ו"בניסן ממצרים ישראל בני מגאולת
בהקשר והשלמה. האמיתית בגאולה להגאל"
שמעוני (ילקוט בחז"ל נאמר מצרים לגאולת

נגאלו האמונה "בזכות תקיט): רמז הושע
ממצרים". אבותינו

באה האמונה" "בזכות חז"ל של זו קביעה
ההכרה ולא האמונה בזכות דווקא להדגיש,

ומדוע באמונה מיוחד מה ולכאורה השכלית.
בה? מצרים יציאת תלויה

העולם לאומות ישראל בין
ברורה הבחנה קיימת כי לדעת, יש לראש לכל

בבני שהיא כפי האמונה מושג במשמעות
בקרב אפילו שהיא כפי האמונה לעומת ישראל,

העולם. אומות חסידי
מודים העולם אומות חסידי הם, גם אכן

ענין זה אין שלדידם אלא הבורא, במציאות
שכלית. הכרה של תוצאה אם כי אמונה, של
ש"אין הנחה תוך העולם במציאות התבוננות

של למסקנה מביאה עצמו", את עושה דבר
לבריאה. ומנהיג הבורא מציאות

לגביהם נקלטת אינה והאלוקות בהיות אך
של המוצא נקודת מתוך רק אם כי כשלעצמה,

והודאתם הכרתם מצטמצמת - העולם קיום
כלומר: אותה. מחייב העולם שקיום במדה רק
ומצומצמת לעולם שייכת שהיא כפי באלוקות
ומן העולם מן בלמעלה ואילו הטבע, בלבושי

מודים. אינם - הטבע
אין - ישראל בני של האמונה זאת לעומת
קשורים ישראל בני העולם. בקיום מקורה
בהם נקלטת ולכן באלוקות, טבעם, מעצם

אומות של שעניינם כשם כשלעצמה. האלוקות
ישראל בני של עניינם כן ה"עולם", הוא העולם

ישראל בני אמונת אין כך משום אלוקות. - הוא

בפשטות כוללת והיא הטבע, בהגבלות מוגבלת
מהטבע. שלמעלה אלוקות גם

שורשו את מחפש אחד כל
ישראל אמונת כי מוסבר החסידות בתורת

היה הזמנים: לשלושת הרומז הוי', בשם היא
מהטבע. למעלה שהינו דבר כאחד, ויהיה הוה

אלוקים, בשם היא העולם אומות ואמונת
שפרעה כדרך ,(68) "הטבע" בגימטריא

"לא טו): ח, שם ב ה, (שמות אמרו וחרטומיו
היא". אלוקים "אצבע אבל הוי'" את ידעתי

ה"טבע" את בעולם דבר בכל מחפש לא-יהודי
בבחינת שהיא בתופעה נתקל כשהוא רק שבו.
נאלץ הריהו בטבע- מקום כל לה ואין גלוי נס

הוא אז וגם אלוקים, אצבע שהיא להודות
הטבע. בלבושי הדבר את להלביש משתדל

בכל מיד מחפש להבדיל, היהודי, - לעומתו
גם שבה, האלוקות את תופעה ובכל ודבר דבר
טבעי לכאורה שמקורו, בענין נתקל הוא כאשר

קשה "עם של בתוקף מכריז הריהו בהחלט-
אלוקות".. אם כי טבע, כאן "אין ומכריז עורף"

נגאלבזכות האמונה נגאל האמונה בזכות
שיהודי הירושלמי דברי פירוש שהוסבר כפי

אחד שכל למרות וזורע" העולמים בחי "מאמין
טבעי באורח תביא באדמה גרעין שזריעת יודע

כדי כך, על יהודי יסתמך לא - צמיחה לידי
ע"י ולאבדו - הגרעין זה: במקרה - חפץ לקחת

האדמה. במעמקי הנחתו
אינם - יצמח שהגרעין המבטיחים הטבע חוקי

רק בידיים. חפץ להשמיד כדי מספיק חזק בסיס
בו ובוטח העולמים, בחי מאמין שהוא משום

הפירות. לנשיאת ומקווה זורע הריהו - שיצמיח
ישראל בני התחשבות אי שהיא האמונה ובזכות

רק לא כלל, הטבע ותהפוכות העולם בענייני
גשמיים בעניינים גם אם כי - רוחניים בעניינים

ישראל בני בין שוני לכאורה, נראה אין שבהם
מצויינים ישראל "היו להבדיל, העולם, לאומות
שלמעלה הוי' שם להתגלות הדבר הביא שם",

לגאולה ועד מצרים ליציאת כך ומשום מהטבע,
ה׳תשי״ז) מצורע משבת (משיחת ממש. בקרוב העתידה

מדות. ושתים עשרים ד״ה ע׳ עמוד (אייזנשטיין) המדרשים אוצר מתוך

לישראל להחזיר הקב״ה שעתיד טובות מדות
ועתיד בטלו וכולן בעולמו הקב"ה ברא טובות מדות ושתים עשרים
להן לעשות הקב"ה עתיד לבא.. לעתיד לישראל להחזירן הקב"ה
בנינו אשר שנאמר אמה מאה של ואחד אחד כל קומת שתהא לישראל

י"ב) קמ"ד /תהלים/ (שם וגו' כנטיעים
/ (שם וגו' היכל תבנית דקאמר עד
מאה היכל ותבנית י"ב/) קמ"ד תהלים
מאה החצר אורך שנאמר אמה

כ"ז). (שמות באמה
לישראל לעשות הקב"ה עתיד
מזהיר פניהם זיו שיהיה לבא לעתיד

ג'). י"ב (דניאל הרקיע כזוהר יזהירו והמשכילים שנאמר חמה כגלגל
ציון ה' ניחם כי שנאמר עדן כגן ירושלם חרבות לעשות הקב"ה עתיד
נ"א (ישעיה חרבותיה כל ניחם עמו ה' ניחם כי וגו', כעדן מדברה וישם

ג').
כל ועל נחלים עשר שנים מירושלם להוציא הקב"ה עתיד לבא לעתיד
פירותיהן, מבכרין וחודש חדש ובכל פירות, שעושה עץ כל ונחל נחל
יבול לא מאכל עץ כל ומזה מזה שפתו על יעלה הנחל ועל שנאמר
אלא עוד ולא י"ב), מ"ז (יחזקאל וגו' יבכר לחדשיו פריו יתום ולא עלהו
יצאו ההוא ביום והיה כדכתיב מרים של בארה להעלות הקב"ה שעתיד

ח'). י"ד (זכריה מירושלם חיים מים
(ישעיה כח יחליפו ה' וקוי שנאמר לישראל כן לעשות הקב"ה ועתיד

ל'). מ'

שנאמר מישראל ואחד אחד לכל כן לעשות הקב"ה עתיד לבוא לעתיד
כ"ב). ס' (ישעיה לאלף יהיה הקטן

הנני שנאמר בירו'שלם הרבה שלום להביא הקב"ה עתיד לבוא לעתיד
י"ב). ס"ו (ישעיה שלום כנהר אליה נוטה

ולא בראשו ולא בעיניו לא כואב מהם אחד יהא שלא עתידין ישראל
י"ג). כ"א (איוב ימיהם בטוב יבלו שנאמר מאבריו, באחד

עמים אל אהפוך אז כי שנאמר אחת בלשון שידברו ישראל עתידין
ט'). ג' (צפניה וגו' ברורה שפה

שנאמר בספירים ירושלם את וליסד לישראל להחזירן הקב"ה עתיד
י"א). נ"ד (ישעיה בספירים ויסדתיך

י"ב). נ"ב (ישעיה ה' לפניכם הולך כי שנאמר לפניהם להלוך הקב"ה עתיד
אכול שנאמר לישראל להחזירו הקב"ה ועתיד ונגנז, המן את להם נתן
את להם נתן (י"ד) שלישית י'). ל"א ב'= הימים =דברי (דהי"ב והותיר ושבוע
יאכלוהו מאספיו כי שנא' לישראל להחזירו הקב"ה ועתיד ונגנז השליו

ט'). ס"ב (ישעיה

לאור ולא החמה לאור לא ישתמשו שלא לבוא לעתיד ישראל עתידין
חמישית י"ט). ס' (ישעיה יומם לאור השמש עוד לך יהיה לא שנאמר הלבנה

(ט"ז).

בראש ונתנו השרת מלאכי רבוא ששים ירדו ונשמע נעשה שאמרו כיון
פתח מלכים מוסר שנאמר במתניו וזיינין כתרים שני ואחד אחד כל
ועשרים מאה ירדו שחטאו כיון י"ח), י"ב (איוב במתניהם אזור ויאסור
מהר עדים את ישראל בני ויתנצלו שנאמר מהם ונטלום חבלה מלאכי
ה' ופדויי שנאמר לבוא, לעתיד להם להחזירם הקב"ה ועתיד חורב,
שמחה י'), ל"ה (ישעיה ראשם על עולם ושמחת ברינה לציון ובאו ישובון
הקב"ה שעתיד מלמד ראשם, על עולם שמחת אלא נאמר לא בלבם
ושמחה ששון שנאמר בשמחה, המשיח לימות לישראל כתריהם להחזיר

ישיגו.

עכשיו נפלאות

מלך דבר

הגאולה תורת

ליום פרק ניסן היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ואבידה גזילה הל'

טז פרק

יז. פרק

יח. פרק
ומזיק חובל הל'

. א פרק

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

בתולה נערה הלכות
א-ג. פרקים

סוטה הלכות
א-ג. פרקים

ד. פרק
א-ב פרקים ביאה איסורי הלכות

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא פרקים

יב-יד. פרקים

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

למעשה מצרפה הקב"ה טובה מחשבה

מצורע פרשת
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
shageulacom@gmail.com אימייל:

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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

הוא ממש) (בפועל "המעשה והעיקר,
יהודי לכל שייכת ישראל ארץ כל העיקר":

זאת, לשנות בעל-הבית אינו אחד ואף היהודים, ולכל
יהודי! (להבדיל) לא ואפילו גוי לא

תשל"ו) שבט (י'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ליהודים רק שייכת ישראל ארץ

(ת.ארכיון) לנזקקים עזרה

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י

14:00 עד 11:00 משעה יום כל
חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י

מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

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

67 העצמאות שד'
ע"ה גאולה לאה דבורה ה' בצבאות החיילת

שיח' חנה ליבי ומרת מרדכי הרב יבדלחט"א בת

גרומך
ה'תשע"ד ב' אדר כ"ד נלב"ע

והוא ממש, ומיד תיכף עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

נשמת לעילוי

רחל בן צבי מרדכי הרב

וקרובה שלמה לרפואה

שלמה רפואה

לד) יד, (מצורע כנען ארץ אל תבואו כי



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

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

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

השל"ה בציון קדמי ר'

המשיח מלך שליט"א הרבי להולדת שנה ח112 המש מלך א ט של הרב להולדת שנהה המשיח112 מללך לשליט"א הרבי להולללללדדדדתדת שנה 112
בתכנית:
משיח פני קבלת
מלכות, דבר צדקנו,
הולדת, יום חוגגים
הארץ שלימות
ישראל, עם ובטחון
ברוב נגאלים! בניסן
וזמרה שירה

19:00 בשעה לציון, ראשון א.ת 56 המכבים דרך בראשית באולמי ,(8.4.14) ה'תשע"ד ניסן ט' שלישי, יום
ציבור ואישי משפיעים רבנים, במעמד:

הארץ רחבי מכל הסעות | חופשית כניסה | ערוכים שולחנות | לנשים מיוחדים מקומות | ומשיח גאולה יריד

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

ב- להשתתף מוזמן הרחב הציבור
03-6584633 טל': והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה 03-9607922 טל': בארה"ק אגו"ח שע"י הקודש בארץ משיח מטה

לגאולה בדרך חמץ מכירת

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

למוטציה, כלל בדרך נחשב ראשים, שני עם גוף
לכאורה לגלות מוזר כך, משום דווקא בריא. ואינו

קדום האחד ראשים... שני העברי השנה שללוח
חודש הוא העולם, בריאת מזמן מתחיל יותר,

ראש חל בו בשנה הראשון לחודש הנחשב תשרי,
באי לכל והמשפט הדין יום בתשרי, א' השנה,
השנה. חודשי לכל חיות השפעת וממנו עולם,
מצרים, יציאת ערב יותר, מאוחר נחשף השני

למשה מגלה הקב"ה כאשר ניסן, חודש בתחילת
הזה "החודש ולישראל:

ראשון חדשים ראש לכם
השנה". לחודשי לכם הוא

הוא ניסן, חודש מעתה
וממנו הראשון החודש

חודשי לכל השפעות
השנה.

הטבע ועל טבע
מתייחס המדרש גם

בקביעת שחל לשינוי
בשנה, הראשון החודש
שני את משייך כי אם

לשתי השנה ראשי
העולם: בתולדות תקופות
בעולמו הקב"ה "משבחר

מראשית כלומר ושנים", חודשים ראשי בו קבע
חודש אכן - בעולמו הקב"ה כשבחר - הבריאה
המשתמע כל על הראשון, להחודש נקבע תשרי
ראש בו קבע ובניו, ביעקב "כשבחר אבל מכך.
ממצרים". ישראל נגאלו שבו גאולה, של חודש

להוציאם עמו בישראל הקב"ה שבחר מרגע כלומר,
מעתה יהיה הוא ניסן, שחודש נקבע ממצרים,

הראשון. לחודש
הזמן, במימד שחל זה לשינוי יותר מהותית להבנה
שהקב"ה ומציין המשיח מלך שליט"א הרבי מקדים

בשתי עולמו את מנהל
האחת, שונות. מערכות

זו והשניה הטבעית
מהטבע. שלמעלה

קבע הבריאה מראשית

הגלויה להנהגה הטבעית, ההנהגה את הקב"ה
הראשון בפסוק הדבר נרמז וכבר והדומיננטית.

שם כאשר אלוקים", ברא "בראשית בתורה:
"הטבע". = 86 בגימטריא "א-להים"

יציאת של ניסן חודש לראש עד הדברים נמשכו כך
בבריאה, איכותי שינוי מתחולל מעתה מצרים,

לא בעולם, להתגלות מתחילים טבעי ועל הניסי
בבריאה. כהנהגה אלא וליחידים, כהבזקים

על מכות עשר שסופגת ממצרים, יוצא שלם עם
ישראל עם טבעיות.
וזוכה למדבר, יוצא

ענני של ניסית להגנה
בשם פלאי למזון הכבוד,

הנובעים ולמים "מן"
מתן מרים. של מבארה
שיאה את מהווה תורה

אלא ניסית. ההנהגה של
בתי חורבן העגל, שחטא
הארוכה והגלות המקדש

של גילויה את עמעמו
הניסית. ההנהגה

עכשיו התגלות
לשנות כניסתנו עם
והנפלאות, הניסים
הכללית הנהגה חוזרת המשיח, ימות תקופת

מיכה: הנביא כהבטחת הניסית, להנהגה בבריאה
אלה נפלאות". אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי

בדברי המתוארים הנפלאים היעודים אותם כל הם
משנות החל מהם "לטעום" זכינו שכבר הנביאים,
הנהגה ואילך. תנש"א תש"נ, והנפלאות: הניסים
בבריאה. הטבעית להנהגה הנעשית על-טבעית

להתעלות כח נתינת הדברים, מהווים עבורנו
לו דירה עשיית הכללית, שליחותנו במילוי עצומה

הידור וחסידות, נגלה תורה בלימוד בתחתונים, ית'
של הקדושות הוראותיו במילוי המצוות, בקיום

בשורת בהפצת בפרט המשיח, מלך שליט"א הרבי
עדי עולם, באי כל ובקרב ישראל בעם הגאולה,

עתידין ובניסן נגאלו "בניסן ממש עכשיו ההתגלות
והשלימה. האמיתית הגאולה שמחת מתוך להגאל"

112 הולדת יום חוגגים
ניסן י"א לקראת רבה תכונה

הרבי של הולדתו יום הקרוב,
חב"ד מוקדי המשיח. מלך שליט"א
כינוסים הסברתית, פעילות יקיימו

ופעולות פרסום שיירות והתוועדויות,
פרטים המיוחד. היום לרגל נוספות

חב"ד. במוקדי

בחיפה לעולים בר-מצווה
מצווה בר חגיגת התקיימה בחיפה

השנה זו העמים, חבר יוצאי לעולים
בר ילדי לכ-50 ברציפות, הרביעית

שאול הרב משפחותיהם. ובני מצווה
בחיפה לעולים שליח בורשטיין דוד
בחלוקת המעמד את פתח והקריות

מאת השמחה לחתני יוקרתית מתנה
עלייה. לקליטת המשרד נציגי

בהודו בהאפי מקוה בונים
גרומך, במשפחת האירוע בעקבות

המשיח, מלך שליט"א הרבי שלוחי
הקמת יוזמים הם שבהודו, לאמפי

בצבאות החיילת שם על טהרה מקוה
לתרום ניתן ז"ל. גאולה לאה דבורה ה',

סניף מסד, לבנק בנקאית בהעברה
גרומך. מרדכי ע"ש 9099 חשבון ,505

ניתן ולבירורים, באשראי לתרומות
באימייל או ,054-7770807 להתקשר:

.770delhi@gmail.com

זרות מחשבות על להתגבר
זרות. ממחשבות להנצל אפשר איך

הארבעה כל והתחלת בראשית אמורה מלתו כבר והנה
גדול כלל הוא תמיד לנגדי ה' שויתי ערוך שולחן חלקי

וכו' היראה אליו יגע מיד וכו' בתורה
ובשו"ע בהרמ"א א' סי' ריש ובשו"ע בטור שם עיין

הזקן, רבנו
בהאמור ההתבוננות פעולת לחזק בכדי ומהנכוך

אשר מא' פרק ריש התחלת פה בעל שידע עד שילמוד
המלך. לפני תיבות ע"ב נ"ו לדף עד קדישא תניא בספר

מהנכון הנה דשמיא, סיעתא צריך דבר שלכל וכיון
איזה יפריש הבקר תפלת קודם חול יום בכל אשר

השיעורים שלשת על וישמור לצדקה, פרוטות

הידועים. ותניא תהלים דחומש
ו׳לח) (מאגרת

ל״אהבת-ישראל״ עצה
לרעך ואהבת מצות לקיים בכדי היעוצה העצה היא מה

כמוך.
בתורה מפורש ציווי שזהו לאחרי בזה השאלה ולפלא

הוא גדול שכלל עקיבא רבי שאמר אלא עוד ולא
בדבר, שכלים טעמים גם להוסיף ובכדי בתורה.

קדישא תניא בספר ל"ב בפרק הדרוש בעיון ילמוד
אהבת מצות הצ"צ לאדמו"ר המצות טעמי ובספר

היכן עד נפלאים דברים שם ויראה ישראל,
ו׳כב) (מאגרת מגיע. הענין

בבריאה הכללית הנהגה חוזרת המשיח, ימות תקופת והנפלאות, הניסים לשנות בכניסתנו
נפלאות״. אראנו מצרים מארץ צאתך ״כימי מיכה: הנביא כהבטחת הניסית, להנהגה

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

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

(4.4.14) (5774) ה'תשע"ד ניסן ד' מצורע, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

הניסית ההנהגה
טבעית! נעשית

991

כותב כלל, טרחה דורשים שאין ענינים "ישנם
לפני באגרתו המשיח מלך שליט"א הרבי

עמא ע"י נעשים אינם זאת ובכל שנה, 55
הידיעה, חסרון מפני העממי) (=המנהג דבר

דבר על שידפיסו וכדאי חמץ, למכירת וכוונתי
בהענין הנקודה (=עיתונות), במכתבי-עת זה

וכו'". וכלל כלל טרחא כל בזה שאין
האופיינית גישתו את המבטאות קצרות מילים

הנוגע בכל המשיח, מלך שליט"א הרבי של
של המובהק מתפקידו זה והרי הרבים. לזיכוי
מלכים: בהלכות הרמב"ם כלשון המשיח, מלך

בדקה". ולחזק בה לילך ישראל כל "ויכוף
האיסורים אחד הינו בפסח, חמץ איסור

בכלשהו), אסור (חמץ בתורה ביותר החמורים
אסור אלא לאכלו, שאסור רק לא אשר עד

יראה "בל - ובבעלותנו ברשותנו חמץ שיימצא
לקיים ישראל כל נוהגים ולכן - ימצא" ובל

נהגו וכבר פסח. בערב חמץ ביעור מצוות את
את מוכרים לכך, בנוסף אשר קדושים, ישראל

לשליח הרב עשיית באמצעות לגוי, החמץ
לגוי. החמץ למכירת

קריטית חשיבות
מוצרי אצלנו להשאיר מאפשרת זו מכירה

מבלי מכוסים, או נעולים במקומות וכו', חמץ
באשר ימצא", ובל יראה ב"בל עליהם שנעבור

לבעלותנו חוזרים הם בבעלותנו. אינם הם
ומצילה הפסח. לאחר מיד המכירה בפקיעת

עליו שעבר "חמץ מאיסור גם בכך אותנו
לעולם. בהנאה אסור שהוא הפסח",

היווה הישן", ב"בית קודמים, בדורות אם
הרי נדרש, הלכתי מוצא החמץ" "מכירת

לזה יש שנשבה", כ"תינוק המוגדר שבדורנו

אלפים מצילים פשוט קריטית. חשיבות
ברשותנו. חמץ איסור מהימצאות ורבבות
החמץ, מכירת של העצומה חשיבותה על

שליט"א הרבי של ההלכתית תשובתו תעיד
כדאי "אם הרבנים: אחד לשאלת המשיח, מלך
מאלה שכמה שאפשר בעיר, חמץ מכירת לסדר

הפסח?". בתוך מהחמץ יטלו שימכרו

המהממת התשובה
המשיח, מלך שליט"א הרבי של תשובתו

שם לסדר שצריך "פשוט וברורה: החלטית
חמץ. מכירת

(הענין העיקר על ונוסף ודאית. - התועלת
וזכרון ההתעוררות גם ימצא) ובל יראה בל של

וכו'". וכו' אבות מנהג חמץ. איסור דבר על
הנימוקים את מסביר הוא המכתב בהמשך

ההלכתיים,
פועלים החלו אכן ובעולם, בארץ חב"ד מוקדי

ההכנה פעילות במסגרת כאשר זו, במגמה
הנושא. חשיבות דבר על מפרסמים הם לפסח,

חתומים עליהם החמץ, מכירת טפסי כמויות
ההולכת כמות ישראל, בני מאחינו רבבות

התעמולה אכן כי מוכיחה, שנה מידי וגדלה
פעולתה. את פועלת

גם לפרסמו וראוי לביצוע, מאוד קל הענין
שליט"א הרבי כותב התקשורת, באמצעי
ההתפתחות הנ"ל, באגרתו המשיח מלך

החברתיות והרשתות האינטרנט הטכנולוגית,
בלחיצת לזכות המאפשרת חדשה מציאות יצרו

העולם. ברחבי יהודים רבבות כפתור,

באינטרנט גם
חמץ מכירת לבצע ניתן בהם אתרים אכן

נפוצים, ונעשים הולכים האתר, באמצעות
למכירת רבים נחשפים באמצעותם כאשר

המפגש זהו שלרבים, ובפרט החמץ
עצם החמץ. מכירת בנושא שלהם הראשון
מבטיחה ומשיח, חסידות לאתרי הכניסה

שבאתר, לתכנים משנחשפו שהמשתמשים
ומיד תיכף ההתגלות עדי בו, לבקר ימשיכו

ממש.
כי העובדה

בזמן כבר אנו
הגאולה,
מעניקה

של זו לפעולה
הרבים זיכוי

חשיבות
קריטית,

להבאת בפטיש המכה את להוות שביכולתה
ממש. בקרוב והשלימה, האמיתית הגאולה

הגאולה: באתר חמץ למכירת
www.hageula.com

לגוי החמץ את מוכר שווי יעקב הרב הרה״ג

לקראת חב״ד מוקדי מקיימים המשיח, מלך שליט״א הרבי כהוראת
יכולת. מעוטות למשפחות ועזרה מזון סלי חלוקת הפסח, חג

לו שאין למי לתת - דפסחא קמחא
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