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

אותם. רואים פשוט, בניסים, "להאמין" צריך לא היום
למניינם) 1962) תשכ"ב משנת מאגרותיו באחת

ששאל/ ליהודי המשיח, מלך שליט"א הרבי מתייחס
בניסים? להאמין ילדים ללמד הצדקה יש האם העיר,
(בתרגום המשיח מלך שליט"א הרבי כך, על לו עונה
אינני אבל סליחתך, את אבקש לראש "לכל חפשי):

בניסים! מאמין שאינך דעתי על מעלה
להאמין שלא יכולת הייתה בהם זמנים היו אם גם

אם בזמננו, אבל בניסים,
אינו הוא כי יאמר יהודי

זו מהטבע, בלמעלה מאמין
רק הוא אם עצמית. אשליה

מושפע ואינו עיניו את יפקח
שהוא הרי טפלות, מאמונות
בניסים, "להאמין" צריך אינו
בעיני אותם רואה הוא אלא

בשר".
חווה מכן, לאחר שנים חמש
מלחמת ניסי את ישראל עם
זכה במהלכם הימים, ששת
השי"ת, בחסדי ישראל עם
ערב: מצבאות שלוש למגר

וירדן. סוריה מצרים,

בניסים להאמין
בהתוועדות תשמ"ו, בשנת מכן, לאחר שנים מספר

המשיח מלך שליט"א הרבי הרחיב אחרי, פרשת שבת
(הנשיא הרש"ב אדמו"ר אודות מספר כשהוא בנושא,
של המלמד את פעם ששמע חב"ד) לשושלת החמישי
ומשתדל שונים ניסים על להם מספר הקטנות נכדותיו

מחשש שאפשר), כמה (עד הגיוני באופן להסבירם
קטנותן. מצד כך כל יתקבל לא הדבר שמא

באופן לנהוג צריך כי ואמר, הרש"ב הרבי לו העיר
אינם אלו שניסים האמת, את להן לומר כלומר, הפכי.

בספר המבואר על נוסף שכן כלל, הטבע דרך ע"פ
אמיתי שאינו דבר מאמירת הזהירות גודל על חסידים

הרי כו', לקטנים בפרט
ילדי של החינוך מיסודות

שמלכתחילה ישראל,
ב' שישנם לדעת צריכים

שלמעלה ניסית והנהגה טבעית הנהגה הנהגה: אופני
ואומר: המשיח מלך שליט"א הרבי מוסיף הטבע. מדרך

צריכה לביאתו) (והצפי'ה המשיח בביאת "האמונה
המשיח שבימות יודעים שמלכתחילה באופן להיות
- לגמרי ומחודש שונה באופן העולם הנהגת תהי'ה

מהטבע". שלמעלה ניסית הנהגה
את החדירה מכן, לאחר שנים מספר המפרץ, מלחמת
ארץ ,('91) תנש"א שנת לתוכנו. טבעית העל ההנהגה
בעשרות מותקפת ישראל

נפץ ראש בעלי טילים
ק"ג מאות של במשקל

בבתים ישירות גם שפגעו
השי"ת בחסדי אך שקרסו,
בברית נפגעים. ללא כמעט
הקומניזם קורס המועצות

נפתחים. העליה ושערי

הזמן עכשיו
תשנ"ב מכן, לאחר שנה

מציפים ברכה גשמי ,(1992)
הכנרת הקודש. ארץ את

הסכרים גדותיה, על עולה
בשבת ואז נפתחים, בדגניה

בניו נפגשים משפטים פרשת
מעצמות-העל ראשי יורק

מכריזים רוסיה ונשיא ארה"ב נשיא היסטורית. לפגישה
מעתה יופנו המשאבים הגרעיני. הנשק צמצום על

שולחן ליד ייפתרו מדינות סכסוכי אזרחיים, לצרכים
לאיתים" חרבותם "וכתתו של הנבואי היעוד הדיונים.

וגידים. עור לקרום מתחיל
האחרונות, בשנים ערב במדינות השלטון חילופי

ועוד, במצרים המהומות בסוריה, האזרחים מלחמת
המוחלט, למיגורם עד ישראל שונאי את מחלישות

הרבי כלשון הגאולה, בזמן כבר אנו כי ממחישות
לחיות יהודי מכל תובע זה דבר המשיח. מלך שליט"א
שהשי"ת העצומים בניסים להכיר המשיח, ימות את
הנהגה ידי על ובעיקר עליהם להודות עימנו, עושה

צדקה נתינת תורה, בלימוד ה'. בעבודת מצדנו ניסית
והעיקרי, הגדול הנס עדי הגאולה, בשורות ופרסום

עולם, באי לכל המשיח, מלך שליט"א הרבי התגלות
ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית בגאולה

בשמחה מרבין אדר משנכנס
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על

מראש החל להרבות, יש המשיח,
כל הן המשמחים, בענינים אדר, חודש
והן משפחתו, את לשמח בביתו איש
משיח. פני לקבלת - כללית בשמחה

770 משיח בבית ובראשם חב"ד במוקדי
ערב מידי ריקודים יתקיימו יורק בניו

וזמרה. שירה וברוב המונים, בהשתתפות

פורים למבצע מתכוננים
ההפצה ב"מרכז שיא היערכות

פורים מבצע לקראת ממש". – בארה"ק
וחסידי השלוחים ייצאו בו ובא, הקרב

ושמחת החג מצוות את להפיץ חב"ד
הארץ. ברחבי ישראל אלפי בקרב הגאולה

077-5123-770 והזמנות: לפרטים

תתפטר!
מעודת חודשיים, עברו בקושי

ועיצומים סנקציות תטיל כי הממשלה
בעוקבות הפלסטינית", "הרשות על
ראש החליט השבוע לאו"ם. פנייתם

בעקבות העיצומים את לבטל הממשלה
מיליוני מאות ואירופי. אמריקני לחץ

למשכורות היתר בין ישמשו השקלים
כנגד המחאה "פלסטינים". לשוטרים
העת, כל ממשיכה הממשלה מדיניות

המשיח, מלך שליט"א הרבי דברי לאור
לעמוד יכול אינו הממשלה ראש אם כי

שיתפטר! - בלחץ

שבימות יודעים שמלכתחילה באופן להיות צריכה לביאתו) (והצפי׳ה המשיח בביאת האמונה
מהטבע. שלמעלה ניסית הנהגה - לגמרי ומחודש שונה באופן העולם הנהגת תהי׳ה המשיח

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

(8.2.13) (5773) ה'תשע"ג שבט כ"ח שקלים, שבת - משפטים פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

של ניסים חיים
! הגאולה זמן

934

בתחנות הסתובבו יומיים שבמשך מחבלים חוליית נלכדה זה בג׳יפ
מחבל ע״י מופעלים כשהם יהודים, לחטוף בנסיון והמרכז, השרון באיזור

שמים. בחסדי נתפסו הם והשבוע בידם עלה לא זממם בכלא. היושב

ישראל שומר ישן ולא ינום לא

ח



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

 
     
    
    
   

    
   

    
    

  
 

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

5:58 4:44 ירושלים
6:00 4:59 תל-אביב
5:58 4:49 חיפה
6:01 5:02 באר-שבע
6:05 5:03 ניו-יורק

יז) יא, (מלכים-ב, יהוידע ויכרות 
חודש" "מחר של ואחרון ראשון פסוק ומוסיפין

  
חלקים 13 דק', 37 ,5 שעה שני ליל :

ושני ראשון  

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

היה לא הקב"ה אם שאפילו בתורה, הכתובות
להניח סביר הרי בהם. נוהגים היינו אותן מצווה
לא הדברות, בעשרת כתוב מה לדעת בלי שגם
ההגיון כי למה? לרצוח. או לגנוב הולכים היינו

אותם. מחייב היסודי האנושי
רק לא שמובנים ענינים על מדובר לעיתים

דברים הם גויים אצל גם אלא יהודי, של בשכל
שבמידה שונים, מקרים קיימים לכן פשוטים.

תתקבל חילוני, משפט בית של לפתחו ויתגלגלו
רבני. דין בית נותן שהיה לזו שווה פסיקה בהם

הציווי בגלל רק
"ואלה נאמר הפרשה שבפתיחת הסיבה זו

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

משהו שזהו בגלל לא לבצע עלינו לקיימן, מחייב
ציווה שכך בגלל ורק אך אלא והגיוני, מסתבר
אך להתדיין ללכת הציווי ישנו גם לכן הקב"ה.
ובשום התורה, דיני לפי שפוסק דין בבית ורק

אפילו חילוני, משפט לבית לא ואופן פנים
מפני – זהה יהיה הדין שפסק שברור במקרה
שמחייב כפי היא הפסיקה הגויים שבערכאות

דווקא להיות צריכה שהפסיקה בעוד האדם, שכל
אחרת. ולא כך ציווה. שהקב"ה בגלל

שמובנים כללים שישנם שהעובדה היא, והאמת
מזה תוצאה למעשה היא האנושי, השכל מצד

שבהוראות בגלל רק בתורה. כך ציווה שהקב"ה
באופן לכן הקב"ה, של רצונו קיים אלו וכללים

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

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

של בשבוע ביותר: מפליא אירוע להסביר כדי
פגישה התקיימה תשנ"ב, בשנת משפטים פרשת

ארה"ב נשיאי – הגדולות המעצמות ראשי של
ושיתוף נשק כלי פירוק על הוחלט בה – ורוסיה

ואחדות. שלום בנושאי העולם מדינות בין פעולה
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
שלום של בפעולות שמסייעים למכשירים

את שיביא שמי מובן, הנביא דברי מתוכן ושלווה.
ומאחר המשיח, מלך יהיה פועל לידי הזה החזון

אנחנו המעצמות ראשי פגישת אירוע שאת
הזו, הנבואה של התחלתית כהתגשמות מזהים
המשיח מלך – אחת היא המתבקשת המסקנה

בעולם! פועל והוא כאן, כבר

לנצח למשיח תנו
של פעולות הרי לרגע: להתבונן אפשר עכשיו

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

ולהשרות בשלום לחיות אפשר אם וחורבן, הרס
לא? לגמרי, הגיוני העולם? בכל ואחווה שלווה
ארוכות, שנים שבמשך רואים אנחנו זאת ובכל

מובן, היה לא זה ההיסטוריה, שנות רוב ולמעשה
על 'חיו' שלמות ממלכות מיושם. שלא ובטח

את להרחיב מנסה שליט כשכל וקרבות, מלחמות
שכנה. מדינה כל ולכבוש שיותר כמה גבולותיו

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

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

הזה לתהליך האמיתית שהסיבה מה, אלא
בגלל זה – אחרת בסיבה נעוץ העולם על שעובר
הכריזה שעליו לזמן ומתקרבים הולכים שאנחנו
"וכתתו – עולמי שלום של תקופה כעל התורה

כתוצאה קורה זה ובעיקר לאתים", חרבותם
לקבלת כבר שמוכנים דורנו נשיא של מהכרזתו
פסק פרסמו שרבנים מכך וגם צדקנו, משיח פני
ושישנו הגאולה, זמן שהגיע הקובע הלכתי דין

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

מלך דבר

משפטים פרשת
שבת-שקלים

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

בן שי' מרים וזמירה אברהם ר' למשפחת
עב"ג שי' דוד אודי הת' הבן חתונת לרגל דוד
גבריאל שלום ר' למשפחת תחי' ברכה חנה

מיכאלשוילי שי' ורחל
בית - ביתם יהא ה'תשע"ג. שבט כ"ד - בשעטומ"צ

האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך בישראל נאמן
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך והשלימה

טוב מזל ברכת
מושקא חיה מרת וזוגתו אבירז ר' למשפחת

מתתיהו בן שיחיו

שיח' מענדל מנחם ה' בצבאות החייל הבן, להולדת

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

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

תפארת מרת וזוגתו יצחק יוסף ר' למשפחת
לוי שיחיו

פיליפינים - המשיח מלך שליט"א הרבי שלוחי

שיח' לייב אריה ישראל בצ"ה החייל הבן, להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל ברכת טוב מזל ברכת



(כ"ח כחודשים לפני נראה זה כך
בהולים מבזקים ה'תשע"ג). כסלו

החב"דיים האתרים בכל כמעט
היהודיים באתרים גם ובהמשך

ארה"ב: ברחבי
שכונה בגרייטניק, חב"ד "שליח
הרב יורק, ניו – בלונג-איילנד
לפני עבר גייסינסקי יצחק יוסף

מוגדר ומצבו לב דום יומיים
לציבור פונה משפחתו קריטי.

בתפילה העתירו בבקשה:
אביהם. של לרפואתו

כפי הפרטים, נודעו אט אט
דיילי ג'ואיש JDN ע"י שדווחו
האירוע יהודי: חדשות אתר ניוז

אחר כסלו, כ"ו שני ביום התרחש
16:00 לשעה סמוך הצהריים,

לאחר גייסינסקי הרב התמוטט
ברע. שחש

"הצלה" מתנדבי
למקום שהגיעו

שמדובר איבחנו
ולאחר לב בדום
החייאה שביצעו
לבית אותו פינו
"נורט הרפואה

אוניברסיטה" שור
(North Shore)

מוגדר כשמצבו
קריטי.

ימים כחודש חלפו
נושא, באותו מבזקים של גל ושוב

בשורות אלה היו שהפעם אלא
הייתה: שכותרתן טובות

כאשר התפילה", של כוחה "גדול
שליח הפרטים: הובאו בהמשך

הרב יורק, ניו – בגרייטניק חב"ד
דום שעבר גייסינסקי יצחק יוסף

ביום שוחרר כחודש, לפני לב
הרפואה מבית האחרון שישי
הוכיח הוא בכך כאשר לביתו,
התפילה. כח גדול כי לרופאים
על הודעה פירסמה משפחתו

ושיגרה החולים מבית שחרורו
שהתפללו אלו לכל תודה מכתב

אביהם לרפואת למען ופעלו
שיחי'..

בא ואז ימים מספר עוד חלפו
כשהרב כי התברר המלא. הסיפור

הרפואה, לבית הגיע גייסינסקי,
לעשות. מה שאין טענו הרופאים

נכח גלויה, פרטית בהשגחה

שהיה הרופאים אחד במקום
דרש והוא המשפחה עם בידידות

ההחייאה בפעולות להמשיך
לשוא. הן כי היה שנראה למרות

של שעה כרבע לאחר ואז
לליבו. הדופק לפתע שב החייאה,
מאוד היו הרופאים זה במצב גם
רק כי מסבירים כשהם פסימיים,

יהיה ניתן יממות שלוש לאחר
לחיות... ימשיך האם לדעת

שעות ושתיים שבעים ואכן,
להכרתו. חזר הוא ההתקף לאחר
והשתפר הלך מצבו והילך מכאן
ה' הבהיר שביום עד במהירות,

ושלם. בריא לביתו שב הוא טבת
קרא מכן לאחר ימים מספר
ואמר משפחתו לבני השליח
חשוב: משהו לספר שברצונו

שבו "בזמן
מוות בין פירפרתי

עלתה לחיים,
לשמים, נשמתי
אותי קיבל שם
מיכאל המלאך
לראות וזכיתי

הצדיקים כל את
רבינו ממשה החל

תורה שלימד
ועד לילדים

ואדמו"ר הבעש"ט
אמר המלאך הזקן.
מעלה של דין לבית ללכת שצריך
בשמים אשאר האם להחליט כדי

להמשיך בחזרה שאחזור או
לחיות".

לבני גייסנסקי הרב סיפר בהמשך
מעלה של דין בית כי משפחתו,

עליו לדעתו היכן אתו, שאלו
רצונו כחסיד, כי ענה, הרב להיות.

שליט"א שהרבי מה את לעשות
שיעשה. רוצה המשיח מלך

המשיח מלך שליט"א הרבי אכן,
נעמדו נכנס הוא כאשר הוזמן.

בכבוד אותו וכיבדו לכבודו כולם
הדברים הצגת ולאחר יתואר, בל

אמר: הבי"ד, ע"י
הגאולה את להביא פועל הרי ״אני
שלי, חייל הרי והוא ממש, בפועל
כדי בעולם אותו צריך אני ולכן

בעבודה״. שימשיך
את השליח פקח מכן לאחר מיד

להכרה. וחזר עיניו

ה-ל"ב המחזור ותחילת ה-ל"א במחזור היומי הרמב"ם לימוד סיום לרגל

כמשה קם לא משה עד ממשה
הרבי ע"י היומי, הרמב"ם לימוד תקנת של תחילתה
פסח של אחרון בהתוועדות המשיח, מלך שליט"א
לתקנה, הסיבות שאחת הסביר גם בה תשד"מ, שנת
המאחד בספר לימוד ע"י המושגת הנפלאה האחדות זו

התורה. הלכות כל את
בספרו יומי לימוד מחזורי ואחד שלושים חלפו מאז
"משנה בשם גם הידוע (או החזקה" "היד הרמב"ם של

ובעולם. בארץ ישראל מבני רבבות משתתפים בהם תורה")
ולראות להבין ניתן הרמב"ם, של המקיף חיבורו לימוד חשיבות את
תורה. משנה זה חיבור שם קראתי "לפיכך החזקה: הי"ד לחיבורו בהקדמתו
ממנו ויודע בזה קורא כך ואחר תחלה שבכתב בתורה קורא שאדם לפי
מסכם הרמב"ם ביניהם". אחר ספר לקרות צריך ואינו כולה פה שבעל תורה
בחלקי שנכתבו כפי התורה, ודיני הלכות כל את לה, דומה שאין בצורה

ודומיהם. והגמרא המשנה כמו שבעל-פה, התורה
על הנבחר בכיתוב מתבטאת מימון) בן משה (רבי הרמב"ם של גדולתו
לא לימיו ועד רבינו משה מימות כמשה". קם לא משה עד "ממשה מצבתו:
ועיסוקו ישראל כלל בהצלת העניפה מפעילותו לבד להם. הדומה אדם עמד
על המתפרש המקיף, חיבורו את הכתב על העלה מומחה, כרופא הפרטי

.(14 = (יד החזקה הי"ד שמם גם ומכאן ספרים 14 פני

עולמית כלל תקנה
בהתלהבות נתקבלה המשיח, מלך שליט"א הרבי של החדשה תקנתו
הצטרפו והחוגים העדות מכל מפורסמים רבנים ישראל. כלל ע"י עצומה

הלימוד. ממסלולי באחד היומי ללימוד לקריאה
שלשה של לימוד מסלול הינו ביותר, והמקיף העיוני הראשון המסלול
כשפעם ביום פרק רק ללמוד ניתן בכך, שמתקשה למי ביום. פרקים
להצטרף יכולים וילדים נשים כולו. המחזור את מסיימים שנים בשלשה
בהתאמה וטעמיהן המצוות נלמדות במסגרתו המצוות, ספר את וללמוד

פרקים. שלשה למסלול
עריכת על המשיח מלך שליט"א הרבי הורה הראשונה, השנה סיום לקראת
בכל הנערכים אלו, באירועים משתתפים כשרבים עם", "ברוב ה"סיומים"
הזדמנות כשבאותה הרמב"ם את לומדים לא שעדיין אלו כולל מקום,
התורה. חלקי כל בלימוד כולו ישראל עם עם ולהתאחד להצטרף יכולים

הלימוד את ה-ל"א, בפעם הלומדים סיימו שבט, כ"ד השבוע, שני ביום
בפעם מתחילים למחרתו כשמייד המצוות וספר פרקים השלשה במסלול
פרק-אחד במסלול כולה. השנה פני על המתפרש הלימוד את ה-ל"ב
שיסתיים הי"א, במחזור העשירי במחזור הלימוד את הלומדים ימשיכו

כשנה. בעוד

המשיח ומלך הרמב״ם
ובניהם ומיוחדים, רבים במקומות הסיומים אירועי נערכו השנים במהלך
לשם - בטבריה הרמב"ם של בציונו הרמב"ם, של הכנסת בבית בקהיר גם
על נערכים הסיום אירועי כשכמובן הסיום, ביום רבים שנה מידי עולים
ברמב"ם. היומיים לשיעורים להצטרף ניתן, שם עיר, בכל חב"ד מוקדי ידי
לפרקים מגיעים כאשר במיוחד הרמב"ם, בלימוד ישנו מיוחדת חשיבות
בסימניו העוסקים השנתי, למחזור האחרון ביום הנלמדים האחרונים
היחיד הפוסק שהוא הרמב"ם, סימני לפי המשיח. מלך של ופעולותיו
כללי פי על וודאי, באופן לזהות ניתן ההלכות, ספרי בכל זה בתחום
שאחד המשיח מלך של לסימניו המתאים כיחיד שליט"א, הרבי את ההלכה
תיכף ויגאלנו, שיבוא (בתורה)", בה לילך ישראל כל "יכוף הוא מסימניו

ממש. ומיד

עכשיו נפלאות ישראל כל ויכוף

ליום פרק אדר שבט היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ו. פרק נזירות. הל'

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

וחרמין.. ערכין הל'
א. פרק אלו. בפרקים

ב. פרק

ש-די. בעזרת לחלק.. וראיתי

ראשון.. ספר והוא המדע ספר וגו'. חסדך משוך
א-ג. פרק אלו. בפרקים התורה.. יסודי הל'

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

א-ב. פרק אלו. בפרקים דעות.. הל' יו"ד. פרק

ג-ה. פרק

א. פרק אלו. בפרקים תורה.. תלמוד הל' ו-ז. פרק
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המשיח מלך שליט"א הרבי כרצון

הרמב"ם ללימוד מצטרפים

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

הקב"ה קבע וכך היום מאתנו, ליטלה יכול לא אחד ואף
לעולם". יקום אלוקינו ו"דבר

תש"מ) בעומר (ל"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ליהודים שייכת ללומדיתמיד עכשיו מצטרפים

היומי הרמב"ם
המשיח מלך שליט"א הרבי כתקנת

הבית: בדף לשיעורים ולהאזנה לצפיה
www.hageula.com

גייסינסקי הרב



דיקור ™ הומאופתיה ™ נטורופתיה ™ העין בגלגל מאבחן

ייחודיות בשיטות המטפל רב≠תחומי אלטרנטיבי רופא
כגון∫ מוכחות הצלחות עם שונות בעיות לפתרון

רבנים בהמלצת

נברו משה נברודר‘ משה דר‘
אלטרנטיבית לרפואה מומחה

קליניקה
ובת“א בצפת

∞µ¥≠∑∏≤µµ∂∑
נוספים∫ ופרטים תור לקביעת

נברו משה דר‘

אלטרנטיבית לרפואה מומחה

לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה ”ÆÆÆאחרי וברכיים∫ פרקים כאבי
Æה שלמה הברך“ את

חובקים אנחנו בזכותך לך¨ מודים נברו משה ”ÆÆÆד“ר פוריות∫ בעיות
ובעלה ליאת ילד“

מביה“ס שלי הבן את לזרוק שרצו ”ÆÆÆהמורים וריכוז∫ קשב בעיות
Æס יצחק לשבחו°“ מפסיקים אינם עכשיו מיוחד¨ לחינוך לביה“ס רגיל

וירדתי סכרת לי אין ועכשיו לי שאמרת למה ”ÆÆÆשמעתי סכרת∫ בעיות
Æמ במשקל“שלמה

נברו משה נברודר‘ משה NÆDדר‘

כמו .B-12 ה וגם יפה עלה "...הברזל כרונית ועייפות התריס בלוטת
ו. עדנה עייפה". פחות ואני התאזנה התריס בלוטת כן,

טובותובות"" בשורותשורות "שחודש שבט - "שנשמענשמע - שבט חודש

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

המשיח מלכות את מקבלים

לכל קודם - בישיבה לימוד
קבל לא אבל בישיבה השניה שנה שלומד כותב

וכו' זמן מבטל כי לומד אינו האחרון ובזמן הרבה,
בעתיד יעשה ומה יסתדר איך אצלו ספק ולכן

.(16=) ט"ז בגיל והוא בזה סברות וכותב הקרוב,
תורת תורתנו הוראת פי על פשוט וגם מובן והנה

בהתמדה בישיבה בלימוד להמשיך שעליו חיים
היצר מפיתויי הן האמורים הטעמים כל כי ושקידה,
למנוע ובלבד תחבולות מיני בכל האדם את המסית
חיים. תורת תורתנו להוראות מתאים להתנהג אותו
יגעת חז"ל הודיעו הרי וכו' זמן שמבטל שכותב ומה

לבד לא באמת ירצה אם שלכן תאמין, אל מצאת ולא
הרגיל, על יותר בלימוד יצליח אלא זמנו יבטל שלא

כוונתי האושר, ימי הם שבגילו ימים דוקא והרי

הדרך סוללים הם הרי כדבעי אותם מנצלים שבאם
גם וגשמי רוחני אושר האדם, של האמיתי לאשרו
ובאם תלוי, הדבר בו שרק ברור ידע וכאמור יחד,

שאפשר אף הנה במתאים, בתוקף בזה באמת יחליט
לזמן מזמן הרי קשה, זה באופן שהתחלה לו שידמה

החלק וגם הם מדומים בחלקם שהקישוים יווכח
הידוע וכמאמר עליו, להתגבר כך כל קשה אין שישנו,
ו׳תלט) (מאגרת הרצון. בפני העומד דבר לך אין

הקודש טהרת על בחינוך לפעול
שכל לכמה, שכתבתי וכמו דעתי ידועה בכלל

אשרי הקודש טהרת על חנוך בשטח לעבוד המוכשר
ברוחניות. והן בגשמיות הן ביתו בני וחלק חלקו

שצריך מובן פרטית, ולהצעה פרטי לאיש ובהנוגע
ו׳תמא) (מאגרת להחליט... לזה ובהתאם הפרטים לברר

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

לארץ, כניסתם בשעת ישראל נצטוו מצוות שלש
"שום שנאמר מלך, להם למנות היא והראשונה

השלימה הכניסה בזמן גם מלך". עליך תשים
והשלימה האמיתית הגאולה בדור לארץ

אמנם סדר. לפי אלו מצוות שלשת מתקיימות
כפי הקב"ה, ע"י הוא - המשיח מלך של מינויי

שמקבלים אלו הם העם אך ההלכה, פי על שנקבע
עליהם. בהמלכתו מלכותו את עצמם על

זו, מצווה המבארים הדורות במשך התורה גדולי
עוד המשיח מלך את לזהות העם על כי כותבים
המשיח. כמלך מלכותו את ולקבל הגאולה קודם

ישראל בני הגאולה לפני שעוד חז"ל כדברי
שהם כלומר המשיח", מלך "רבינו למשיח קוראים

אותה. ומקבלים במלכותו מכירים

קדימה פורצים
המהפך התחולל שנה, ואחת עשרים לפני

נשים שמספר לאחר זה היה העצום. התודעתי
שהרבי האמונה עם קדימה לפרוץ החליטו

מיוחד אירוע ולקיים המשיח, מלך הוא שליט"א
ולהמלכתו. פניו לקבלת ב-770

ולעידודים נדירות להתייחסויות שזכה האירוע
לאבן נחשב המשיח, מלך שליט"א מהרבי רבים

הגאולה בשורת והפצת פרסום בשלבי דרך
קדימה. התקדם הכל מכאן והגואל.

שנמשך ארוך, לתהליך בהמשך הגיע הכינוס
מיוחד: מבצע עמד שבמרכזו החורף, בחודשי

מלכותו לקבלת מיוחד נוסח על המונית החתמה
נשים קבוצת המשיח. מלך שליט"א הרבי של

תיבה בתוך החתימות את להגיש שניגשה
שהן תוך לברכה, הדולרים חלוקת בעת מהודרת,
לברכה זכו פניו, את מקבלות הן בכך כי מציינות

בכך. להמשיך ולעידוד

מלך שליט"א מהרבי אלו פומביים אישורים
לביאת וההכנה הצפיה רף את העבירו המשיח,

העם. ידי על מלכותו קבלת מעשי: לפן - משיח

ישראל בעם התעוררות
קדשי בשמן עבדי דוד "מצאתי מציין: הכתוב

לעמוד העם נדרש זאת, לצד אך משחתיו",
המלך אדוני "יחי במילים המלך דוד את ולהכתיר

המשיח מלך עם היום גם וכאז לעולם". דוד
את ולקבל להכתירו העם עומד מצאצאיו, העומד

מלכותו.
הרבי מציין תשמ"ח, ניסן בב' שנאמרה בשיחה

פועלים הדור "אנשי המשיח: מלך שליט"א
כאמור הדור, נשיא אצל החיים בעניין הוספה

המלך"." "יחי ההכרזה בעניין לעיל
"מעמד התקיים שנה, עשרים לפני שבט, י' ביום

אחת, ובעונה בעת כאשר העולמי, ההכתרה"
הכרזת הועברה צופים, מליוני למאות חי בשידור
המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו "יחי החסידים

המשיח מלך שליט"א כשהרבי ועד", לעולם
כל. לעיני מעודדה

יהודים מליוני ומתעצמת. נמשכת והשירה
שליט"א הרבי כי המסר, את בפשטות מקבלים

ומצרפים אדוננו" "יחי מכריזים המשיח, מלך הוא
המלכות". "קבלת לטופסי חתימתם את

משיח! רק
הארציים הארגונים יצאו השנה, שבט י"א לקראת

חב"ד מרכז הגאולה: בשורת בהפצת העוסקים
משיח מטה צדקנו, משיח פני לקבלת העולמי

האמיתית הגאולה למען האגודה באה"ק,
ההפצה מרכז באה"ק, חב"ד ניידות והשלימה,
משיח פני לקבלת החסידים התאחדות ממש,

התמימים אחות הישיבות, תלמידי איגוד צדקנו,
במסגרתו ארצי, במבצע ה', צבאות הנוער ותנועת
הסברה חומר ובהם הערים במרכזי דוכנים נפתחו

לחתימה. טפסים לצד בנושא,
עצומה, הינה ההיענות

הזורמים מדיווחים
בדוכנים מהשטח,
ברחובות שהוצבו

העם כי ניכר הערים,
היחיד הפתרון - מבין

דוד! בן משיח -
רקע על דווקא

שהתקיימו הבחירות
הצורך ניכר בארץ,

אמת מנהיג צריכים אנחנו - אחד מכל שזועק
הרבי של המיידית בהתגלותו רוצים אנחנו -

המשיח. מלך שליט"א
- המלכות קבלת טפסי בהפצת למעונינים
והשלימה, האמיתית הגאולה למען האגודה

.03-658-4633 טלפון:
בת- 3084 לת.ד. להעביר ניתן מוחתמים טפסים

הגאולה. עיר ים

המשיח מלך שליט״א הרבי של המלכות״ ״קבלת על חותמים

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

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

משכנתא לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

שליט"א הרבי מדליית
הממשלתית בהוצאה הרשמית המדליה

בהזדמנות נדיר פריט

ארד/כסף/זהב
ה'" "תהילת סידור בכריכת משובצת להשיג ניתן

מטבעות) 5) וסטים בבודדים הבן" "פדיון מטבעות
04-8622-442 בע"מ המצליח

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב


