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

בשמחה מרבים
מלך שליט"א הרבי הוראת כפי
בחודש שמחה בעניני להוסיף המשיח,
בה המעוברת - זו בשנה ובמיוחד אדר,
הענינים כל לביטול שמחה של יום 60
חב"ד במוקדי מתקיימים הלא-רצויים,
ממשיכים ב-770, שמחה. ריקודי
בימי לילה מידי הריקודים במסורת
וזמרה, שירה מטה ידי על החודש,

ז"ל. ראפ יקותיאל הרב שיסד

לפצוע הודיה סעודת
מנחם של פציעתו דבר היוודע עם
הדקירה בפיגוע יהודית, חנה בן מענדל
לרבי מחביריו אחד כתב זאב, בפסגת
ו'תשמב באגרת המשיח. מלך שליט"א
סעודת לערוך התשובה יצאה שנפתחה,

ומיד. תיכף המהירה לרפואתו הודיה,

ונפלאות ניסים שנות 25
מצגת - אדר חודשי לקראת מיוחד
המפרץ, מלחמת לנסי שנה 25 - מרהיבה
קטעי - הערבי בעולם למהפכות שנים 5
האיום נדירות- תמונות מרתקים, וידאו
צרפת - בסוריה המלחמה האיראני,
בין העימות מצטרפות, וסין בריטניה
בין הגואה המתיחות לטורקיה, רוסיה
המהפכות דאע"ש, לסעודיה, איראן
ברחבי הגאולה סימני הערבי, בעולם
הרב עם - והנביאים חז"ל פי על העולם
כפ"ס, חב"ד ישיבת ראש אפרגון אבישי
מומחה מסווג, בתפקיד בצה"ל שירת

.054-728-1770 טל': ערב. לצבאות

מצות שבע את באיזורנו, הערבים כולל הגויים לכל להחדיר המשיח, מלך שליט״א הרבי מבקש לכן
וטוב צדק לעשיית ובמחוייבותו ומנהיגו עולם בבורא להכרה האדם חינוך שיסודם מצות נח. בני

טובות חדשות

לצדק, חינוך
וגאולה טוב

בשמחה מרבים אדר משנכנס
שמחה! של יום 60

לחינוך הקשור בכל האמת, את לומר צריך
וילדים, נשים ורצח טירור פיגועי לביצוע ילדים
של אלה עולים הפלסטיני החינוך "הישגי"
האחרון, הטירור בגל עובדתית, דאע"ש. אירגון
חלק נטלו הי"ד, יהודים עשרות נרצחו בו
שנאה מולעטי שיצאו פלסטינים ילדים ניכר

ה"י. פיגועים, לביצוע מבתיהם,

בזריקת עוד מסתפקים אינם פלסטינים ילדים
של רוצחה תבערה. בקבוקי ובהשלכת אבנים

הינו הי"ד, מאיר דפנה
ילדים־ שני .15 בן מחבל
ו־15 13 בני מחבלים
קשה ופצעו כזכור דקרו
זאב בפסגת גילם בן נער
חודשים; כשלושה לפני

בירושלים הקלה ברכבת
שני כידוע התנפלו
12 בני ילדים־מחבלים
בידיהם כשסכינים ו־13
בניסיון מאבטח על
למוות. אותו לדקור
,13 בת ניסתה השבוע
בשער מאבטח לדקור

ענתות. היישוב

לטירור חינוך
רשמיים חצי או רשמיים פלסטינים גורמים
ותינוקות ילדים של תמונות מפרסמים
בין או בידיהם אוחזים כשהם פלסטינים
סרטון, פורסם לאחרונה רק סכינים. שיניהם
היא מה קטנה ילדה מבוגר אדם שואל בו
משיבה הילדה הפלסטינים. לצעירים אומרת
מורות דקור". "דקור, סכין: באמצעות ומדגימה
בכיתות לילדים מעבירות מתועדות פלסטיניות
משנתם את הנמוכות
מערכת הרצחנית.
שנאה גודשת החינוך
הפלסטינים בילדים

ידועות. והתוצאות

שנים. לפני כבר שראה מי יש זה את גם אבל
בדבריו תשנ"ב. שבט י' שנה, 24 לפני בדיוק
ב"770" לביקור שהגיע דאז, התחבורה שר בפני
המשיח, מלך שליט"א הרבי התריע יורק, בניו
לפלסטינים, האוטונומיה שברעיון הסכנה על
ב"חינוך רק עצמי" "שלטון על דובר שאז הגם
חינוך הפקדת מפני התריע אז כבר וחקלאות".

הפלסטיני. הטירור ראשי בידי גויים, ילדים

אחר פעם מרחוק. לראיה נדרשים איננו כיום
עד עדים היינו פעם
לתוצאות לאחרונה,
הפלסטיני, החינוך
מגיל לטירור חינוך
שהישגיו אפס,

מחבלים-ילדים.

לגאולה חינוך
בדברים שאין מובן
הסרת משום אלו
מהממשלה האחריות
העומדת בישראל,
במוסדות ובוהה
מזה הפלסטיני החינוך
ולמרות רבות, שנים
נקפה לא מהשטח, גורמים של ההתרעות כל
נגד הרצחני ההסתה מסע לעצירת אצבע
בארץ היהודי הישוב כנגד ובפרט בכלל יהודים
שהתרחש ישראל לשנאת הסתה מסע ישראל.
פלסטינים חינוך במוסדות גם מתרחש, ועדיין

ישראל. ממשלת ריבונות תחת הנמצאים

המשיח, מלך שליט"א הרבי מבקש לחינם לא
את באיזורנו, הערבים כולל הגויים לכל להחדיר
האדם חינוך שיסודם מצות נח. בני מצות שבע
ובמחוייבותו ומנהיגו עולם בבורא להכרה
כך רק אותו. הסובב לכל וצדק טוב לעשיית
באי לכל האמיתי השלום את להבטיח ביכולתנו
לאיתים" חרבותם "וכיתתו היעוד וכלשון עולם
ומתוך ממש עכשיו והשלימה האמיתית בגאולה

לבב. לטוב שמחה

תפילין הנחת מציעות חנויות

לשימוש תפילין״ ״פינת העסק או החנות מתחם בתוך פותחים רבים עסקים תופעה:
עילית. בנצרת בחנות בתמונה: תפילין. יום באותו הניחו לא שעדיין הלקוחות

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 .

הצדיקר' קדמי  במקווה יוסף הצדיק יוסף במקווה קדמי ר'
ברכהבמעיין בהר ברכה בהר במעיין

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

השקל" למחצית "זכר לקיום מטבעות להשיג ניתן

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד
חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

א-ד לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ז לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' לפרטים:

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
ממשיכים

בהצלחה!

המשיח ימות של חינוכית תיירות

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת (5.2.16) ה'תשע"ו שבט כו משפטים, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1082

הארץ-ישראלית. בתיירות נושבת חדשה רוח
שנים לפני המשיח. ימות של חינוכית תיירות
למנהל המשיח, מלך שליט"א הרבי אמר
קורן מנשה מר חיפה, בעירית החינוך מחלקת
לכל תורה לצאת צריכה ומשם ים יש "בחיפה
יו"ר שמואל מקרית קלי בועז הרב העולם".
הרים ,7for70 אומות" לשבעים שבע "מטה
עולמי המרכז את בחיפה והקים הכפפה את
המטה פעילות במסגרת נח. בני מצוות לשבע
מצוות 7 בתיירות העוסקת מחלקה הוקמה
מכפר רונן עמית הרב של בניהולו נח, בני

אירועים. והפקת בתיירות ותק בעל חיים,

אונבירסליות מצות 7 הינם נח, בנ מצות שבע
זהירות זרה, עבודה ניאוף, גזל, רצח, איסור -
בעלי צער צדק, משפט חיוב הבורא, בכבוד
סיני. הר במעמד לאנושות שניתנו - חיים
יש המשיח, מלך שליט"א הרבי הוראת עפ"י

לקיימן. גוי כל על להשפיע להשתדל

דתיקון בכלים דתוהו אורות
תיירים מליון! כארבע באים הקודש לארץ
שהדחף הפינמו, כבר מצות שבע במטה בשנה.
הפן את לפגוש הוא התיירים של הפנימי
תצא מציון "כי ישראל. ארץ של הרוחני
מעניין פחות מירושלים". השם ודבר תורה
הכינרת, של וגודלה החרמון של גובהו אותם
אולי חיצונית ואגמים, הרים בארצותיהם
המסר אותם מעניין יותר, אטרקטיביים

כולו. לעולם ישראל עם של הרוחני

בפריסה קלי, הרב אומר פועלים, "אנו
המיוחד. לאופיו בהתאם מקום, בכל ארצית,
ופעלו חיו סמטאותיה בין למשל, בצפת

יודגש הבריאה, רזי להם נגלו שם ה'מקובלים',
בירושלים נח. בני מצוות שבע של הקבלי הפן
המקדש, בנושא המסר יתמקד הקודש עיר
לכל יקרא תפילה בית ביתי "כי נאמר עליו
סדום מהפכת מודגשת המלח בים העמים",
לאחר הסנהדרין מקום טבריה לדורות. והמסר
העולמי המרכז פועל בה חיפה ועד החורבן
סרטי תערוכה, הכולל נח, בני מצוות שבע של
במסלול למשתתפים המסכם במפגש וידאו.
אישית תעודה מקבלים הם התיירותי-רוחני

נח. בני בסמינר השתתפותם על מיוחדת

משיח של שגרירים
חוזרים היחודי, למסר הנחשפים התיירים
נח בני מצוות שבע ומפיצי כשגרירים
ע"י המטופלים מתיירים להבדיל, בארצותיהם.
העתיקה, מהעיר פלסטיניים תיירים מדרכי
כי לציין יש שנאה. גדושי לארצותיהם החוזרים
בני מצוות שבע את להכיר צריכים יהודים גם

הלומד סטודנט שתשיב". מה "דע בבחינת נח,
מהו לדעת צריכים עסקים בעלי גם כמו בחו"ל
בארץ ישראלים גם הגויים. לעמיתיהם המסר
שכננו את הזרים, העובדים את ללמד צריכים
בחו"ל. בטיול פוגשים בהם גויים או הערבים
מיוחדות פעילות תכניות גם מקיימים אנו
ברחבי שלוחים ע"י המאורגנות לקבוצות
והתוועדויות טיולים הכוללת פעילות הארץ.
העולמי במרכז למקורבים, שבתות חסידיות,

בארץ. אחר מקום בכל או בחיפה

התיירות בתערוכת
תתקיים א', אדר חודש בראש הבא בשבוע
השנתית הבינלאומית התיירות תערוכת
למטה אביב. בתל התערוכה בגני IMTM
בתערוכה יחודי אתר יש נח, בני מצות שבע
מכון כגון, נוספים חב"דיים גופים מיוצגים בו

מצפת. אסנט
הרב בניהול
לייטר, שאול
הסתם מרכז
, ת פ צ מ
של "ירושלים
בניהול מעלה"
ים אורן, איילת
ומצדה המלח

בצה"ל יהדות אלחרר. שמעון הרב בניהול
נוספים. וגופים אופן מנחם הרב בניהול
להפצת חשובה דרך פריצת כאן יש בהחלט

תיירותיים. בכלים וגאולה משיח יהדות

,077-3014770 טל' ולהזמנות לפרטים
.a7for70@gmail.com 052-5707707

נח לבני הרצאה

אחד בנושא להתמקד
התוצאות אין ולע"ע ענינים בכו"כ שעסק איך מתאר ...

וכו'. רצונו משביעות
ובמילא ענינים בכו"כ שעסק עצמו, בדברי הוא והתירוץ
ובשנים מהם, באחד אפילו מספיק עסק לא שאת"ל מובן
גשמים בענינים אחד עסק אחד לכל הי' די הרי כתקונם
שבתקופת - פשוט וגם ומובן רוחנים, בענינים ועד"ז
רז"ל וכדברי דמשיחא בעקבתא כתקונן שאינן שנים
ועד"ז ברוחניות בא' פעולה לצמצם שאין מוכרח בזה,
שצריך מובן זה עם ביחד אבל גשמית, פרנסה בנוגע גם
במאי אבוך מרז"ל וע"ד אחד בענין בעיקר להתעסק
עסקנותו ובשאר טפי, יתעסק זה שבעסק טפי, זהיר הוי
לעורר רק [כוונתי מזה פחות עוד או הרגיל ע"ד יתעסק
שלהם, מקצוע כעין בזה יתעסקו שהם אחרים, ולעודד

בעבודתם, אומץ להוסיף מאתם לדרוש לזמן ומזמן
לא אבל פעמים, מאה עד חז"ל ובסגנון כ"פ ולדרוש
ולהבא, מכאן עכ"פ ואם, עסקו]. עיקר על לשכוח
בעיקר רק לא הצלחה יראה בטח האמור, באופן יסתדר
מעורר רק הוא שבהם הענינים באותן גם אלא העסק,
ו׳תמד) (מאגרת בקרוב. זה שיהי' רצון ויהי ומתחיל. דורש

ההורים של הפעולות השפעת
בעניני להוסיף הנ"ל של ההורים שעל פשוט וגם מובן
היא זו הוספה שהרי בהם, התלוי ככל ומצוה תורה
בשר כל הרופא ברכות וקבלת להמשכת והכלי הצנור
פשוט וגם ומובן לבתם, בהנוגע גם לעשות ומפליא
הפרטים בעניניהם ההורים הנהגת ומשפיעה שנוגעת
ו׳תמה) (מאגרת התוהמ"צ. ע"פ

שמא משה מר התיירות עמותת ומנכ״ל בועז הרב



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

חנה ורעיתו יצחק לוי לר'

שי' וייס
הבת להולדת

תחי' מושקא חיה ה' בצבאות החיילת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

אסתר ורעיתו מרדכי לר'

שי' אמור
הבת להולדת

תחי' חנה תפארת ה' בצבאות החיילת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב טובמזל מזל

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'

בית כמנהל לתפקידו בנוסף
אביב, שבתל עופר בנווה חב"ד
מחפוץ, שמואל הרב להרב לו יש
"אגרות באתר התנדבותי תפקיד
ברשימת מופיע הוא שם קום",
להתקשר ניתן אליהם השלוחים
באגרות בתשובה הבהרה ולבקש

קודש.

נחשף הוא זה תפקידו במסגרת
מופתים לסיפורי אחת לא
המשיח, מלך שליט"א מהרבי
בהם נוכח שהוא כאלה לעיתים

אישית.

רחב הפונים "מגוון
גם מספר. הוא ביותר,
וממקומות ממגזרים
זה היה מפתיעים.
כ"ד לאחר ערב
כאשר השנה, טבת
אשה, התקשרה
ללידה ברכה ובקשה

קלה.

שמה את משרשמתי
כבר היא כי זיהיתי אימה ושם
כן לפני פעמים כמה התקשרה
זו הייתה שונות. בהזדמנויות
הליטאי, הזרם על הנמנית אשה
על עמדה כבר שהיא אלא
הנילווים והנפלאות הניסים
לה בצר ועתה הקודש. לאגרות

לברכה. בבקשה שוב פנתה

הברכה בקשת כתיבת לאחר
אדוננו", "יחי הקודש והכרזת
באגרות כ"ג לכרך הוכנס המכתב
בעמ' התקבלה והתשובה קודש
"ימי המכתב תאריך שב-שג.
ובמיוחד ניסים הבטיח חנוכה"
בימי "בעמדנו הפתיחה: מילות
יום לי״ט, בסמיכות חנוכה

בשורה".

כסלו, י"ט הגאולה חג איזכור
שיהיו הבטחון את חיזק רק
חיזוק בקרוב. טובות בשורות
אגרת של תחילתה היוותה נוסף
הולדת יום "אודות ח'תתקיח,

שלה".

הדברים את לעצמי סכמתי
אשה, לאותה הסברתי גם וכך
שלא השיחה הסתיימה כשבזאת
מיוחד. משהו בבקשתה ראיתי

מקבל ואני ימים מספר חלפו
נמצאת הקו על טלפונית. שיחה
לפני כבר שהובטחה האשה
ועל "הולדת" על משבוע יותר

וניסים". "גאולה

עזרתך על להודות "ברצוני
קודש באגרות התשובה בהבנת
טובות לבשורות ההבטחה ועל
איך", ועוד התממשו שאכן

לספר: והחלה אמרה,

לפני אליך התקשרתי כאשר
לקראת כבר הייתי ימים כחודש
החודש של סיומו
להריוני. התשיעי
תקפו שקדמו בימים
חזקים צירים אותי
היו לא שהם אלא

סדירים.

שהדבר העובדה
מספר נמשך כבר
התפתח ולא ימים
הכניסה ללידה,
ואז למתח. מאוד אותי
בטבת, כ"ד ערב שאנו נזכרתי
הזקן, אדמו"ר של ההילולא יום

חב"ד. חסידות מייסד

התוועדות שמתוכננת ידעתי
האם התלבטתי לנשים. גדולה
יתפתחו ואם ללכת? לא או ללכת

צירים?

פתגמו עפ"י החלטתי לבסוף
"מה הזקן: אדמו"ר של הידוע
יכולה חסידית שהתוועדות
מיכאל המלאך אפילו לפעול
שיצא להיות יכול לא יכול". אינו

רצוי. בלתי משהו מזה

בהתוועדות. השתתפתי ואכן
הרגשתי מאוד. שם התחזקתי
נוספים. וכוחות חיות שקבלתי

לבקש אליך התקשרתי למחרת
הכילה התשובה ואכן ברכה.
טובות", "בשורות הרבה
ו"חג הולדת" ל"יום התייחסות

הגאולה".

שעות מספר אלא חלפו לא
המכתב והכנסת הכתיבה מאז
הייתי וכבר קודש, באגרות
שתחי'. בתנו של הלידה לאחר

  
    
    

    
   
    

     
    
    

     
    
    

     
     

 
   

כו) כא, (שמות עבדו עין את איש יכה וכי

ירושלים את "אחפש במדרש: כך על אמר
בסמ"ך קורא תהא לא רבי אמר בנרות",

חופש). לשון =) אחפש בשי"ן אלא
(את אותה אני מוציא הקב"ה אמר
בתורה שכתבתי כשם לחירות ירושלים)
עין את או עבדו עין את איש יכה "וכי
ואני ישלחנו", לחפשי ושחתה אמתו
שנאמר בני, של עיניהם שני את היכתי
רוח ה' עליכם נסך "כי י) כט, (ישעיהו
בדין אינו עיניכם", את ויעצם תרדמה
מפסיקתא) ד׳, צפניה (ילקוט לחפשי?! שיצא

ה) כב, (שמות אש תצא כי

את המבעיר ישלם שלם אש, תצא
את לשלם עלי הקב"ה: אמר הבערה.

בציון, אש הציתי אני שהבערתי, הבערה
בציון אש "ויצת ד) (איכה שנאמר
לבנותה עתיד ואני יסודותיה", ותאכל
לה אהיה "ואני ב) (זכריה שנאמר באש,
בתוכה". אהיה ולכבוד סביב אש חומת
תמימה) (תורה

עורף אליך אוייביך כל את ונתתי
כז) כג, (שמות

נימולים, שישראל בזכות אמר: חייא רבי
וישראל תחתם שונאיהם כל נכנעים
מה וראה בוא נחלתם. את יורשים
נאמר ובהמשך זכורך", כל "יראה כתיב
את והרחבתי מפניך גויים אוריש "כי
ממקומם דיירים עוקר שהקב"ה גבולך",
כל "יראה ולכן למקומם דיירים ומשיב

ה'". האדון פני את זכורך
משפטים) זוהר (עפ״י

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

17:55 16:41 ירושלים
17:57 16:55 תל-אביב
17:55 16:45 חיפה
17:58 16:59 באר-שבע
16:02 17:00 ניו-יורק
שבותם את - וגו' אשר הדבר 

לג:כה,כו) - לד:א,כב (ירמיהו ורחמתים.

   
        

    

כן המשיח עבד, לא השכל

לדבר שבלי פשוטים, כל–כך דברים יש לפעמים
הקב"ה שאם אומרת הגמרא, מובנים. הם אודותם

הנהגות לומדים היינו התורה, את נותן היה לא
מצוות ישנן שונים. חיים מבעלי יסודיות חיוביות

מצווה היה לא הקב"ה אם שאפילו בתורה, הכתובות
בלי שגם להניח סביר הרי בהם. נוהגים היינו אותן
הולכים היינו לא הדברות, בעשרת כתוב מה לדעת

היסודי האנושי ההגיון כי למה? לרצוח. או לגנוב
אותם. מחייב

בשכל רק לא שמובנים ענינים על מדובר לעיתים
פשוטים. דברים הם גויים אצל גם אלא יהודי, של

לפתחו ויתגלגלו שבמידה שונים, מקרים קיימים לכן
שווה פסיקה בהם תתקבל חילוני, משפט בית של

רבני. דין בית נותן שהיה לזו

הציווי בגלל רק
"ואלה נאמר הפרשה שבפתיחת הסיבה זו

מסיני" אלו "אף כך על מציין ורש"י המשפטים",
מחייב שהשכל המצוות את שגם להבהיר בכדי –

מסתבר משהו שזהו בגלל לא לבצע עלינו לקיימן,
לכן הקב"ה. ציווה שכך בגלל ורק אך אלא והגיוני,

דין בבית ורק אך להתדיין ללכת הציווי ישנו גם
לבית לא ואופן פנים ובשום התורה, דיני לפי שפוסק

הדין שפסק שברור במקרה אפילו חילוני, משפט
היא הפסיקה הגויים שבערכאות מפני – זהה יהיה

צריכה שהפסיקה בעוד האדם, שכל שמחייב כפי

אחרת. ולא כך ציווה. שהקב"ה בגלל דווקא להיות
מצד שמובנים כללים שישנם שהעובדה היא, והאמת

שהקב"ה מזה תוצאה למעשה היא האנושי, השכל
אלו וכללים שבהוראות בגלל רק בתורה. כך ציווה

הדברים אוטומטי באופן לכן הקב"ה, של רצונו קיים

האדם, בשכל גם ומחוייבים מובנים נעשו הללו
גויים. אצל ואפילו

למה? שלום. צלילי
המשיח מלך שליט"א הרבי משתמש זה בעיקרון

פרשת של בשבוע ביותר: מפליא אירוע להסביר כדי
ראשי של פגישה התקיימה תשנ"ב, בשנת משפטים
בה – ורוסיה ארה"ב נשיאי – הגדולות המעצמות

בין פעולה ושיתוף נשק כלי פירוק על הוחלט
ואחדות. שלום בנושאי העולם מדינות

עידן תחילת על המבשר ביותר משמעותי אירוע
בין ושנאה מלחמות נטולת תקופה בעולם, חדש

כמובן. הגאולה תקופת העמים,
תקופת על שכותב ישעיה, בנביא הוא המקור
וחניתותיהם לאתים חרבותם "וכתתו הגאולה
ילמדו ולא חרב גוי אל גוי ישא לא למזמרות.

והסבתם הנשק כלי פירוק כלומר, מלחמה". עוד

ושלווה. שלום של בפעולות שמסייעים למכשירים
הזה החזון את שיביא שמי מובן, הנביא דברי מתוכן

אירוע שאת ומאחר המשיח, מלך יהיה פועל לידי
כהתגשמות מזהים אנחנו המעצמות ראשי פגישת

היא המתבקשת המסקנה הזו, הנבואה של התחלתית
בעולם! פועל והוא כאן, כבר המשיח מלך – אחת

לנצח למשיח תנו
שלום של פעולות הרי לרגע: להתבונן אפשר עכשיו

בשכל מובן להיות שאמור פשוט דבר זה ואחדות
וחורבן, הרס ולזרוע ולהלחם לריב למה אדם. כל של

ואחווה שלווה ולהשרות בשלום לחיות אפשר אם
אנחנו זאת ובכל לא? לגמרי, הגיוני העולם? בכל

שנות רוב ולמעשה ארוכות, שנים שבמשך רואים
מיושם. שלא ובטח מובן, היה לא זה ההיסטוריה,
כשכל וקרבות, מלחמות על 'חיו' שלמות ממלכות

שיותר כמה גבולותיו את להרחיב מנסה שליט
לגמרי הפוכה התנהגות שכנה. מדינה כל ולכבוש

פשוט. הגיון מכל
במשך הזה. המלחמתי העידן נגמר זהו. ופתאום,
רוצים שלום, מחפשים כולם האחרונות השנים

פתאום כאן, קרה מה אז השני. עם אחד יחד לחיות
האסימון? לכולם נפל

שעובר הזה לתהליך האמיתית שהסיבה מה, אלא
שאנחנו בגלל זה – אחרת בסיבה נעוץ העולם על

כעל התורה הכריזה שעליו לזמן ומתקרבים הולכים
לאתים", חרבותם "וכתתו – עולמי שלום של תקופה

דורנו נשיא של מהכרזתו כתוצאה קורה זה ובעיקר
מכך וגם צדקנו, משיח פני לקבלת כבר שמוכנים

זמן שהגיע הקובע הלכתי דין פסק פרסמו שרבנים
תפקיד את שממלא מישהו כבר ושישנו הגאולה,

שליט"א. הרבי – המשיח
תשנ"ב) משפטים פרשת שבת מלכות', 'דבר (עפ"י

סבא כפר חב"ד ישיבת ראש אפרגון, אבישי הרב עם
גלויים מקורות על מבוסס זה בטור המידע מסווג. בתפקיד בצה"ל בעבר שירת הכותב

המפרץ מלחמת ונפלאות לניסי שנה 25
- ב׳ חלק -

שפורסמו הכימי הנשק בתחום לניסים בהמשך
בשנים שנחשף שמהמידע הרי זה, בטור בעבר
מתגלים ארה"ב וצבא האו"ם בארכיוני האחרונות
(תשנ"א, המפרץ מלחמת ערב נוספים. רבים נסים
עיראקי ביולוגי נשק על ידיעות התפרסמו (1991
מסוכן נשק וטוקסינים. חיידקים על המבוסס
מזהמת שלו קטנה כמות כימי. מנשק בהרבה
נגדו. יעילות אינן רגילות גז ומסיכות עצום שטח
שום אין גם הביולוגי הנשק מסוגי גדול לחלק
בעיראק האו"ם מומחי בסריקות יעיל. רפואי מענה
לפני נודעו שלא ביולוגי נשק לפיתוח רבים מתקנים נחשפו המפרץ, מלחמת לאחר

כלל! הופצצו ולא המלחמה
אנטרקס) חיידקי עם (כולל ביולוגי נשק פצצות ו-157 סקאד טילי 25 כי התברר
ערי מעל לריסוסו הותאמו עיראקים מיראז' מטוסי מיכלי ישראל. נגד הוכנו

ח"ו. ישראל
לוודא ימ"ש סדאם מורה כיבושה, לאחר בעיראק שנתפסה מדהימה בהקלטה
הפצצות וכן סקאד-א"א], טילי של קרב החיידקים...[ראשי של הקרב "שראשי
כולן..." הישראליות, הערים "כל המטרות: את מגדיר ואף מוכנים..." של...החיידקים
שימוש נעשה לא יתברך ה' ונסי בחסדי רק ח"ו. אביב תל בעיר להתמקד ומורה

נורא בנשק
התגלה הגרעיני הנשק בתחום שליט"א. המשיח מלך הרבי וניבא שהבטיח כפי זה,
בחשאיות פעלה עיראק כי (IAEA) אטומית לאנרגיה הבינ"ל הסוכנות בבדיקות
ההפצצות בתחילת כי כיום מודה האמריקני האוויר חיל גרעיני. נשק להשגת רבה
וארבע! עשרים היו כי נחשף המלחמה שלאחר בעוד גרעין, מתקני שני על רק ידע
האו"ם, מומחי להערכת אורניום. להעשרת צנטריפוגות הופעלו זרים מדענים בסיוע

גרעיני! נשק משיגה עיראק הייתה 1992 שנת סוף עד המפרץ, מלחמת לולא
גבוהה, באיכות מועשר אורניום ק"ג עשרות היו עיראק ברשות מזו, יתירה
מרוסיה שקיבלה מחקר כורי עבור כדלק ששימשו גרעיני, נשק לייצור המתאימים
ומדעני הכורים, על הפיקוח להפסקת הובילה לכוויית הפלישה מצרפת. רכשה וכן
ניסו קדחתני ובמאמץ מהכורים, האורניום בהוצאת מגבוה, בהוראה החלו, הגרעין
העיראקים ניסו שאותה המלחמה, לתחילת עד גרעינית פצצה ממנו ולייצר להספיק
הזמן נגד במירוץ מכל. הנורא הנשק את ולפתח להספיק כדי הניתן, ככל לדחות
במקביל, והכספי. הטכני הסיוע כל את כך לשם קיבלו והם המדענים, טובי השתתפו
ממסמכים הגרעיני. הקרב ראש לשיגור הסקאד טיל להתאמת טילים מומחי פעלו
יתברך ה׳ ונסי בחסדי רק כי עולה המדענים, ומעדויות המלחמה, לאחר שנחשפו
תכניותיהם כל את ששיבשה המלחמה פרוץ עד במאמציהם העיראקים הצליחו לא

הזדוניות!

יתברך להשם להודות
"בחסד שתגיע הגאולה", כ"דור המשיח מלך שליט"א הרבי ע"י הוגדר דורנו
שאיימו הרשע משטרי בנפילת גלויים ונפלאות נסים ב"ה רואים ואכן, וברחמים".
ענק צבא שבנה המצרי המשטר בלוב, המשטר בעיראק, סדאם משטר - ישראל על
צבאו, והתפרקות אסד משטר קריסת ישראל, על ואיים אמריקאי בנשק וחמוש
וכן לרוסיה, טורקיה בין החריף העימות בסוריה, במלחמה חיזבאללה הסתבכות

לסעודיה. איראן בין הגואה המתיחות
נסיו על יתברך לה' להודות עלינו כי והדגיש חזר שליט"א המשיח מלך הרבי
החסידות, תורת בלימוד ובמיוחד התורה, בלימוד ולהוסיף הגדולים, וחסדיו
שמחה מתוך והשלימה, האמיתית הגאולה לזירוז בהידור, המצוות ובקיום

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק א' אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ג. פרק בכורים הלכות

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

ד-ו. פרקים גירושין הלכות

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

א-ב. פרקים וחליצה יבום הלכות יג. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

א-ג. פרקים בתולה נערה הלכות

יט

כ

כא

כב

כג

כד

כה

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

קודש ואגרות התוועדות

משפטים פרשת

משפטים

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות

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

השבת לוח

היתה ישראל ארץ כל הדורות, כל במשך
היהודים ולכל בפרט, יהודי לכל שייכת

קבע וכך היום מאתנו, ליטלה יכול לא אחד ואף בכלל,
תש"מ) בעומר (ל"ג לעולם". יקום אלוקינו ו"דבר הקב"ה

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ליהודים שייכת תמיד
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

מחפוץ שמואל הרב

נחום א. צילום.
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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

חנה ורעיתו יצחק לוי לר'

שי' וייס
הבת להולדת

תחי' מושקא חיה ה' בצבאות החיילת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

אסתר ורעיתו מרדכי לר'

שי' אמור
הבת להולדת

תחי' חנה תפארת ה' בצבאות החיילת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב טובמזל מזל

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'

בית כמנהל לתפקידו בנוסף
אביב, שבתל עופר בנווה חב"ד
מחפוץ, שמואל הרב להרב לו יש
"אגרות באתר התנדבותי תפקיד
ברשימת מופיע הוא שם קום",
להתקשר ניתן אליהם השלוחים
באגרות בתשובה הבהרה ולבקש

קודש.

נחשף הוא זה תפקידו במסגרת
מופתים לסיפורי אחת לא
המשיח, מלך שליט"א מהרבי
בהם נוכח שהוא כאלה לעיתים

אישית.

רחב הפונים "מגוון
גם מספר. הוא ביותר,
וממקומות ממגזרים
זה היה מפתיעים.
כ"ד לאחר ערב
כאשר השנה, טבת
אשה, התקשרה
ללידה ברכה ובקשה

קלה.

שמה את משרשמתי
כבר היא כי זיהיתי אימה ושם
כן לפני פעמים כמה התקשרה
זו הייתה שונות. בהזדמנויות
הליטאי, הזרם על הנמנית אשה
על עמדה כבר שהיא אלא
הנילווים והנפלאות הניסים
לה בצר ועתה הקודש. לאגרות

לברכה. בבקשה שוב פנתה

הברכה בקשת כתיבת לאחר
אדוננו", "יחי הקודש והכרזת
באגרות כ"ג לכרך הוכנס המכתב
בעמ' התקבלה והתשובה קודש
"ימי המכתב תאריך שב-שג.
ובמיוחד ניסים הבטיח חנוכה"
בימי "בעמדנו הפתיחה: מילות
יום לי״ט, בסמיכות חנוכה

בשורה".

כסלו, י"ט הגאולה חג איזכור
שיהיו הבטחון את חיזק רק
חיזוק בקרוב. טובות בשורות
אגרת של תחילתה היוותה נוסף
הולדת יום "אודות ח'תתקיח,

שלה".

הדברים את לעצמי סכמתי
אשה, לאותה הסברתי גם וכך
שלא השיחה הסתיימה כשבזאת
מיוחד. משהו בבקשתה ראיתי

מקבל ואני ימים מספר חלפו
נמצאת הקו על טלפונית. שיחה
לפני כבר שהובטחה האשה
ועל "הולדת" על משבוע יותר

וניסים". "גאולה

עזרתך על להודות "ברצוני
קודש באגרות התשובה בהבנת
טובות לבשורות ההבטחה ועל
איך", ועוד התממשו שאכן

לספר: והחלה אמרה,

לפני אליך התקשרתי כאשר
לקראת כבר הייתי ימים כחודש
החודש של סיומו
להריוני. התשיעי
תקפו שקדמו בימים
חזקים צירים אותי
היו לא שהם אלא

סדירים.

שהדבר העובדה
מספר נמשך כבר
התפתח ולא ימים
הכניסה ללידה,
ואז למתח. מאוד אותי
בטבת, כ"ד ערב שאנו נזכרתי
הזקן, אדמו"ר של ההילולא יום

חב"ד. חסידות מייסד

התוועדות שמתוכננת ידעתי
האם התלבטתי לנשים. גדולה
יתפתחו ואם ללכת? לא או ללכת

צירים?

פתגמו עפ"י החלטתי לבסוף
"מה הזקן: אדמו"ר של הידוע
יכולה חסידית שהתוועדות
מיכאל המלאך אפילו לפעול
שיצא להיות יכול לא יכול". אינו

רצוי. בלתי משהו מזה

בהתוועדות. השתתפתי ואכן
הרגשתי מאוד. שם התחזקתי
נוספים. וכוחות חיות שקבלתי

לבקש אליך התקשרתי למחרת
הכילה התשובה ואכן ברכה.
טובות", "בשורות הרבה
ו"חג הולדת" ל"יום התייחסות

הגאולה".

שעות מספר אלא חלפו לא
המכתב והכנסת הכתיבה מאז
הייתי וכבר קודש, באגרות
שתחי'. בתנו של הלידה לאחר

  
    
    

    
   
    

     
    
    

     
    
    

     
     

 
   

כו) כא, (שמות עבדו עין את איש יכה וכי

ירושלים את "אחפש במדרש: כך על אמר
בסמ"ך קורא תהא לא רבי אמר בנרות",

חופש). לשון =) אחפש בשי"ן אלא
(את אותה אני מוציא הקב"ה אמר
בתורה שכתבתי כשם לחירות ירושלים)
עין את או עבדו עין את איש יכה "וכי
ואני ישלחנו", לחפשי ושחתה אמתו
שנאמר בני, של עיניהם שני את היכתי
רוח ה' עליכם נסך "כי י) כט, (ישעיהו
בדין אינו עיניכם", את ויעצם תרדמה
מפסיקתא) ד׳, צפניה (ילקוט לחפשי?! שיצא

ה) כב, (שמות אש תצא כי

את המבעיר ישלם שלם אש, תצא
את לשלם עלי הקב"ה: אמר הבערה.

בציון, אש הציתי אני שהבערתי, הבערה
בציון אש "ויצת ד) (איכה שנאמר
לבנותה עתיד ואני יסודותיה", ותאכל
לה אהיה "ואני ב) (זכריה שנאמר באש,
בתוכה". אהיה ולכבוד סביב אש חומת
תמימה) (תורה

עורף אליך אוייביך כל את ונתתי
כז) כג, (שמות

נימולים, שישראל בזכות אמר: חייא רבי
וישראל תחתם שונאיהם כל נכנעים
מה וראה בוא נחלתם. את יורשים
נאמר ובהמשך זכורך", כל "יראה כתיב
את והרחבתי מפניך גויים אוריש "כי
ממקומם דיירים עוקר שהקב"ה גבולך",
כל "יראה ולכן למקומם דיירים ומשיב

ה'". האדון פני את זכורך
משפטים) זוהר (עפ״י

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

17:55 16:41 ירושלים
17:57 16:55 תל-אביב
17:55 16:45 חיפה
17:58 16:59 באר-שבע
16:02 17:00 ניו-יורק
שבותם את - וגו' אשר הדבר 

לג:כה,כו) - לד:א,כב (ירמיהו ורחמתים.

   
        

    

כן המשיח עבד, לא השכל

לדבר שבלי פשוטים, כל–כך דברים יש לפעמים
הקב"ה שאם אומרת הגמרא, מובנים. הם אודותם

הנהגות לומדים היינו התורה, את נותן היה לא
מצוות ישנן שונים. חיים מבעלי יסודיות חיוביות

מצווה היה לא הקב"ה אם שאפילו בתורה, הכתובות
בלי שגם להניח סביר הרי בהם. נוהגים היינו אותן
הולכים היינו לא הדברות, בעשרת כתוב מה לדעת

היסודי האנושי ההגיון כי למה? לרצוח. או לגנוב
אותם. מחייב

בשכל רק לא שמובנים ענינים על מדובר לעיתים
פשוטים. דברים הם גויים אצל גם אלא יהודי, של

לפתחו ויתגלגלו שבמידה שונים, מקרים קיימים לכן
שווה פסיקה בהם תתקבל חילוני, משפט בית של

רבני. דין בית נותן שהיה לזו

הציווי בגלל רק
"ואלה נאמר הפרשה שבפתיחת הסיבה זו

מסיני" אלו "אף כך על מציין ורש"י המשפטים",
מחייב שהשכל המצוות את שגם להבהיר בכדי –

מסתבר משהו שזהו בגלל לא לבצע עלינו לקיימן,
לכן הקב"ה. ציווה שכך בגלל ורק אך אלא והגיוני,

דין בבית ורק אך להתדיין ללכת הציווי ישנו גם
לבית לא ואופן פנים ובשום התורה, דיני לפי שפוסק

הדין שפסק שברור במקרה אפילו חילוני, משפט
היא הפסיקה הגויים שבערכאות מפני – זהה יהיה

צריכה שהפסיקה בעוד האדם, שכל שמחייב כפי

אחרת. ולא כך ציווה. שהקב"ה בגלל דווקא להיות
מצד שמובנים כללים שישנם שהעובדה היא, והאמת

שהקב"ה מזה תוצאה למעשה היא האנושי, השכל
אלו וכללים שבהוראות בגלל רק בתורה. כך ציווה

הדברים אוטומטי באופן לכן הקב"ה, של רצונו קיים

האדם, בשכל גם ומחוייבים מובנים נעשו הללו
גויים. אצל ואפילו

למה? שלום. צלילי
המשיח מלך שליט"א הרבי משתמש זה בעיקרון

פרשת של בשבוע ביותר: מפליא אירוע להסביר כדי
ראשי של פגישה התקיימה תשנ"ב, בשנת משפטים
בה – ורוסיה ארה"ב נשיאי – הגדולות המעצמות

בין פעולה ושיתוף נשק כלי פירוק על הוחלט
ואחדות. שלום בנושאי העולם מדינות

עידן תחילת על המבשר ביותר משמעותי אירוע
בין ושנאה מלחמות נטולת תקופה בעולם, חדש

כמובן. הגאולה תקופת העמים,
תקופת על שכותב ישעיה, בנביא הוא המקור
וחניתותיהם לאתים חרבותם "וכתתו הגאולה
ילמדו ולא חרב גוי אל גוי ישא לא למזמרות.

והסבתם הנשק כלי פירוק כלומר, מלחמה". עוד

ושלווה. שלום של בפעולות שמסייעים למכשירים
הזה החזון את שיביא שמי מובן, הנביא דברי מתוכן

אירוע שאת ומאחר המשיח, מלך יהיה פועל לידי
כהתגשמות מזהים אנחנו המעצמות ראשי פגישת

היא המתבקשת המסקנה הזו, הנבואה של התחלתית
בעולם! פועל והוא כאן, כבר המשיח מלך – אחת

לנצח למשיח תנו
שלום של פעולות הרי לרגע: להתבונן אפשר עכשיו

בשכל מובן להיות שאמור פשוט דבר זה ואחדות
וחורבן, הרס ולזרוע ולהלחם לריב למה אדם. כל של

ואחווה שלווה ולהשרות בשלום לחיות אפשר אם
אנחנו זאת ובכל לא? לגמרי, הגיוני העולם? בכל

שנות רוב ולמעשה ארוכות, שנים שבמשך רואים
מיושם. שלא ובטח מובן, היה לא זה ההיסטוריה,
כשכל וקרבות, מלחמות על 'חיו' שלמות ממלכות

שיותר כמה גבולותיו את להרחיב מנסה שליט
לגמרי הפוכה התנהגות שכנה. מדינה כל ולכבוש

פשוט. הגיון מכל
במשך הזה. המלחמתי העידן נגמר זהו. ופתאום,
רוצים שלום, מחפשים כולם האחרונות השנים

פתאום כאן, קרה מה אז השני. עם אחד יחד לחיות
האסימון? לכולם נפל

שעובר הזה לתהליך האמיתית שהסיבה מה, אלא
שאנחנו בגלל זה – אחרת בסיבה נעוץ העולם על

כעל התורה הכריזה שעליו לזמן ומתקרבים הולכים
לאתים", חרבותם "וכתתו – עולמי שלום של תקופה

דורנו נשיא של מהכרזתו כתוצאה קורה זה ובעיקר
מכך וגם צדקנו, משיח פני לקבלת כבר שמוכנים

זמן שהגיע הקובע הלכתי דין פסק פרסמו שרבנים
תפקיד את שממלא מישהו כבר ושישנו הגאולה,

שליט"א. הרבי – המשיח
תשנ"ב) משפטים פרשת שבת מלכות', 'דבר (עפ"י

סבא כפר חב"ד ישיבת ראש אפרגון, אבישי הרב עם
גלויים מקורות על מבוסס זה בטור המידע מסווג. בתפקיד בצה"ל בעבר שירת הכותב

המפרץ מלחמת ונפלאות לניסי שנה 25
- ב׳ חלק -

שפורסמו הכימי הנשק בתחום לניסים בהמשך
בשנים שנחשף שמהמידע הרי זה, בטור בעבר
מתגלים ארה"ב וצבא האו"ם בארכיוני האחרונות
(תשנ"א, המפרץ מלחמת ערב נוספים. רבים נסים
עיראקי ביולוגי נשק על ידיעות התפרסמו (1991
מסוכן נשק וטוקסינים. חיידקים על המבוסס
מזהמת שלו קטנה כמות כימי. מנשק בהרבה
נגדו. יעילות אינן רגילות גז ומסיכות עצום שטח
שום אין גם הביולוגי הנשק מסוגי גדול לחלק
בעיראק האו"ם מומחי בסריקות יעיל. רפואי מענה
לפני נודעו שלא ביולוגי נשק לפיתוח רבים מתקנים נחשפו המפרץ, מלחמת לאחר

כלל! הופצצו ולא המלחמה
אנטרקס) חיידקי עם (כולל ביולוגי נשק פצצות ו-157 סקאד טילי 25 כי התברר
ערי מעל לריסוסו הותאמו עיראקים מיראז' מטוסי מיכלי ישראל. נגד הוכנו

ח"ו. ישראל
לוודא ימ"ש סדאם מורה כיבושה, לאחר בעיראק שנתפסה מדהימה בהקלטה
הפצצות וכן סקאד-א"א], טילי של קרב החיידקים...[ראשי של הקרב "שראשי
כולן..." הישראליות, הערים "כל המטרות: את מגדיר ואף מוכנים..." של...החיידקים
שימוש נעשה לא יתברך ה' ונסי בחסדי רק ח"ו. אביב תל בעיר להתמקד ומורה

נורא בנשק
התגלה הגרעיני הנשק בתחום שליט"א. המשיח מלך הרבי וניבא שהבטיח כפי זה,
בחשאיות פעלה עיראק כי (IAEA) אטומית לאנרגיה הבינ"ל הסוכנות בבדיקות
ההפצצות בתחילת כי כיום מודה האמריקני האוויר חיל גרעיני. נשק להשגת רבה
וארבע! עשרים היו כי נחשף המלחמה שלאחר בעוד גרעין, מתקני שני על רק ידע
האו"ם, מומחי להערכת אורניום. להעשרת צנטריפוגות הופעלו זרים מדענים בסיוע

גרעיני! נשק משיגה עיראק הייתה 1992 שנת סוף עד המפרץ, מלחמת לולא
גבוהה, באיכות מועשר אורניום ק"ג עשרות היו עיראק ברשות מזו, יתירה
מרוסיה שקיבלה מחקר כורי עבור כדלק ששימשו גרעיני, נשק לייצור המתאימים
ומדעני הכורים, על הפיקוח להפסקת הובילה לכוויית הפלישה מצרפת. רכשה וכן
ניסו קדחתני ובמאמץ מהכורים, האורניום בהוצאת מגבוה, בהוראה החלו, הגרעין
העיראקים ניסו שאותה המלחמה, לתחילת עד גרעינית פצצה ממנו ולייצר להספיק
הזמן נגד במירוץ מכל. הנורא הנשק את ולפתח להספיק כדי הניתן, ככל לדחות
במקביל, והכספי. הטכני הסיוע כל את כך לשם קיבלו והם המדענים, טובי השתתפו
ממסמכים הגרעיני. הקרב ראש לשיגור הסקאד טיל להתאמת טילים מומחי פעלו
יתברך ה׳ ונסי בחסדי רק כי עולה המדענים, ומעדויות המלחמה, לאחר שנחשפו
תכניותיהם כל את ששיבשה המלחמה פרוץ עד במאמציהם העיראקים הצליחו לא

הזדוניות!

יתברך להשם להודות
"בחסד שתגיע הגאולה", כ"דור המשיח מלך שליט"א הרבי ע"י הוגדר דורנו
שאיימו הרשע משטרי בנפילת גלויים ונפלאות נסים ב"ה רואים ואכן, וברחמים".
ענק צבא שבנה המצרי המשטר בלוב, המשטר בעיראק, סדאם משטר - ישראל על
צבאו, והתפרקות אסד משטר קריסת ישראל, על ואיים אמריקאי בנשק וחמוש
וכן לרוסיה, טורקיה בין החריף העימות בסוריה, במלחמה חיזבאללה הסתבכות

לסעודיה. איראן בין הגואה המתיחות
נסיו על יתברך לה' להודות עלינו כי והדגיש חזר שליט"א המשיח מלך הרבי
החסידות, תורת בלימוד ובמיוחד התורה, בלימוד ולהוסיף הגדולים, וחסדיו
שמחה מתוך והשלימה, האמיתית הגאולה לזירוז בהידור, המצוות ובקיום

עכשיו נפלאות

מלך דבר

המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק א' אדר היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ג. פרק בכורים הלכות

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

ד-ו. פרקים גירושין הלכות

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

א-ב. פרקים וחליצה יבום הלכות יג. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

א-ג. פרקים בתולה נערה הלכות
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כ
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כב
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קודש ואגרות התוועדות

משפטים פרשת

משפטים

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות

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

השבת לוח

היתה ישראל ארץ כל הדורות, כל במשך
היהודים ולכל בפרט, יהודי לכל שייכת

קבע וכך היום מאתנו, ליטלה יכול לא אחד ואף בכלל,
תש"מ) בעומר (ל"ג לעולם". יקום אלוקינו ו"דבר הקב"ה

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ליהודים שייכת תמיד
אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת

צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

מחפוץ שמואל הרב

נחום א. צילום.



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

בשמחה מרבים
מלך שליט"א הרבי הוראת כפי
בחודש שמחה בעניני להוסיף המשיח,
בה המעוברת - זו בשנה ובמיוחד אדר,
הענינים כל לביטול שמחה של יום 60
חב"ד במוקדי מתקיימים הלא-רצויים,
ממשיכים ב-770, שמחה. ריקודי
בימי לילה מידי הריקודים במסורת
וזמרה, שירה מטה ידי על החודש,

ז"ל. ראפ יקותיאל הרב שיסד

לפצוע הודיה סעודת
מנחם של פציעתו דבר היוודע עם
הדקירה בפיגוע יהודית, חנה בן מענדל
לרבי מחביריו אחד כתב זאב, בפסגת
ו'תשמב באגרת המשיח. מלך שליט"א
סעודת לערוך התשובה יצאה שנפתחה,

ומיד. תיכף המהירה לרפואתו הודיה,

ונפלאות ניסים שנות 25
מצגת - אדר חודשי לקראת מיוחד
המפרץ, מלחמת לנסי שנה 25 - מרהיבה
קטעי - הערבי בעולם למהפכות שנים 5
האיום נדירות- תמונות מרתקים, וידאו
צרפת - בסוריה המלחמה האיראני,
בין העימות מצטרפות, וסין בריטניה
בין הגואה המתיחות לטורקיה, רוסיה
המהפכות דאע"ש, לסעודיה, איראן
ברחבי הגאולה סימני הערבי, בעולם
הרב עם - והנביאים חז"ל פי על העולם
כפ"ס, חב"ד ישיבת ראש אפרגון אבישי
מומחה מסווג, בתפקיד בצה"ל שירת

.054-728-1770 טל': ערב. לצבאות

מצות שבע את באיזורנו, הערבים כולל הגויים לכל להחדיר המשיח, מלך שליט״א הרבי מבקש לכן
וטוב צדק לעשיית ובמחוייבותו ומנהיגו עולם בבורא להכרה האדם חינוך שיסודם מצות נח. בני

טובות חדשות

לצדק, חינוך
וגאולה טוב

בשמחה מרבים אדר משנכנס
שמחה! של יום 60

לחינוך הקשור בכל האמת, את לומר צריך
וילדים, נשים ורצח טירור פיגועי לביצוע ילדים
של אלה עולים הפלסטיני החינוך "הישגי"
האחרון, הטירור בגל עובדתית, דאע"ש. אירגון
חלק נטלו הי"ד, יהודים עשרות נרצחו בו
שנאה מולעטי שיצאו פלסטינים ילדים ניכר

ה"י. פיגועים, לביצוע מבתיהם,

בזריקת עוד מסתפקים אינם פלסטינים ילדים
של רוצחה תבערה. בקבוקי ובהשלכת אבנים

הינו הי"ד, מאיר דפנה
ילדים־ שני .15 בן מחבל
ו־15 13 בני מחבלים
קשה ופצעו כזכור דקרו
זאב בפסגת גילם בן נער
חודשים; כשלושה לפני

בירושלים הקלה ברכבת
שני כידוע התנפלו
12 בני ילדים־מחבלים
בידיהם כשסכינים ו־13
בניסיון מאבטח על
למוות. אותו לדקור
,13 בת ניסתה השבוע
בשער מאבטח לדקור

ענתות. היישוב

לטירור חינוך
רשמיים חצי או רשמיים פלסטינים גורמים
ותינוקות ילדים של תמונות מפרסמים
בין או בידיהם אוחזים כשהם פלסטינים
סרטון, פורסם לאחרונה רק סכינים. שיניהם
היא מה קטנה ילדה מבוגר אדם שואל בו
משיבה הילדה הפלסטינים. לצעירים אומרת
מורות דקור". "דקור, סכין: באמצעות ומדגימה
בכיתות לילדים מעבירות מתועדות פלסטיניות
משנתם את הנמוכות
מערכת הרצחנית.
שנאה גודשת החינוך
הפלסטינים בילדים

ידועות. והתוצאות

שנים. לפני כבר שראה מי יש זה את גם אבל
בדבריו תשנ"ב. שבט י' שנה, 24 לפני בדיוק
ב"770" לביקור שהגיע דאז, התחבורה שר בפני
המשיח, מלך שליט"א הרבי התריע יורק, בניו
לפלסטינים, האוטונומיה שברעיון הסכנה על
ב"חינוך רק עצמי" "שלטון על דובר שאז הגם
חינוך הפקדת מפני התריע אז כבר וחקלאות".

הפלסטיני. הטירור ראשי בידי גויים, ילדים

אחר פעם מרחוק. לראיה נדרשים איננו כיום
עד עדים היינו פעם
לתוצאות לאחרונה,
הפלסטיני, החינוך
מגיל לטירור חינוך
שהישגיו אפס,

מחבלים-ילדים.

לגאולה חינוך
בדברים שאין מובן
הסרת משום אלו
מהממשלה האחריות
העומדת בישראל,
במוסדות ובוהה
מזה הפלסטיני החינוך
ולמרות רבות, שנים
נקפה לא מהשטח, גורמים של ההתרעות כל
נגד הרצחני ההסתה מסע לעצירת אצבע
בארץ היהודי הישוב כנגד ובפרט בכלל יהודים
שהתרחש ישראל לשנאת הסתה מסע ישראל.
פלסטינים חינוך במוסדות גם מתרחש, ועדיין

ישראל. ממשלת ריבונות תחת הנמצאים

המשיח, מלך שליט"א הרבי מבקש לחינם לא
את באיזורנו, הערבים כולל הגויים לכל להחדיר
האדם חינוך שיסודם מצות נח. בני מצות שבע
ובמחוייבותו ומנהיגו עולם בבורא להכרה
כך רק אותו. הסובב לכל וצדק טוב לעשיית
באי לכל האמיתי השלום את להבטיח ביכולתנו
לאיתים" חרבותם "וכיתתו היעוד וכלשון עולם
ומתוך ממש עכשיו והשלימה האמיתית בגאולה

לבב. לטוב שמחה

תפילין הנחת מציעות חנויות

לשימוש תפילין״ ״פינת העסק או החנות מתחם בתוך פותחים רבים עסקים תופעה:
עילית. בנצרת בחנות בתמונה: תפילין. יום באותו הניחו לא שעדיין הלקוחות

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 .

הצדיקר' קדמי  במקווה יוסף הצדיק יוסף במקווה קדמי ר'
ברכהבמעיין בהר ברכה בהר במעיין

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

השקל" למחצית "זכר לקיום מטבעות להשיג ניתן

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד
חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

א-ד לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ז לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' לפרטים:

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
ממשיכים

בהצלחה!

המשיח ימות של חינוכית תיירות

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

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

הקהל שנת (5.2.16) ה'תשע"ו שבט כו משפטים, פרשת קודש שבת ערב
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הארץ-ישראלית. בתיירות נושבת חדשה רוח
שנים לפני המשיח. ימות של חינוכית תיירות
למנהל המשיח, מלך שליט"א הרבי אמר
קורן מנשה מר חיפה, בעירית החינוך מחלקת
לכל תורה לצאת צריכה ומשם ים יש "בחיפה
יו"ר שמואל מקרית קלי בועז הרב העולם".
הרים ,7for70 אומות" לשבעים שבע "מטה
עולמי המרכז את בחיפה והקים הכפפה את
המטה פעילות במסגרת נח. בני מצוות לשבע
מצוות 7 בתיירות העוסקת מחלקה הוקמה
מכפר רונן עמית הרב של בניהולו נח, בני

אירועים. והפקת בתיירות ותק בעל חיים,

אונבירסליות מצות 7 הינם נח, בנ מצות שבע
זהירות זרה, עבודה ניאוף, גזל, רצח, איסור -
בעלי צער צדק, משפט חיוב הבורא, בכבוד
סיני. הר במעמד לאנושות שניתנו - חיים
יש המשיח, מלך שליט"א הרבי הוראת עפ"י

לקיימן. גוי כל על להשפיע להשתדל

דתיקון בכלים דתוהו אורות
תיירים מליון! כארבע באים הקודש לארץ
שהדחף הפינמו, כבר מצות שבע במטה בשנה.
הפן את לפגוש הוא התיירים של הפנימי
תצא מציון "כי ישראל. ארץ של הרוחני
מעניין פחות מירושלים". השם ודבר תורה
הכינרת, של וגודלה החרמון של גובהו אותם
אולי חיצונית ואגמים, הרים בארצותיהם
המסר אותם מעניין יותר, אטרקטיביים

כולו. לעולם ישראל עם של הרוחני

בפריסה קלי, הרב אומר פועלים, "אנו
המיוחד. לאופיו בהתאם מקום, בכל ארצית,
ופעלו חיו סמטאותיה בין למשל, בצפת

יודגש הבריאה, רזי להם נגלו שם ה'מקובלים',
בירושלים נח. בני מצוות שבע של הקבלי הפן
המקדש, בנושא המסר יתמקד הקודש עיר
לכל יקרא תפילה בית ביתי "כי נאמר עליו
סדום מהפכת מודגשת המלח בים העמים",
לאחר הסנהדרין מקום טבריה לדורות. והמסר
העולמי המרכז פועל בה חיפה ועד החורבן
סרטי תערוכה, הכולל נח, בני מצוות שבע של
במסלול למשתתפים המסכם במפגש וידאו.
אישית תעודה מקבלים הם התיירותי-רוחני

נח. בני בסמינר השתתפותם על מיוחדת

משיח של שגרירים
חוזרים היחודי, למסר הנחשפים התיירים
נח בני מצוות שבע ומפיצי כשגרירים
ע"י המטופלים מתיירים להבדיל, בארצותיהם.
העתיקה, מהעיר פלסטיניים תיירים מדרכי
כי לציין יש שנאה. גדושי לארצותיהם החוזרים
בני מצוות שבע את להכיר צריכים יהודים גם

הלומד סטודנט שתשיב". מה "דע בבחינת נח,
מהו לדעת צריכים עסקים בעלי גם כמו בחו"ל
בארץ ישראלים גם הגויים. לעמיתיהם המסר
שכננו את הזרים, העובדים את ללמד צריכים
בחו"ל. בטיול פוגשים בהם גויים או הערבים
מיוחדות פעילות תכניות גם מקיימים אנו
ברחבי שלוחים ע"י המאורגנות לקבוצות
והתוועדויות טיולים הכוללת פעילות הארץ.
העולמי במרכז למקורבים, שבתות חסידיות,

בארץ. אחר מקום בכל או בחיפה

התיירות בתערוכת
תתקיים א', אדר חודש בראש הבא בשבוע
השנתית הבינלאומית התיירות תערוכת
למטה אביב. בתל התערוכה בגני IMTM
בתערוכה יחודי אתר יש נח, בני מצות שבע
מכון כגון, נוספים חב"דיים גופים מיוצגים בו

מצפת. אסנט
הרב בניהול
לייטר, שאול
הסתם מרכז
, ת פ צ מ
של "ירושלים
בניהול מעלה"
ים אורן, איילת
ומצדה המלח

בצה"ל יהדות אלחרר. שמעון הרב בניהול
נוספים. וגופים אופן מנחם הרב בניהול
להפצת חשובה דרך פריצת כאן יש בהחלט

תיירותיים. בכלים וגאולה משיח יהדות

,077-3014770 טל' ולהזמנות לפרטים
.a7for70@gmail.com 052-5707707

נח לבני הרצאה

אחד בנושא להתמקד
התוצאות אין ולע"ע ענינים בכו"כ שעסק איך מתאר ...

וכו'. רצונו משביעות
ובמילא ענינים בכו"כ שעסק עצמו, בדברי הוא והתירוץ
ובשנים מהם, באחד אפילו מספיק עסק לא שאת"ל מובן
גשמים בענינים אחד עסק אחד לכל הי' די הרי כתקונם
שבתקופת - פשוט וגם ומובן רוחנים, בענינים ועד"ז
רז"ל וכדברי דמשיחא בעקבתא כתקונן שאינן שנים
ועד"ז ברוחניות בא' פעולה לצמצם שאין מוכרח בזה,
שצריך מובן זה עם ביחד אבל גשמית, פרנסה בנוגע גם
במאי אבוך מרז"ל וע"ד אחד בענין בעיקר להתעסק
עסקנותו ובשאר טפי, יתעסק זה שבעסק טפי, זהיר הוי
לעורר רק [כוונתי מזה פחות עוד או הרגיל ע"ד יתעסק
שלהם, מקצוע כעין בזה יתעסקו שהם אחרים, ולעודד

בעבודתם, אומץ להוסיף מאתם לדרוש לזמן ומזמן
לא אבל פעמים, מאה עד חז"ל ובסגנון כ"פ ולדרוש
ולהבא, מכאן עכ"פ ואם, עסקו]. עיקר על לשכוח
בעיקר רק לא הצלחה יראה בטח האמור, באופן יסתדר
מעורר רק הוא שבהם הענינים באותן גם אלא העסק,
ו׳תמד) (מאגרת בקרוב. זה שיהי' רצון ויהי ומתחיל. דורש

ההורים של הפעולות השפעת
בעניני להוסיף הנ"ל של ההורים שעל פשוט וגם מובן
היא זו הוספה שהרי בהם, התלוי ככל ומצוה תורה
בשר כל הרופא ברכות וקבלת להמשכת והכלי הצנור
פשוט וגם ומובן לבתם, בהנוגע גם לעשות ומפליא
הפרטים בעניניהם ההורים הנהגת ומשפיעה שנוגעת
ו׳תמה) (מאגרת התוהמ"צ. ע"פ

שמא משה מר התיירות עמותת ומנכ״ל בועז הרב
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