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שקיעתה הפתאומית של השמש, בדיוק בהגיעו 
קרוב לפסגת ההר, היוו סימן ברור עבור יעקב 

אבינו, כי את הלילה יעשה כאן. בעודו בוחר 
משטח סביר, שם יוכל לשכב לישון, הבחין בכמה 

אבנים המפוזרות בסמוך לו. "מכל מה שאדם 
רואה או שומע צריך ללמוד הוראה בעבודת ה'", 
הרהר. ”פיזור ופירוד אינו מצב רצוי. קדושה, זו 

אחדות. ה' אחד, וצריך לגלות את זה גם בעולמו 
ובכל דרגות הבריאה, מהמדבר ועד הדומם כולל 

אבנים אלו. אז צריך לעשות גם אתם משהו 
חיובי. בוודאי לא לחינם הראו לי את מצבם. 

”ויקח מאבני המקום 
וישם מראשותיו וישכב 

במקום ההוא".
תוצאות מעשהו כפי 

שהובחנו בבוקר, 
הוכיחו עד כמה צדק 

ועד כמה הצליח. 
”וישכם יעקב בבוקר 
ויקח את האבן אשר 

במהלך  שם מראשותיו".
שינת הלילה, אותם 

האבנים שהניח סביב 
לראשו התאחדו לאבן 

אחת:

גילוי אחדותו
מאז לידתו חלפו על 

יעקב אבינו אירועים למכביר, כשרובם אינו 
מצויין בתורה, ובפשטות משום שאין בהם הוראה 

עבורנו. ’תורה' מלשון הוראה, עניינה הוראות 
נצחיות בעבודת ה' עבור כולנו, בכל זמן ומקום. 
העובדה שסיפור האבנים שנעשו לאבן מתואר 

בהרחבה בפרשתנו, מלמד על מסר ברור עבורנו 
ובפרט לקראת הגאולה האמיתית והשלימה.

יהודי, בעבודתו נדרש 
לגלות את אחדותו 

ית'. הן בעולמו 
הפנימי בגופו ובנפשו. 

לכווין את מחשבתיו, דיבוריו ומעשיו ל”אני 
לא נבראתי אלא לשמש את קוני". והן בעולם 

שמחוצה לו לגלות ולחשוף את האמת האלוקית, 
שבעצם הכל אחד - אחדות הבריאה המשתלשלת 

מאחדות הבורא.
לפני שנים, בפגישה של קבוצת אנשי מדע עם 

הרבי שליט"א מלך המשיח, הוצגה בפניו השאלה 
”כיצד מתגלית אחדות ה' בעולמנו?".

הרבי שליט"א מלך המשיח ענה ואמר: בכל 
דבר בעולמנו יש בעומק פנימיותו ניצוץ אלוקי 

המהווה ומחיה 
אותו, ואין הבדל אם 
המדובר הוא באדם 
(מדבר), חי, צומח 

או דומם. הפנימיות 
האלוקית שבכל דבר 
נברא היא אחת, ולכן 

כל פרטי הנבראים 
מתמזגים להוי'ה אחת, 

ומשלימים אחד את 
השני.

בקרוב ממש
והוסיף: ה' הוא ”אין 

סוף" ובזה שהוא מחיה 
את הנבראים הרי הוא 
מעביר לברואיו מעין 
תכונה זו. ואכן, חוק 

הוא בטבע שאין דבר נאבד ממציאותו. קסת דיו זו 
שעל שולחני יש לה מגבלות מוגדרות של מידה, 

צורה ועוד, וזאת אומנם ניתן לשנות, אולם בעצם 
פנימיותה קיים משהו שלא ניתן לאבדו. כל אלה 

הם גילויים של אחדות הבורא בטבע".
פעולתו של יעקב אבינו בפרשתנו בגילוי אחדותו 

ית' באבני המקום, מהווה פתיחת צינור ונתינת 
כח, לגילוי הנכסף של ה' אחד ושמו אחד בבריאה 
כולה, בהתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח 

שיבוא ויגאלנו בקרוב ממש.

בהודו מקוה חדש
בקאסול  חדש ומהודר נחנך    מקווה

על ידי הודו. המקווה נבנה שבצפון
את  הרב דני וינדרבאום וישרת השליח
מידי המטיילים היהודים הפוקדים אלפי

הוא המקווה  המקווה הודו. את צפון שנה
בהודו.  אשר מוקם חב"ד בשיטת השלישי

לעם מלכות דבר
מלכות  בסדרת "דבר  חוברת נוספת

שיחת לאור וכוללת את לעם" יצאה
השלוחים)  תשנ"ב (כינוס חיי שרה

השליחות היחידה  העוסקת בתפקיד
לצד השיחה  פני משיח" שנותרה: "קבלת

בשפה  תוכן השיחה שנוקדה, מופיע
המילים.  מושגים וביאור פשוטה, הסברת

להזמנות: 050-718-5093.

משיח וגאולה אגרות
"אגרות  לאור ספר השבוע יצא

בספר 400 משיח וגאולה". קודש בעניני
מהרבי  מכתבים גדושים בקטעי עמודים

משיח  המשיח בעניני שליט"א מלך
כאתחלתא  וגאולה והנושאים הקשורים
מענות  הספר נוספו דגאולה וכו'. בסוף

ו'קבלת  בענין הנ"ל יד קודש בכתב
להזמנות: 050-718-5093 המלכות'.

לחנוכה המחזמר
המקומות  שנתפסו רוב לאחר

מספר החסידי, נותרו המחזמר להופעת
בודדים: 077-6462-770 מקומות

ה׳ אחד  כח, לגילוי הנכסף של שנעשו לאבן, מהווה נתינת בפרשת האבנים יעקב אבינו של פעולתו
מלך המשיח שיבוא ויגאלנו בקרוב ממש. כולה, בהתגלותו של הרבי שליט״א ושמו אחד בבריאה

חדשות טובות
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חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

ב"ה

- יו״ר בית המחוקקים פרדריק עלה יהושע בכנס השלוחים
בזכות שמירת תורה ומצוות על בחירתו שסיפר בניו-המפשיר,

ב-770 בית הנבחרים נואם יו"ר

הגילוי הנפלא
באבני המקום
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שער השמים (בראשית כח, יז) וזה

להפתח השער הזה רב אחא, עתיד אמר
רבי  אמר בו, כיוצא  צדיקים לכמה 
של  המקדש אין בית יוחאי שמעון בר
מטה  של המקדש מבית גבוה  מעלה
וזה  טעם, מה  מיל עשר שמונה  אלא

שער השמים, מנין "וזה" (18).
בית  הקב"ה שהראהו אחר, מלמד דבר
נורא  "מה ובנוי:  וחרב  בנוי המקדש
אמר  כדאת בנוי, הרי  הזה" המקום
זה" "אין ממקדשיך".  אלוקים  "נורא

דוה  זה היה "על אמר כדאת הרי חרב,
בנוי  הרי השמים"  שער "וזה  ליבנו",
"כי  כדאת אמר לעתיד לבוא, ומשוכלל

חיזק בריחי שעריך".
(בראשית רבה סט, ז)

והיה הוי׳ לי לאלוקים
(בראשית כח, יז)

נטל רבי לוי: דסכנין בשם רבי יהושע
מפתח  אבות ועשאן של שיחתן הקב"ה
הקב"ה  לו  אמר בנים. של גאולתן
חייך  לאלוקים" לי  "והיה אמרת  אתה
נותן שאני ונחמות וברכות  טובות  כל

לבניך איני נותן אלא בלשון הזה.
ההוא  ביום  "והיה יד)  (זכריה שנאמר
יצאו מים חיים מירושלים". (ישעיה יא) 

ידו  שנית ה' יוסף  ההוא ביום  "והיה
לקנות את שאר עמו", (יואל ד)

"והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס".
(בראשית רבה סט, ז)

 

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון  לפי

5:17  4:04 ירושלים 
5:19  4:19 אביב  תל
5:17  4:08 חיפה 
5:20  4:22 באר שבע 
5:20  4:19 יורק   ניו

תלמי  - על תלואים גו' ‰ËÙ¯‰: ועמי
שמר.  ובאשה גו' יעקב ויברח שד-י.

(ישעיה  ובנביא נשמר. גו' העלה ובנביא
סו)

חוצה" מעינותיך "יפוצו

השבוע יחול תאריך יו"ד כסלו - חג הגאולה של 
אדמו"ר האמצעי, שנאסר עבור הפצת פנימיות 

התורה, כמו אביו, אדמו"ר הזקן וביו"ד כסלו 
נגאל ממאסרו - בדיוק בחודש בו היתה גאולת 

אביו, אדמו"ר הזקן, בשנים שלפני זה - בי"ט 
כסלו.

והנה, בנוגע לימי הגאולה אלו - ישנו ענין 
הדורש ביאור: מצד סדר המאורעות קדמה 

גאולתו של אדמו"ר הזקן לגאולת בנו, אדמו"ר 
האמצעי כמה וכמה שנים, ואעפ"כ, כשחוגגים 
את ימי הגאולה בכל שנה ושנה, הנה תחילה 

חוגגים את גאולת אדמו"ר האמצעי ביו"ד כסלו, 
ולאחרי כן חוגגים את גאולתו של אדמו"ר הזקן 

בי"ט כסלו.

מעלת אדמו״ר האמצעי
והביאור בזה - אכן קיים עילוי בגאולת אדמו"ר

האמצעי ביו"ד כסלו, ביחס לגאולת אדמו"ר 
הזקן בי"ט כסלו. עילוי זה מאפיין את אופן 

עבודתו של אדמו"ר האמצעי (בעל הגאולה), 
ביחס לעבודת שאר הנשיאים בהפצת המעיינות 

חוצה.
עניינם הכללי של רבותינו נשיאינו הוא - הפצת 

המעיינות חוצה, הן הבעש"ט - מייסד תורת 
החסידות הכללית, והן אדמו"ר הוקן - מייסד 

תורת חסידות חב"ד, וכן רבותינו נשיאינו. 
והנה, דרך הפעולה בענין זה היתה - בעיקר 
וברובה - ע"י אמירת חסידות (דא"ח= דברי 

אלוקים חיים), שעי"ז גילו את המעיינות דתורת 
החסידות - כל נשיא ונשיא לפי דרכו וסגנונו 

הוא, ונוסף לכך - דאגו גם שירשמו את התורות 
שלהם, בעצמם, או ע"י הראויים לכך מחבריהם, 
עד לתלמידיהם, ואח"כ הגיהו רשימות אלו כדי 

שיהי'ה דבר מוגה ומנופה כו' בתכלית השלימות. 
ואז יוכלו לפרסם ולהפיץ את ה"מעיינות" גם 

במקום ה"חוצה".

בענין זה מצינו חידוש מיוחד אצל אדמו"ר 
האמצעי - אשר למרות היותו במעלה הרוחנית 

הגבוהה של נשיא ישראל, הנה מסר את נפשו 
להפיץ את המעיינות ע"י הדפסת דברי חסידות 

באופן השייך לכאו"א מישראל, עד לפשוט 
שבפשוטים:

הפצה כפשוטו ממש
ידועים ריבוי אגרותיו של אדמו"ר האמצעי

אודות גודל ההכרח בלימוד תורת החסידות 
באופן של הבנה והשגה, ולכן השתדל להדפיס 

את מאמרי החסידות תיכף ומיד, וכפי שמפרט 
במכתביו: באופן שמאמרים אלו יהיו בהישג 

ידו של כל אחד ואחד, עי"ז שידפיס כל "בויגן" 
(חלק) בפני עצמו, ומחירו יהי'ה כך וכך 

"קאפיקעס", "כדי שלא להכביד על הקונים", 
כך שכולם יוכלו לרכוש וללמוד את מאמרי 

החסידות.

מצווה בו יותר מבשלוחו
כלומר: מלבד זאת שהקדיש מזמנו לאמירת

חסידות, השתדל ביותר, מתוך מסירה ונתינה, 
בהפצת המעיינות חוצה, באופן שהמעיינות 

דתורת החסידות יגיעו לכל אחד ואחד מישראל, 
כאו"א לפי ערכו - הן ביחס למצב הרוחני, שאם 

אינו יכול לקבל, יתנו לו "בויגן", "רבע בויגן" 
וכיו"ב; והן ביחס למצב הגשמי - שהדבר יהי'ה 

בהישג ידו של כאו"א, מכיון שמחירו יהי' כך וכך 
קאפיקעס" בלבד, וכיו"ב במעות דכל מדינה.
וההתעסקות בזה צריכה להיות באופן שלא 

יחסוך טירחא ויגיעה כלל - כפי שמצינו אצל 
אדמו"ר האמצעי שטרח והתייגע בזה בעצמו, 

ומזה למדים שאין לסמוך על כך שענין זה יעשה 
שלוחו או תלמידו, אלא כל אחד ואחד צריך 

להתייגע ולטרוח בזה בעצמו.
זו איפוא ההוראה שיש ללמוד מחג הגאולה של 
אדמו"ר האמצעי - השתדלות מיוחדת להפצת 
מעיינות תורת החסידות עבור כל אחד ואחד 

מישראל, ולהתמסר ולטרוח בגופו בכל הקשור 
לעבודה דהפצת המעיינות חוצה, לחפש ולמצוא 

עצות ודרכים כיצד להביא את המאמר, תורה 
והוראה, לכל אחד ואחת מישראל!

(י' כסלו ה'תשמ"ה)

דבר מלך

השבת לוח
ויצא פרשת

ויצא פרשת

,ÈÏÈÂ˘Â˜Èˆ ‰‡ÏÂ „Â„ 'ר למשפחת
הת' ÚÈ˜· בקשרי השידוכין לבא בנם

˙ÈÏ‚ÈÒ ‰È„ ‰ÓÁ ב"ג עם
הרצליה ,Ì˙Â¯ למשפחת

עד, מתוך הרחבה  עדי - בנין ביתם יהא
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של



מעטוף זלמן מספר ר' שניאור
תושב נחלת הר חב"ד שבקרית 

מלאכי, שנטל חלק עקיף בסיפור:
"בכ"ו תשרי, השנה, מספר ימים, 

לאחר שהסתיימו החגים, נודע לר' 
אברהם בנבניסטי תושב השכונה 

על מצבה הקשה של אחייניתו 
אושר.

אחיינית זו, נולדה למשפחת אחיו, 
לאחר ניסים גלויים, לפני כשנה, 

בחג החנוכה שעבר. כבר אז, במהלך 
הלידה, זכו בני הזוג לברכות מהרבי 

שליט"א מלך המשיח באמצעות 
האגרות קודש, ואף 
שמה של הפעוטה 

נבחר בעקבות 
אותם ברכות, 
לאחר שנולדה 
בניסים גלויים.

באותו יום שני, 
כ"ו תשרי, ישב 

האב בסלון הבית 
יחד עם אחותו, 
כשלפתע, ראו 

לנגד עינהם את 
התינוקת מכחילה, 

מפרכסת על 
הרצפה, ואז מתאבנת לכחצי דקה, 

ומתעוררת בבכי.
לאחר שהתופעה חזרה על עצמה, 

הם הבינו שיש דברים בגו, והחליטו 
שבפעם הבאה יפנו עם התינוקת 

לרופא המשפחה.
משחזר על עצמו המקרה 

בשלישית, הם פנו לרופא, וזה הורה 
להם שבפעם הבאה יפנו לחדר 

מיון.
בפעם הרביעית, לא התמהמהו 
ההורים, ופנו עם הילדה לבית 

הרפואה "אסף הרופא" לאישפוז 
בחדר מיון. אלא שבמהלך הימים 

הקרובים התברר שהתופעה חוזרת 
על עצמה בתדירות גבוהה יותר, 

ולמשך זמן ארוך.
בשלב זה, הם יידעו את האח, ר' 

אברהם, ששמע על הסיפור, והבין 
שהמצב אינו פשוט כלל, הוא מיהר 
לגשת לרופא המשפחה, וביש ממנו, 

שמאחר והרופאים אינם אומרים 
מה היא הסיבה להתקפים, היא 
מבקש ממנו לדעת האם מדובר 
במחלה מסוכנת או שיש סיכוי.
הד"ר מיהר להרגיעו ודיווח לו 

שבשלב זה החשש הסביר הוא 
שיש לה את מחלת האפילפסיה, אך 

עד שהחשש לא יאומת בבדיקות 
השונות שנערכים בימים אלו, 

לא רוצים להדאיג את הרופאים 
ולהלחיץ אותם לחינם".

על מה שהתרחש בהמשך, מספר 
הת' ישראל ארבוב, תלמיד ישיבת 

חב"ד בצפת: באותו יום פגשתי את 
ר' אברהם, הפגישה הייתה לבבית 

במיוחד, מאחר ולא התראינו במשך 
כחודש ימים, אני ששבתי באותו 

זמן מחודש החגים ב-770, סיפרתי 
מהחוויות השונות, 
והוא דיווח לי על 
הפעילות שנעשה 

באותם ימים בקרית 
מלאכי.

עם סיום השיחה, 
הוא פנה אלי, 

וביקש ממני שאביא 
לו דולר לברכה, 
שנתקבל בחודש 
תשרי האחרון. 
כידוע מידי יום 
ראשון עוברים 

רבים לקבלת דולר 
ברכה מהרבי שליט"א מלך המשיח, 

וכעת הוא ביקש ממני את אחד 
השטרות שהיו ברשותי.

למרות שהוא לא סיפר לי למה הוא 
זקוק, לשטר הבנתי שמדובר עבורו 
בדבר חשוב, ובהתוועדות "ברוכים 
הבאים" שערך ר' שניאור מעטוף 

בביתו במוצאי שבת נח, הבאתי לו 
את השטר".

ר' שניאור מעטוף מספר את סיומו 
של הסיפור: "ביום רביעי, נסע ר' 
אברהם לבית הרפואה והביא את 
השטר להורים, שאינם מוגדרים 

כדתיים לעת עתה, והודיע כי הוא 
מביא להם שטר ברכה מהרבי 

שליט"א מלך המשיח, "שימו אותו 
מתחת לכרית, ותראו איך שבעזרת 

השם הכל יסתדר".
ההורים עשו כהוראתו, ולמחרת, 
ביום חמישי בבוקר, קמה הילדה 

ללא סימנים של התעלפויות, 
וניגשה לאכול בתיאבון בריא... 

הרופאים השאירו אותה למעקב 
עד למחרת, יום שישי, אז גם הם 

הודיעו להורים, כי הילדה ב"ה 
בריאה לחלוטין! "אין לנו כל הסבר 

למה שאירע כאן". סיכמו.

הלבב" ופחדו "הירא ורך עתה היו היהודים שעת
על ידי  שהוא נידף נידף" - משום מ"קול עלה

והלאה  שמהיום לחץ נוסף, על עצמם - והזמינו תמיד אינ יהודי
שייכת  ישראל לגבולותיה שכל ארץ בתוקף ויכריזו לעין-כל ילכו

תשל"ח) ליהודים. (ט' כסלו

טל' 050-875-4616 ת.ד. 6132 צפת. העם והארץ להצלת המטה

חזקים שהיהודים יהיו
עיר הגאולה - ים חב"ד בת מקוה

יין מלכות
המלך המשיח יחי

אדוננו  ועד!!! יחי לעולם מלך המשיח מורנו ורבינו יחי אדוננו
מורנו  אדוננו יחי   !!! ועד  לעולם המשיח מלך  ורבינו מורנו 

ועד !!! ורבינו מלך המשיח לעולם

של בקיום רצונו אתם חלק גם טלו
המשיח שליט"א מלך הרבי

מפואר מקווה טהרה שותפים בבניית היו
והדר! עיר הגאולה, ברוב פאר בבת-ים

הדואר 4.16896.5 ח-ן בנק לתרומות:
www.Mikve.info

יצחק גינזבורג עם הרב חיים לוי
 Ï‰˙‰˘ ÌÈ¯ÙÒ‰ ËÙ˘Ó Ï˘ ÂÓÂÈÒÏ "‰  ̆20" ÂÈÂˆ ,ÚÂ·˘‰ ÂÏÒÎ '· ÌÂÈ·
 ÈÁÂ¯‰ ÍÏ‰Ó‰ ÏÚ .ÁÈ˘Ó‰ ÍÏÓ ‡"ËÈÏ˘ È·¯‰ Ï˘ Â˙ÈÈ¯ÙÒ ÔÈÚ· Â˙Ú˘·

:"Áˆ Ô„È„" Â˙Â‡ ˙Â·˜Ú· ¯ˆÂ˘

״דידן נצח״ לגאולה שלמה
ביום הבהירב "דידן נצח" שבת הראשונה אחרי

המשיח  מלך הרבי  דיבר תשמ"ז,  טבת ה'
טוב  בו כי מיום שלישי שהוכפל מעתה, שליט"א כי
זמן  ביום שלישי בשבוע) מתחיל חל אז (ה' טבת
עניין  אלא נותר  לא מעתה  ותקופה חדשה. חדש 
המקדש  לבניין בית כולכם "עמדו הכן אחד ויחיד:

השלישי בגאולה האמיתית והשלימה".
המשיח  מלך שליט"א  הרבי של  שיחסו ידוע
רגיל, אלא  כאל משפט לא היה למשפט הספרים

במפורש  כך על  דיבר והוא  זאת,  ראה הרבי  לכך. מעבר  הרבה הרבה 
שנערך למעלה,  כהשתקפות של משפט כ"פטרבורג", ובאריכות במיוחד,

על הדרך המיוחדת אותה סלל בדור השביעי.
היא  הקודמים, אבל הדורות על כל מבוססת ומיוסדת אמנם היא דרך זו
את השכינה  והתכלית, להמשיך אל המטרה בצעדי ענק מתקדמת הלאה
כולו  העולם את  למלא לארץ.  הרקיע מן  אלא לרקיע,  מרקיע רק  לא
חוץ חוצה את החוצה שאין ביותר, והחיצוני  התחתון  גם את אלקות,

ומהתחנה  סקוואר" מה"טיימס והוידיאו,  האינטרנט  מתוך שגם  הימנו.
והסטיקרים  השלטים מכל  ומניו-זילנד, ומטוקיו  מתאילנד  המרכזית,
והחסידות,  היהדות  האלוקות,  ותבקע תפרוץ  – למיניהם וה"גימיקים"

המלך המשיח והגאולה.
הזקן  אדמו"ר שבת  בימי כסלו,  י"ט לפני  שהיה הקטרוג  דרך על
עדיין שהעולם טענה הייתה  טענות.  למעלה היו  כעת גם  בפטרבורג,

אינה  שזו לטעון  העיזו משפט  שבאותו לכך  הוביל וזה לזה. מוכן  לא
ליובאוויטש המקורית!

טענה  שזו רואים  שכולם למרות  מגיב: המשיח  מלך שליט"א  והרבי
כזו,  גם טענה לנו מלמעלה מכיון שהראו מעיקרה, אבל מגוחכת ומופרכת
להיות  היא, שעכשיו צריכה מכך הוראה. וההוראה גם אנו ללמוד צריכים
עתה  עד שנעשה שכל מה ופעילות בליובאוויטש, עד כזו "אקטיביות" 

ייחשב כ"לא אקטיב"!

את האמת המוחלטת לומר
זלמן  שניאור רבי  של שחרורו  (=אחרי פטרבורג" ש"אחרי וכשם 
רחב  חב"ד באופן חסידות את דרך רבינו הזקן ברוסיה) התחיל ממאסרו
הרבי  התחיל ה' טבת כך אחרי – כן משהיה לפני וגדול ועמוק הרבה יותר
תקופה  חדשה, ותקופה  חדש  זמן שזהו  בהכרזה המשיח  מלך שליט"א

שבה לא נותר עוד מאומה, אלא לעמוד הכן לקראת משיח.
ולהדגיש  להבהיר הוצרך  שהרבי הדברים,  עוצמת הייתה  כך  כדי עד
בכל  חייב להימשך נושא, והכל להפסיק באיזשהו ח"ו שאין הכוונה מיד
מלא  צריך להיות היא שהכל שעתה ההדגשה שאת, אלא השטורעם וביתר

וחדור באותה נקודה אחת ויחידה, משיח וגאולה.
המשיח שליט"א, שאלו הם "ווילדע רייד",  הרבי מלך אומר ואם יטענו,
פי תורת  האמת על היא מכיון שכן מכך, אין לחשוש פראיים, דיבורים
יאמר  להתחשב במה לומר בבירור ובקול רם ולא הזו יש האמת אמת. את
כך שכאשר ייאמרו  מוכן לכך, העולם כבר שעתה העולם, בפרט על כך

הדברים בתוקף ובדרכי נועם, הם יתקבלו ויפעלו פעולתם...
על  המציאות האמיתית בפירוש את יש לומר ישראל, בנוגע לארץ וכן
שכן  שכתוב ב"בייבל". פי מה הגוים, על בה מאמינים גם פי תורת אמת,

העולם מוכן לקבל את הדברים!

עכשיו נפלאות שיח חסידים

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי כסלו \ פרק ליום
הל' ז. פרק
המקדש ביאת

ח. פרק

ט. פרק

מזבח..  איסורי הל' 
א. אלו. פרק בפרקים

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

א-ג. אלו. פרק הל' תרומות.. בפרקים

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

פרק י-יב.

יג-טו. פרק

א-ג. אלו. פרק מעשר.. בפרקים הל'

ד-ו. פרק
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לצדקה בחלוקת דולרים

"הדולר הזה יראה לכם ניסים"

הרב גינזבורג
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שליחות בקליניקת הרופא

כדרוש לעשות את ההכנות
בודאי עושים כל הכנות הדרושות לחגיגת

יום גאולתנו ופדות נפשנו, אשר אור וחיות 
נפשנו ניתן לנו, הוא י"ט כסלו... - בסדר נכון 
ובהתרחבות היאותה, וכמו שנאמר "ואתהלכה 

ברחבה", אפילו בכמות.
ומתאים להעבודה והתפקיד הנפשי של הפצת 

המעינות חוצה, בודאי ישתדלו, אשר גם אותם 
ישתתפו ובהמון  עדיין בחוץ עתה נמצאים שלעת

בחגיגה והתוועדות, וחזקה לדברי נשיאינו הק' 
שישמיעו ויזכירו בעת ההתועדות שיפעלו 

פעולה בכל אחד ואחד מהמתוועדים, כי דבריהם 
חיים ובמילא מחיים ובחיים האמיתיים.

ה׳תשט״ז) (ממכתב כ״ט מר חשון

אמונה ובטחון
... צריך להחדיר יהדות אמיתית, תורתנו 

ומצותיה באור וחום חסידותי, ותמורת זה 
מתעסקים בכל העניינים האפשריים - חוששני 

ומה  יום מחר, יולד מה שוא - בפחדי לכל לראש
יהי'ה בעוד שעה ושעתיים, שאין מזה כל נפקא-

מינא בהנוגע לפועל שעליו לעשות בהווה. 
והפחד מורה על חסרון בבטחון ושהאמונה היא 

בדרך מקיף.
ואין איש שם על לב למלא התפקיד הנפשי 

והפנימי דהפצת המעיינות, שהוא דרישת השעה 
ביחוד, כיון שנתעורר לב ישראל ונזדעזע ביותר, 

וכמה חרכים נעשו בהמחיצה המפסקת בין 
ה׳תשי״ז) טבת (תחילת ישראל לאביהם שבשמים.

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

"אם כבר צריך רופא... אז..." מכריז הכיתוב על 
גבי כרטיס הביקור של ד"ר משה נברו, נטורופאט 

והומופאט (מטפל ברפואות עתיקות).
לנכנסים בשערי הקליניקה שלו, מצפה הפתעה: 
הרופא הינו יהודי חסידי, עטור בזקן. את חדרו 

מפארים תמונות הרבי שליט"א מלך המשיח, 
לצד תמונות טיפוסיות של מטופלים שנעזרו 

באמצעותו.
ד"ר משה, בשנות החמישים לחייו, מגדיר את 

תהליך הטיפול כאבחון ושילוב של הבראת 
הנפש, והגוף. רבים מהנכנסים אליו, מופתעים 

לראות, שבאבחון הנפש, הוא מגלה את הבעיות 
של הגוף, מה שמביא לדרך טיפול ממוקדת יותר.

לנסיגה העליה הביאה
משה, מטפל כיום כמעט בכל המכאובים: כאבי

גב, פריצות דיסק, ניתוחי ברכיים, מיגרנות, 
מתחים נפשיים, חוסר שינה בעיות ניווניות כמו 
אובדן כושר ראייה, לחץ דם גבוה, סכרת, לחץ 

התריס  כמו בלוטת בעיות הורמונאליות דם נמוך,
ומחלות דם.

את דרכו לשמירת תורה ומצוות, הוא התחיל 
עוד בבית הוריו, באיזמיל שבטורקיה. בבית זרמו 

חיים מודרניים, עם קיום מינימלי של תורה 
ומצוות, אך אחיו הצטרף לאחד מארגוני הנוער 
העבריים ומשך אותו להתעניין על ארץ ישראל.

בגיל 15 הוא עלה ארצה, בד בבד חלה אצלו 
נסיגה בהקפדה על מסורת ישראל. רק בתקופת 

גיוסו לצבא הוא גילה בקרבו את המשיכה 
לעניני דרך ישראל סבא, במשך חודשים הוא 

התמיד בלימוד עצמי של סיפורי התנ"ך, בתרגום 
ללועזית, אך למעשה הוא עוד לא התחיל ללמוד 

באופן מעשי אודות קיום תורה ומצוות.

מלך המשיח מלווה
עם סיום השירות, הוא פנה בעקבות חבר

ללימודי יהדות. כאן גילה את שיטת הרופא 
הגדול - הרמב"ם.

המפגש עם תורת הרפואה האלטרנטיבית, נולדה 
אצלו רק לאחר שעבר בעצמו טיפול רפואי 
שכזה, או אז התחיל להעמיק את ידיעותיו 

בתחום, וגילה כי רבים מהדברים מבבוססים על 
שיטת הרמב"ם.

כל אותה תקופה, לא התקדם ד"ר נברו בלימודי 
היהדות בצורה ממשית. המפנה הגדול חל 

בעקבות מלחמת יום כיפור, ממנה יצא בריא 
בניסים גלויים, זאת לאחר שניצל ממתקפת אש 
כששהה בסוכה מאולתרת "יצאתי מן המלחמה 

כשאני לא  מאמין שיצאתי ללא פגע או סריטה. 
השאלות ששאלתי את עצמי אודות ההשגחה 

העליונה, והתשובות שמצאתי הביאו אותי 
להחלטה על דרכי בחיים.

התחלתי ללמוד יותר ברצינות אודות שמירת 
תורה ומצוות, ובדרכי לחיים דתיים עברתי 

דרך ארגונים שונים, שמעתי עשרות הרצאות 
ושיערים מרבנים ומרצים מפורסמים, אך עדיין 
"לא מצאתי את זה", עד שהגעתי לחב"ד, מייד 

כשהתחלתי ללמוד חסידות, הבנתי שכאן מצאתי 
את שחיפשתי.

אגב, לפי כחודשיים עשיתי סדר בדברים, וגיליתי 
את זוג התפילין שקיבלתי למלחמת יום כיפור, 

לתפילין צורפו: מטבע מהרבי שליט"א מלך 
המשיח וסידור חב"די. הבנתי שלאורך כל הדרך, 

היה מי שכיוון את צעדי... כשכיום, בכל צעד 
בחיי אני מבקש את הברכות ממנו באמצעות 

ה'אגרות קודש'."

רופא בימות המשיח
כמו כל נטורופאת ומטפל האמון על 'העידן 

החדש' הוא גורס שמחלה היא סימפטום למצב 
נפשי. מחלה היא מראה של הנפש. לכן תוך כדי 

האבחון הוא מפענח לא רק את הסימפטומים 
אלא גם את הגורמים הנפשיים והגופניים שיצרו 

את המצב ולפיהם הוא בוחר את התרופות 
המבוססות על פרחים ודברים טבעיים.

במקרים רבים, מספר ד"ר משה למטופלים 
אודות הפניה לרבי שליט"א מלך המשיח כיום, 

באמצעות האגרות קודש. באמתחתו סיפורי 
מופת מדהימים בעקבות של אותם מטופלים.

את יעודו, הוא רואה כרופא של ימות המשיח, 
שתפקידו יהיה, לא לאבחן את המחלות, אלא 

לבשר למטופלים, כי הם בריאים לחלוטין...
ד"ר משה נברו מקבל בקליניקה בבת-ים ובצפת . 

לפרטים נוספים טל': 7825567 054.

ד״ר משה נברו
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אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון


