
הטרנד של שמו כנראה הוא מסמכים, חשיפת
מסמכים רבבות שחשף ההדלפות אתר החדש.
ובמדינת בארה"ב ממשל בכירי והביך מסווגים,
נוספים. גורמים של תאבונם את עורר נוספות,
מסמכים ערבית, תקשורת רשת חשפה השבוע
לפני במו"מ שנרקמו ההסכמים את המתעדים
מהם לפלסטינים, ישראל ממשלת בין שנתיים

על כביכול, לוותר, הסכימו שהפלסטינים, עולה,
וכדו'. ביו"ש ושטחים העתיקה ירושלים של רובה

בתקשורת ההדלפה. לפרסום פעלו מגמות שתי
מן המו"מ במנהלי לפגוע הייתה, הכוונה הערבית

כ"תבוסתנים שלילי באור להציגם הפלסטיני, הצד
בתקשורת ואילו הישראלי. הצד כלפי וכנועים"

שהתגייסה הישראלית
להקמת מזמן כבר

הפלסטינית, המדינה
"הישגי" הוצגו ח"ו,

מהצד ומנהליו המו"מ
כ"ריאליים" הישראלי

לעודד כדי וכ"מנצחים",
המו"מ. המשך את

המצב תמונת
ואלו אלו בעוד אך
ההדלפה על עטים

הרי רב, שלל כמוצא
כאן נחשפה שמבחינתנו

אסון הרת התנהלות
הקודמת הממשלה של

בממשלה והמשכה
להחלשת שביכולתם כל העושים הנוכחית,

הישות חיזוק ומאידך ישראל בארץ אחיזתנו
ישראל. בארץ כאן הערבית

תשנ"ב בתחילת הבטחוני במצבנו להתבונן די
קידום על ישראל ממשלת החלטת לפני ,('92)

להיכן להבין כדי הפלסטינית, האוטונומיה רעיון
הממשלות אותנו גילגלו

בישראל. האחרונות
רצועת תקופה, באותה
כנ"ל בידנו, הייתה עזה
ושומרון, יהודה שטחי

את מאוד שהגביל מה יו"ש, שטחי בכל שלט צה"ל
ישראל ממשלת החלטת הפלסטיני. הטירור יכולת
התפנית נקודת את היוותה האוטונומיה הקמת על

השלילית.
שליט"א הרבי קיים הממשלה, החלטת היוודע עם

נוקבת שיחה למדי, מפתיע באופן המשיח, מלך
״דיבורים והבהיר: שבהאוטונמיה הסכנה בדבר

צעד הינם האוטונומיה תוכנית אודות אלו
רק ולא מארץ-ישראל, חלקים למסירת ראשון
יהודה, כמו גדולים חלקים אלא קטנים חלקים

זה והרי וכו׳, וירושלים חברון עזה, שומרון,
אודות מדובר ... ממש! נפשות פיקוח של עניין
ישראל מארץ- חלקים מסירת שסופה תוכנית

מדינה והקמת בפועל
פלסטינאית״.

ממש נבואה
החשש ימים, באותם

נראה האוטונומיה מפני
שנים כמה חלפו דמיוני.

כנבואה הוכחו ודבריו
האוטונומיה ממש.

ריבונית, לרשות הפכה
מחומש צבא בעלת
שהתמקם ומאומן,

והמזרחי המערבי בגבול
ירי ישראל. מדינת של

ופצמרי"ם קסאמים
המערבי הנגב ערי על

אינטפאדת בשילוב
הטרור שבשיגרה. לדבר נעשו ביו"ש, האבנים

ה"י. כמה, פי התעצם
מוחלט ציות המלכות. קבלת היחיד הפתרון

יש שהבהיר, המשיח מלך שליט"א הרבי להוראות
והבטיח שהיא, פלסטינית ריבונות כל מיד לבטל

מסירת על מו"מ שתנהל הממשלה לפירוק לפעול
זאת מבהירה השבוע פרשת לערבים. שטחים
בידכם אתן כי הארץ... את "ונחלת בסיגנונה:

תכרות לא מפניך וגרשתמו הארץ יושבי את
הגאולה עדי בארצך", ישבו לא ברית. להם..

ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית

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

בחברון הרבנית הילולת
את מציינים שבט, כ"ד זו, בשבת
מנוחה מרת הרבנית של פטירתה יום
האמצעי. אדמו"ר של בתו ע"ה, רחל

לאם והפכה לחברון עלתה הרבנית
התקיים שנים שבאותם היהודי הישוב

צפויים האבות בעיר נפש. במסירות
והעתרת לציונה בעליה זה יום לציין

בעיר הבנים אחיזת לחיזוק תפילה
הקדושה.

משיח - בד שקיות
משיק בצרפתית, 'משיח' אתר

הכוללות חדשות, בד שקיות אלו בימים
ואת משיח, דגלי של בולט תדפיס

המשיח', המלך 'יחי אתר כתובת
בשפה וגאולה משיח עניני המפרסם

.www.viveleroi770.com הצרפתית
גבריאל ר' אצל והזמנות נוספים פרטים

.050-7080-871 טלפון: בקוש,

שמחה בכל הגאולה שמחת
הקרובה השמחות עונת לרגל

הברכונים של נוספות מהדורות הודפסו
במגוון הגאולה" "שמחת הפופולאריים
המתאים תוכן להשיג ניתן בהם גדלים
השבת, סעודות סדר לצד אירוע. לכל

הודפסו ברכות, ושבע המזון ברכת
ומשיח. גאולה ושירי חב"ד מניגוני

ההפצה "מרכז והזמנות נוספים לפרטים
.077-5123-770 ממש": –

פלסטינית ריבונות כל מיד לבטל יש שהבהיר, המשיח מלך שליט״א לרבי מוחלט ציות היחיד, הפתרון
הערבים. לידי שטחים מסירת על מו״מ שתנהל הממשלה של לפירוקה לפעול והבטיח שהיא,

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

(28.1.11) ה'תשע"א שבט כ"ג משפטים, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות

www.hageula.com

ב"ה

מוחלט ציות
המשיח למלך

833

המביא המבצעים״ ״טנק שבמולדובה בקישינב הושק שבט, י׳ לרגל
הקרובה. הגאולה על המשיח מלך שליט״א הרבי של המסר את למקומיים

במולדובה גם המבצעים" "טנק



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

שיחי' מענדל מנחם ר' למשפחת
לדיוב שיחיו שרה ושטערנא
ה' בצבאות החייל - הבן להולדת

שיחי' זלמן שניאור
מתוך טובים, ולמעשים לחופה לתורה, לגדלו יזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

טוב מזל ברכת
לוין ע"ה שולמית מרת
ידגר ז"ל כדורי ר' בת
ה'תשע"א טבת כ"ז נלב"ע

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

ע"ה יהודה ר'
פיאמנטה

ה'תשע"א שבט י"ג נלב"ע

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

נשמת לעילוי נשמת לעילוי

   
    

    
    
    
     

    
    
    

     
    

    
     
     

     

יז) כג, (משפטים יראה בשנה פעמים שלש
גבוהה בחינה היא ברגלים ראיה מצות
שבא כדרך ז"ל רבותינו וכמאמר מאוד,
וצריך השכינה. פני ליראות בא כך לראות
דוקא ביום-טוב היה מה מפני להבין
גבוה שבת הלא בשבתו, שבת מידי ולא
יעלו לעתיד רק ולמה יום-טוב, מבחינת

בשבתו"? שבת ”מידי
השמחה תהיה לעתיד שרק הענין, אך
אלא אינו שבת עתה אבל בשלימות,
הם הרגלים ורק ותענוג, מנוחה בחינת
מתגלה במועדים כי לשמחה", ”מועדים
השמחה. שגורם דלעתיד-לבוא הארה
המלך כמשל - הגילוי גורם והשמחה
חדרים בחדרי בתמידות יושב שהוא
כך כל, לעין מתגלה הוא שמחתו ובעת
זמן הם שהמועדים לפי יובן על-דרך-זה
אלקותו גילוי מאיר דוקא אז לכן השמחה

רואים היו דוקא ביום-טוב ולכן יתברך,
השכינה. תרל״ב)פני המאמרים (ספר

יז) כג, (משפטים ה׳ האדון פני
[=מיהו] "מאן א): (לח, ב חלק מזהר להעיר
ויש-לומר, רשב"י". [=זה] דא ה' האדון פני
הוא צדיקים שאר לגבי ברשב"י שהחידוש
הארת מבחינת . . בו מאיר ש"היה מפני

דא"ח). עם (סידור משיח" של אורו
ה׳תשנ״ב) משפטים ש״פ (משיחות

ג) כד, (משפטים לעם ויספר משה ויבוא
הממשיך הוא מהימנא', ’רעיא רבינו, משה
ולכן ישראל. בכנסת באלוקות הדעת את
אחרון' ’גואל והוא ראשון' ’גואל הוא
בדבריו התחילה מצרים גאולת -שכן,
ה'", אני כי ”וידעתם לישראל: משה של
ישראל, את שיגאל אחרון' ה'גואל כן וכמו
שכתוב כמו הדעת, בחינת את להם ישפיע

וגו'". ה' את דעה הארץ ”ומלאה
חיים) (תורת

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:49 4:34 ירושלים
5:50 4:48 תל-אביב
5:48 4:38 חיפה
5:52 4:52 באר-שבע
5:52 4:50 ניו-יורק

וריחמתים - היה אשר הדבר 
כה-כו) פס' לג, ועוד כב - ח לד, (ירמיה

    
חל' 6 דק', 16 ,11 שעה חמישי יום 

קודש ובשבת שישי ביום  

כשמבינים גם מהשכל להתעלות

אשר המשפטים "ואלה במילים פותחת פרשתנו
חז"ל מדייקים 'לפניהם' מהמילה לפניהם". תשים

דברים: מספר ולומדים
לפני היינו - 'לפניהם' להיות המשפטים שעל א.
כלומר, כוכבים". עובדי לפני "ולא יהודים דיינים
לפני לגשת צריך יהודים בין שיש סכסוך שבכל

ללכת ואין התורה חוקי פי על שפוסקים דין בית
שהם אפילו יהודים שאינם שופטים לפני ולדון

להיפך. או ישראל דיני כמו דנים
שהלימוד כלומר פנים". לו "להראות - לפניהם ב.
בטעמה, הנלמדת ההלכה בביאור יהיה תלמיד עם

כך לו: לומר ולא התלמיד. אצל תקלט שהיא עד
בעצמך. ולהבין לחפש עליך הטעם את הדין! הוא
'לפנימיותם' - לפניהם מסביר: הזקן האדמו"ר ג.
החבויות למדרגות עד תחדור ה' שחכמת כלומר

הנשמה. לפנימיות בנשמה ביותר
מסוימת מילה על שונים פירושים ישנם כאשר

מהו להבין וצריך ביניהם, קשר יש - בתורה
אלו? פירושים שלושת בין הקשר

לתפוס יכול לא שהשכל מה
חוקים, סוגים: לשלושה מתחלקות התורה מצוות

ומשפטים. עדות
כל להן שאין מצוות - חוקים ביניהם: וההבדל

משום רק הוא וקיומן שכל, פי על וטעם הסבר
- גזרתי" גזירה חקקתי "חוקה ה', ציווה שכך

עול. קבלת מתוך
וטעמן הסברן את להבין שאפשר מצוות - עדות
עליהן מצווה הייתה התורה שלולא אלא בשכל,
לאחר עכשיו אבל לקיימן, מחייב השכל היה לא
בשכל גם ולהבינן להסבירן אפשר התורה ציווי

אנושי.

מאליו המובן את לקיים
מבין האנושי השכל שגם המצוות אלו - משפטים
תורה למדו שלא אדם בני וגם בקיומן הצורך את

שכליות מצוות אותן. ומבינים אותן מקיימים
פיהן. על להתנהג מחייב שהשכל ואנושיות

תורה ניתנה לא "אילמלא הגמרא: מביאה לדוגמא
שאפילו מנמלה" וגזל מחתול צניעות למדים היינו
היה התורה את לקבל זוכים היינו לא חלילה אם

אלו, מצוות על ודווקא לקיימן, מחייב השכל
תשים אשר המשפטים "ואלה התורה: מצווה

לפניהם".
ל'משפטים' לפניהם של ההוראה מתאימה במה

ו'עדות'? ל'חוקים' מאשר יותר
ישנה ב'משפטים' שרק מובן הראשון: הפירוש לפי

ישראל, כדייני ישפטו גויים שדיינים אפשרות

צורך אין 'חוקים' לגבי שכן וכל 'עדות' לגבי
שאינם שופטים בפני ולהתדיין לגשת שלא לצוות
יהודים שאינם שלדיינים מאליו מובן כי יהודים.
שפסקיהם מכיוון אלו, לדינים שייכות כלל אין

השכל. מן הנעלה דבר על ולא השכל לפי בנויים
כדייני שישפטו מציאות שתתכן ב'משפטים' אבל

דייני לפני לדון לצוות התורה צריכה ישראל
על גם שבנויה ההלכה פי על רק שדנים ישראל

ה'). (חכמת אנושי משכל שלמעלה דברים

השכל בתוך חיות
ל"להראות זה שלפניהם השני: הפירוש לפי אבל

על לצוות יותר נחוץ לכאורה הרי פנים". לו
שאף ב'חוקים'. מזה ויותר ב'עדות' זו הוראה
למעלה נעלים והם אותם מחייב השכל שאין

מצוות גם ללמוד חייבים זאת למרות מהשכל,
כיון ב'משפטים' אבל לפניהם. של באופן אלו

ברור הרי מחייבם האנושי שהשכל מצוות שהם
התלמיד. אצל ייקלט שלימודם

לפנימיותם: - לפניהם השלישי, הפירוש לפי גם
דווקא צורך לכאורה אין 'משפטים' לקיים כדי

הם שהרי הנשמה, פנימיות של בהתעוררות
שהם ב'חוקים' אך האנושי. בשכל גם מקובלים
של ההתעוררות להיות צריכה מהשכל למעלה
קיומם זו התעוררות ללא כי הנשמה, פנימיות

פנימית. חיות ללא אבל בלבד ההכרח מפני יהיה
להדגיש התורה טרחה אלו, מסיבות ודווקא

ב"פנימיותם" להיות צריכים ש"משפטים"
את גם להדגיש: באה התורה פנים". וב"הסברת

כי לקיים צריכים אנושי, בשכל המובנות המצוות
שכלנו. בגלל ולא ה' ציווה כך

ג) שיחות לקוטי (עפ״י

מלך דבר

משפטים פרשת

משפטים

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



בשפה 'משיח' האינטרנט באתר
www.moshiach.ru הרוסית:
ונפלאות ניסים סיפורי מופיעים

המשיח. מלך שליט"א מהרבי רבים
אהובה גב' ע"י מסופר מהם אחד
בין הסיפורים "בעקבות פרלוב:

הרבי מופתי על והידידים המכרים
הפכתי המשיח, מלך שליט"א

פניה לכל לכתובת השנים במהלך
ברכה... ובקשת

שנים כעשר לפני אירע הסיפור
פנתה שלי, קרובה חברה שנים.

"מדובר עזרה: בבקשת אלי
שתחי'. בתי בעבור ברכה בבקשת

הבכורה את אותה, מכירה את
רוצה היא כמה עד יודעת וגם שלי,

נראה שבנתיים אלא להתחתן,
הולך..." ש"לא

היא האחרונות בשנים
ומשייכת בתשובה, חזרה

הדתי- לחוג עצמה את
היה חלומה לאומי.

שומר בחור עם להתחתן
חובש ומצוות, תורה
שיגור סרוגה כיפה

כהגדרתה, ההתנחלויות, באחת
היא שלה, הראש כיסוי בענין
מטפחת. עם עצמה את רואה

המקום כאן שאין שונות מסיבות
שני במקביל לה הוצעו לפורטן,

יודע שהאחד מבלי שידוכים,
מהשני.

שני עם ונפגשה יצאה היא
מה יודעת לא היא וכעת הבחורים,

בעיניה נראים שניהם - לעשות
יהודי בית להקמת פוטנציאל בעלי

להחליט מתקשה והיא כרצונה
מביניהם. ולבחור

היא בו נעים, לא מאוד מצב נוצר
מהצעות לאחת לסרב יכולה אינה
לא מהם אחד שאף כדי השידוך,
לא מאוד שהיא מה ויפגע, יעלב

לעשות. רצתה
אותה הכניסה זו התלבטות

האחרונים בימים רגשות. לסערת
הדברים מאוד. מדוכדכת היא

מסרבת שהיא כדי-כך, עד הגיעו
יוצאת ולא מאומה כמעט לאכול

דיכאון. מרוב מהבית
אם ידידתי, להוסיף מיהרה ואגב,

לבקש רוצה אני כאן, כבר אני
ראיון לי יש מחר כי בעבורי, ברכה

חשוב". מאוד עבודה

הבקשות שתי את כתבה אכן היא
מכרכי אחד לתוך הכניסה שלה,
בשעות ויצאה קודש" ה"אגרות

לביתה. הערב
ובנימת התקשרה, היא למחרת

את לשמוע אפשר היה כבר קולה
הגדולה. ההתרגשות

נכנסת שאני איך תאמיני. "לא
הטלפון. מצלצל אתמול, הביתה

הצעת-שידוך היתה הקו על
בתי עם שלמד בחור נוספת:

היהדות להכרת לימודים בתוכנית
הינו ב"ה כעת רבות, שנים לפני
מלא לבוש כולל דבר, לכל חרדי

חיים ואורחות וחליפה מגבעת של
בהתאם.

אותי בלבלה הזו השידוך הצעת
בין יהיה? "מה לגמרי.
לא היא הצעות שתי

וכעת להחליט, מצליחה
זו?" הצעה גם נוספת
לי כשהוצע זאת בכל

שיחת באותה עוד
כחצי בתוך לנסוע טלפון

להתרשם כדי שעה,
נוסעת עצמי את מצאתי מהבחור,

ברק... בבני רבו לבית
לגמרי, מהורהרת הביתה חזרתי

את לביתי להציע האם יודעת ולא
בכלל. הרעיון

לא שזה וודאי כי החלטתי לבסוף
לשיחה לה קראתי להזיק. יכול
של רעיון עלה כי לה, וסיפרתי

מסויימת. שידוך הצעת
היא מדובר, במה ששמעה לאחר

איתו. להפגש הסכמתה את הביעה
באדם שמדובר לך שתדעי "אבל

ממה יותר מקפיד חיים אורח בעל
אותה הזהרתי בהתחלה" שחשבת

כשהתברר גם להמשיך, רצתה והיא
כפי ראש כיסוי דורש שהוא לה
נכרית". פאה - ההלכה דרישת

של השידוך יצא לבסוף ב"ה
בבוקר במקביל הפועל. אל הבת

לראיון האם נכנסה שלמחרת,
במקום שהיו למרות העבודה,

25 בעלת אחת ועוד צעירה, אשה
בתחום. נסיון שנות

ההפתעה למרבה התברר זאת בכל
בנבחנות, המבוגרת היא, דווקא כי
שהתקבלה זאת היא נסיון, כל ללא

המבוקשת. nלעבודה

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

המהפיכותהמהפיכה של המהפיכות של המהפיכה
ומוסיף אחרונות, הכי משנים (החל האחרונה בתקופה
מהפיכות העולם ברחבי מתרחשות לזמן) מזמן והולך
מתרחשות ה' ובחסדי הקצה, אל הקצה מן קיצוניות,
ושפיכות- מלחמות ללא כלומר, בשקט, אלה מהפיכות
(בעניני היום-יום שחיי כך, כדי עד ליצלן, רחמנא דמים,
הרגיל, על-דרך להתנהל ממשיכים וכיוצא-בזה) המסחר
בהנהגת קיצונית מהפיכה שמתרחשת למרות נוהג, כמנהגו עולם כאילו

מדינית: פוליטיקא בדרכי פנימית, מהפיכה שהיא אלא כולה, המדינה
מהפיכה מתרחשת האחרונה שבתקופה - סין במדינת ...ועל-דרך-זה
העולם, מדינות שאר עם ויחס לקשר בנוגע וגם בפנים המדינה בהנהגת
ראשי הוחלפו יחסית קצר זמן שבפרק - הודו במדינת וכן וכיוצא-בזה,
קיצוניות מהפיכות ועל-דרך-זה ארוכה, תקופה במשך ששלט השלטון
לפרט צורך אין אשר, הים", ל"איי ועד העולם, ברחבי מדינות כמה בעוד

ומפורסמים. ידועים שהדברים כיון ולהאריך,
של עצום ריבוי בהם שיש כאלו במדינות מהפיכות אודות והמדובר
ביליוני שמנהיגים ומשטרים בממשלות מהפיכות כלומר, בני-אדם,

העולם! שבכל האנשים לרוב ועד העולם, רחבי בכל אנשים
בעל "אין זה, לכל לב שמים שלא גדול הכי ולפלא - שבדבר וה"נס"
על ישירה השפעה להם שיש קיצוניות, שמהפכות - בניסו" מכיר הנס
בתולדות ורע אח לו שאין דבר ובמנוחה, בשקט מתרחשות העולם, רוב

כולה: האנושיות
במלחמות תמיד מלוות היו מדינות של ושלטון במשטר מהפיכות
החיים, מהלך את שיבשו ארוכה, תקופה במשך שהתנהלו דם עקובות
ימי בדברי ולחפש לכת להרחיק צורך ואין ר"ל. וחורבן הרס הביאו
הנורא החורבן את זה בדורינו שראינו כיון שלפני-זה, בדורות העולם

צרה. פעמיים תקום לא השניה, העולם במלחמת
ברוב יותר גדולות קיצוניות מהפיכות מתרחשות אלה, בימינו ואילו
ח"ו, דמים, שפיכות וללא מלחמות ללא הרי-זה ה', ובחסדי העולם,

ומנוחה. שקט מתוך אלא
להנהגת ביחס רק (לא רואים אלה בימינו בעולם שמהפיכות להוסיף, ויש
- ודומם צומח חי שבעולם, הנבראים לשאר ביחס גם אלא) בני-אדם,
גם ונמשכות קצר, זמן בפרק האחרונה, בתקופה שאירעו אדמה רעידות
היו הקרבנות ה', ובחסדי זו), במדינה (גם בעולם שונים במקומות עתה
שלפני-זה. בתקופות שאירעו דומים למקרים ביחס ובפרט קטן, במספר

מאורעות (דלכאורה, - לבני-ישראל הנ"ל דכל השייכות וביאור
לבני- ישיר קשר (ללא העולם ברחבי הפוליטיקא במהלכי שמתרחשים
התורה בלימוד לעסוק שתפקידם בני-ישראל, של מענינם אינם ישראל)

פרטים: בכמה - המצוות) וקיום
שכן, - חסדיו גודל על והודיה שבח ונתינת הא-ל גדלות הכרת א)
"השמים כמו-שכתוב הטבע, בהנהגת שנראית האל לגדלות נוסף
וכוכבים ירח אצבעותיך מעשה שמיך אראה "כי גו'", א-ל כבוד מספרים
כבנדון-דידן, נסית, בהנהגה הא-ל גדלות יותר מודגשת כוננת", אשר
גדול נס ומנוחה, בשקט מתרחשות העולם ברחבי קיצוניות שמהפיכות
להקב"ה להודות יש כך ועל יכול"! ה"כל הקב"ה, של בכחו אלא שאינו
על והודיה שבח מנתינת וקל-וחומר במכל-שכן שבדבר, החסד גודל על

ביומו. יום מידי הטבע הנהגת
יום בכל לו "אחכה לביאתו, והצפיה המשיח בביאת באמונה הוספה ב)
חז"ל במדרשי שהובאו מהסימנים הן בעולם מהפכות שכן, - שיבוא"
בימינו גדולות מהפיכות וכשרואים דמשיחא, דעקבתא התקופה על
דעקבתא האחרונים ברגעים אנו שנמצאים נוסף סימן הרי-זה אלה,

צדקנו. משיח בא ממש ומיד ותיכף דמשיחא,
ה׳תש״נ) כסלו ד׳ תולדות, ש״פ (משיחת

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק שבט היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
יג. פרק אדומה. פרה הל'

יד. פרק

טו. פרק

א. פרק צרעת. טומאת הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ז-ט. פרק שכנים. הל'

י-יב. פרק

א. פרק ושותפין. שלוחין הל' יג-יד. פרק

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

ח-י. פרק

א-ג. פרק עבדים. הל'

כג

כד

כה

כו

כז

כח

כט

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

שעה תוך שידוך

המרוממים הרגעים את לחיות

לוותר שאסור בענין שכנגד לצד יוותרו אם
למנוע הדרך זו שאין רק לא אזי - עליו

. . המלחמות שלשת בכל שראו כפי אדרבה, אלא מלחמה,
היתה וזו שיותר, כמה לדרוש חוצפתם את הגדיל שהוויתור

שלהם. נוסף לכיבוש תשל"ח)הכנה כסלו (ט'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

תיאבון מעוררי הארציתויתורים ההתוועדות מתוך וידאו בקטעי לצפות ניתן
שנה 60 - שבט י'-י"א לרגל שהתקיימה

לציון בראשון "בראשית" באולמי

הגאולה אתר של הוידאו במדור
www.hageula.com

בתוניסיה מהפיכה



דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

קדמי קדמי 
ביטוחיםביטוחים
שלנוסוכנות הביטוח שלנו  הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

בציוןר' קדמי בציון קדמי ר'

גרמניהרבי יהונתן איבשייץ גרמניה איבשייץ יהונתן רבי

חדש:חדש:

היוםנבואה היום נבואה
פשוטה:החוברת שמסבירה בצורה פשוטה:  בצורה שמסבירה החוברת

בישראל!יש נביא בישראל!  נביא מתמיד!היום יותר מתמיד!יש יותר היום
הברכהכל מה שרציתם לדעת על בקשת הברכה  בקשת על לדעת שרציתם מה כל

המשיחמהרבי שליט"א מלך המשיח מלך שליט"א מהרבי
קודשוקבלת התשובות באמצעות אגרות קודש אגרות באמצעות התשובות וקבלת

ההפצהמזמינים עוד היום ומפיצים - מרכז ההפצה ממשממש:: 077-5123-770077-5123-770 מרכז - ומפיצים היום עוד מזמינים

המפרץ מלחמת ניסי על ולהלל להודות

בדיבור לקושי
בדבורו. לו שיש הקישוים דבר על כותב

לכן (ניערווען) העצבים ממצב זה בא בכלל והנה
ולמלא בזה, מומחה רופא דעת שישאל כדאי

בבטחונו שיתחזק שככל מובן ומהנ"ל הוראותיו.
אחד כל על הוא משגיח אשר ומנהיגו, עולם בבורא
והתרגשות לדאגה מקום אין ולכן פרטית, בהשגחה

עצם הוא וה' עליו, ושומר עליו נצב ה' שהרי וכו'
ההתרגשות יתמעטו להטיב, הטוב שמטבע הטוב,

דבורו. אופן יוטב גם ועל-ידי-זה והפחד,
מרגיש שבאם כן, גם הוא לזה הטכניות מהעצות כן

ירצה לא לבטאה, עליו קשה עומד, בה שתיבה
יתחיל אם כי עתה, דוקא לבטאה עצמו על לכפות

אחר, בענין ידבר או שלפניה, שתים או מהתיבה

חלה ממילא בדרך אז מהמתיחות, וכשנשמטים
ו׳תקצד)הטבה... (מאגרת

משמים שלא ה״פרנסה״
פרנסה לעניני בטוח הכי והכלים הצנור ...אחד

ברוחניות, פרנסה בעניני ההתעסקות היא גשמיית,
וכנוסח שמים, בידי היא גשמית פרנסה - ואדרבה

את הזן (=מהתורה), מדאורייתא שהיא המזון ברכת
שעל [אלא וברחמים ובחסד בחן בטובו כולו העולם

פרנסה מה-שאין-כן בטבע], כלים לעשות האדם
שמים בידי הכל שהרי האדם, ביד כולה ברוחניות,

לא ותו לפניך נתתי ראה ונאמר מיראת-שמים, חוץ
באדם תלוי הוא "ובחרת", מה-שאין-כן - מידי
לטהר הבא מלמעלה, סיוע בזה שמוסיפין [אלא

אותו]. ו׳תקצז)מסייעין (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

הגאולה" ב"שיחת פורסם האחרונים בשבועות
המפרץ. מלחמת ניסי בנושא כתבות סדרת

אבישי הרב הוא הכתבות מאחורי שעומד מי
לחב"ד בדרכו מעניין מסלול שעבר איפרגון,

המשיח. מלך שליט"א לרבי ולהתקשרות
י'-י"א של הארצית בהתוועדות הנוכחים אלפי

בראשון "בראשית" באולמי שהתקיימה שבט
בתוך שהובאו גילויים של לשורה נחשפו לציון,
ארוכות דקות שבמשך איפרגון הרב של דבריו

הרבי של הבולטות מהנבואות כמה תימצת
המפרץ למלחמת בהקשר המשיח מלך שליט"א

ממש. בפועל התגשמו וכיצד
לימודים במסלול מתחיל האישי חייו מסלול

מסיים הוא אותו למחוננים ספר בבית
מכן לאחר תיכונית. לישיבה ומשם בהצטיינות

בתחומי בצה"ל פיקודי לתפקיד ממשיך הוא
שרשרת לאחר מבצעית. ביחידה המסווג, המידע

המשיח מלך מהרבי תשובות של מדהימה
חסידות ללמוד החל הקודש", ב"אגרות שליט"א

בניו ב-770 מכן ולאחר בצפת, חב"ד בישיבת
לאחר ב"קבוצה", וחצי כשנה עוד במשך יורק

וכיום שנים מספר בכולל למד התחתן, מכן
לומדים בה סבא בכפר חב"ד ישיבת כראש מכהן

וגמרא. 'סמיכה' שחיטה, תלמידים עשרות

הניסים את שניבא מי
הוא המפרץ" "מלחמת עם הכרותו תחילת את

עלינו השפיע כיצד היטב, לי "זכור מתאר:
מהמדרש הקטע המלחמה, בתקופת בישיבה,

ערבי.. במלך מתגרה פרס "מלך שמעוני: בילקוט
תקופה שזו הרגישו כולם גאולתכם". זמן הגיע

בפתח. עומדת ושהגאולה וניסית מיוחדת
להפיץ שהיוזמה לי נודע לחב"ד כשהתקרבתי

מלך שליט"א הרבי של הייתה המדרש, דברי את

המדהימות נבואותיו על לי נודע גם אז המשיח.
"מלחמת תהיה שלא כך על המלחמה, לפני

שלא ונפלאות, ניסים יראה ישראל שעם גזים",
וגם התיכון, במזרח כוללת מלחמה תפרוץ

בפורים. תסתיים שהמלחמה
המשיח, מלך שליט"א הרבי אז התבטא כן, כמו
מודע הקלעים" "מאחורי קרה מה שיודע שמי

פורסמו. לא שעוד נוספים רבים לניסים

מעמיק מחקר
פניות אלי היו בתחום, שלי והנסיון הידע בשל

שהיו הגדולים הניסים את ולחשוף לחקור
הרבי את שאלתי שנים, כשלוש לפני בתחום.

לעסוק צריך אני אכן האם המשיח, מלך שליט"א
לא קודש באגרות שהתקבלה והתשובה בכך,

בענין.. שנתמחה "כיוון לספקות: מקום הותירה
בזה..." לעסוק ומוכרח וצריך יכול הוא הרי

שזכיתי נוספות מדהימות ותשובות זו תשובה
על ולעבור במחקר לעסוק אותי הביאו לקבל,

.CIA-וה האמריקאי הצבא האו"ם, ארכיוני

עמודי אלף עשר כחמישה על עברתי הכל סך
חומר של עצומות כמויות על מדובר מסמכים.

בשל בארה"ב לפרסום והותר מסווג בעבר שהיה
המלחמה. מאז שעבר הזמן

לאור שיצא נוסף רב חומר מצטרף אלו לכל
בשנת הסופי כיבושה לאחר בעיקר בעיראק,
השניה. המפרץ מלחמת - (2003) ה'תשס"ג

המדהימים לניסים להחשף כיום זוכים אנו ב"ה,
מלך שליט"א שהרבי וכפי ית' ה' בחסדי שאירעו

ארוכה. תקופה במשך והבטיח ניבא המשיח

הניסים את לפרסם
"רעש" יצרו הדברים האחרונים בשבועות

דברים פורסמו לדוגמא כך ב"ה. חיובי ופרסום
עותקים 200,000 בעלת עיתונות ברשת גם אלו

הגאולה". ב"שיחת וכאמור הארץ, רחבי בכל
והפרסום ההפצה המשך על עובדים אנו כרגע

שאמורה חוברת ע"י היתר בין הניסים, של
בארץ משיח מטה ע"י בקרוב, אור לראות

ספר, להוציא אי"ה מתוכנן כשבעתיד הקודש,
וידאו. סרט גם ובעז"ה

פרסום כי אומר המשיח מלך שליט"א הרבי
האמיתית הגאולה את ומזרז נוגע הניסים

להודות פז, הזדמנות לידינו נפלה והשלימה.
שאירעו הניסים על העולמים, ריבון את ולשבח

בחיזוק גם להוסיף ובכך הזה בזמן - ההם בימים
הארץ". עמי כל בקרב האמונה

בנושא להרצאות איפרגון הרב את להזמין ניתן
מלחמת בניסי ובפרט ישראל במלחמות ה' ניסי

המשיח. מלך שליט"א הרבי ונבואות המפרץ
המעידות ותמונות שיקופיות בליווי ההרצאות

הנס. גודל על
.054-7281-770 טלפון: נוספים, לפרטים

שבט י״א בהתוועדות בהרצאתו איפרגון אבישי הרב


