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כך האחרון", בעשור בעולם הגדולה הגז "תגלית
הגז מאגר את שעבר, רביעי ביום המומחים הגדירו

הנמצא "לווייתן" הקידוח באתר שהתגלה הגדול
מכיל המאגר המומחים לדברי חיפה. מול ק"מ 135

שהדהימו ענק כמויות גז, קוב מליארד כ-450
מצטרפת זו תגלית בנושא. העוסקים כל את

התגלו שם "תמר", הקידוח באתר קודמת לתגלית
את להוסיף יש לכך גז. של ענק כמויות ג"כ

בסביבות נפט הימצאות על המעידים הסימנים
דווח עליו הנפט למאגר בנוסף וזאת "לוויתן", אתר
עולם" "גבעות חברת של הקידוח באתר לאחרונה,

העין. ראש באיזור

יהלומים מרבצי גם
ארץ אוצרות אך

אינם הקודש
ובנפט, בגז מסתכמות

הרבה מכילות אלא
... גם וכוללות יותר
חן. ואבני יהלומים

תשמ"ח סיוון בחודש
חלוקת במעמד ('88)
הרבי אמר הדולרים,

המשיח מלך שליט"א
חיפה עירית לראש

גוראל: אריה מר דאז,
ואין ים, יש "בחיפה

שהוא מדבר להתרשם
מהעניינים זהו עמוק.
ים, לו שיש חיפה של
ובעמק עמק, יש ושם

דבר עשה הקב״ה ומרגליות. טובות אבנים נמצאים
כל ועל הארץ, בעומק אותם הטמין הוא - פלא

הנהר". בעומק פנים,
מספר אחר הוקמה, זו נבואית קביעה בסיס על
אחר בחיפוש שהחלה ימים" "שפע חברת שנים,

הקישון נחל אפיק לאורך היהלומים מרבצי
רכס זבולון, שבעמק
רמות ובאזור הכרמל

אותה למימוש מנשה,
הממצאים נבואה.

מויסאניט, יהלומים, החברה: ע"י כה עד שנמצאו
מקור סלעי ובעיקר גארנטים רובינים, ספירים,

ברכס שנמצאו "קימברלייט" המכונים ליהלומים
בארץ, הגיאולוגים כל את בתדהמה היכו - הכרמל

יהלומים להימצאות באפשרות האמינו שלא
ישראל. ארץ באדמת

נזכרת בישראל, גיאולוגיים אוצרות הימצאות עצם
גם כך בה". כל תחסר לא "ארץ.. משה: בדברי כבר

'תבל' אומר יוחאי בן שמעון רבי המדרש: בלשון
ארצו", בתבל "משחקת שנאמר ישראל ארץ זו

שכל בכל, מתובלת שהיא 'תבל', שמה נקרא למה
שאין מה בזו ויש בזו שאין מה בזו יש הארצות
שנאמר כלום, חסרה אינה ישראל ארץ אבל בזו,
בה". כל תחסר "לא

היחידה גילוי
התגליות, עיתוי

אוצרות מקרי. אינו
הנמצאים אגדיים

מזה האדמה במעבה
הולכים שנים, אלפי

כעת, דווקא ומתגלים
"נמצאים שאנו משום

הגאולה בשלב כבר
"גאולה" ממש".

ולכן "גילוי" לשון
רק וזו מתגלה הכל

ההתחלה.
לגילוי במקביל
בארץ, אוצרות

בכל הטמונים האלוקיים האוצרות גם מתגלים
אתם תהיו "כי הפסוק על הבעש"ט כתורת יהודי,
רוחניים אוצרות קיימים יהודי בכל - חפץ" ארץ
התורה אהבת ה', יראת ה', אהבת של סופיים אין

המשיח: מלך שליט"א הרבי וכלשון ישראל. ואהבת
שבנפש, 'יחידה' גילוי נעלים, הכי לאוצרות "עד

של ה'יחידה' בחינת עצמו שהוא צדקינו משיח ע"י
"יחידו של הגילוי לשלימות ועד ישראל, כללות
"ולא שכתוב כמו - כולו העולם בכל עולם" של

בכנף ממך יתכסה שלא "פירוש, מוריך", עוד יכנף
ממש". העצמות גילוי היינו, ולבוש",

ארצי הפצה מבצע
ורואים המשיח למלך "כותבים
פעילי יפעלו זו כותרת תחת ניסים"
קבלת ליום הסמוכים בימים חב"ד,

מסר להחדרת שבט, י' הנשיאות
המשיח. מלך שליט"א לרבי ההתקשרות
ממש ההפצה מרכז ע"י המאורגן למבצע
המסבירות וחוברות עלונים לאור יצאו
.077-5123-770 לפרטים: הנושא. את

הזקנים שבעים הילולת
החל הזקנים שבעים הילולת לרגל

ערוך) בשולחן (כמובא שבט ה' ביום
למקום המונית עלייה אי"ה תתקיים
שבכפר הקדושים כציוניהם המקובל

בלילה ראשון ביום שבשומרון, עוורתא
- והסעות לפרטים שבט, ל-ה' אור
.02-5827-827 עולם: יסוד אגודת

ונשמע נחייג של ההגרלה
(358) משיח מאזיני בין ההגרלה

'מתקשרים מבצע במסגרת דקות
תתקיים ונשמע נחייג של וממריאים'

ביום המרכזית ההתוועדות במהלך
דקות לצבור ניתן שבט. י"א ראשון
כל בלילה. שבט ח' חמישי ליום עד
בכרטיס מזכות נוספות, דקות 358

עדכנית כמות לשמוע ניתן נוסף, הגרלה
בטלפון הצבורות הדקות מספר של

.08-94-93-770 המערכת:

כעת, דווקא ומתגלים הולכים שנים, אלפי מזה האדמה במעבה הנמצאים אגדיים אוצרות
מתגלה. הכל ולכן ״גילוי״ לשון ״גאולה״ ממש״. הגאולה בשלב כבר ״נמצאים שאנו משום

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

(7.1.11) ה'תשע"א שבט ב' בא, פרשת קודש שבת ערב

הגאולה באתר משיח חדשות

www.hageula.com

ב"ה

וזו מתגלה הכל
! ההתחלה רק

830

הקודש ארץ חופי שמול ובים ישראל ארץ ברחבי הקידוח רשיונות איזורי מפת

האוצרות של חלקית מפה



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

בורקיס שיחי' גרשון ר' למשפחת
שיחי' זלמן שניאור הת' הבן לבוא

השידוכין בקשרי
גרשוביץ שיחי' אשר ר' למשפ' חנה עב"ג

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

טוב מזל ברכת אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש
ע"ה איבר אברהם ר' הרה"ח

ינקוביץ שיחי' משה ב"ר
ה'תשס"ט שבט א' נלב"ע

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

נשמת לעילוי

 
    

   
   

   
   

   
  

     

א) י, (שמות פרעה אל בא
הדור - דדורנו החידוש מובן ...מזה
. . זה שלפני הדורות כל לגבי התשיעי
ה"בא בפועל, אז באה לא שהגאולה מכיון
נהורין" כל ד"אתפריעו (הגילוי פרעה" אל
כנשמה השלימות בתכלית היה לא למטה)
הנשמה הסתלקות (היתה בריא בגוף
במצב היתה בגוף הנשמה וגם הגוף, מן

וכו'); בגלות" הוא ש"הדיבור
האחרון הדור - זה בדורנו כן שאין מה
נעשה - לגאולה הראשון והדור לגלות
זו שלא המאורות", ”נתלו תיכף-ומיד
הגדולים במאורות ח"ו חסר שלא בלבד
ותורה-שבעל-פה, תורה-שבכתב דגילוי
נעלית שלימות בזה נוספת - אדרבה אלא

יותר..
מקבלים בגופים שכנשמות באופן

ש"נתלו" נהורין" כל ”אתפריעו בפנימיות
מיד, בא צדקנו שמשיח על-ידי-זה עתה,
את תורה וילמד תשלח", ביד נא ”שלח
מאתי חדשה ”תורה עד כולו, העם כל

תצא".
תשנ״ב) בא פר׳ שבת מלכות״ (״דבר

ממצרים ה׳ הוציאך חזקה ביד כי
ט) יג, (שמות

שהוא ימין, אלא אינו יד שנאמר מקום כל
בארץ "ועברתי נאמר זה ועל רחמים.
על הקב"ה שהעביר פירוש - מצרים"
פי על אף במצרים, דינים ועשה מדותיו
והכל לברואיו. ולהטיב לרחם שמדותיו
האב, כמשל לישראל. אהבתו מחמת
חסד לעשות שרוצה אהבתו שבעבור
אחרים על וכועס חסדו כובש בנו, עם

בנו. את המצערים
פרשתנו) הזקן, לאדמו״ר אור (תורה

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:31 4:15 ירושלים
5:32 4:29 תל-אביב
5:30 4:19 חיפה
5:34 4:34 באר-שבע
5:30 4:26 ניו-יורק
ונקה - ה' דיבר אשר הדבר 

אנקך. לא
יג-כח) מו, (ירמיה

והזהב הכסף עם לגאולה יוצאים

לומדים אנו עליו גדול" שה"רכוש בספרים נאמר
עימם הוציאו ישראל שבני השבוע בפרשת

שהיו הקדושה ניצוצות על גם מרמז ממצרים
שהם שבזה מצרים, (ועניני) בארץ נמצאים

הוציאו מצרים, של וכו' הכסף כלי את הוציאו
מצרים של הרע מן (שבהם) הקדושה ניצוצות את

הקדושה. לרשות והחזירום
הוא הניצוצות") "בירור (של הזו והעבודה

מישראל, ואחד אחד כל בעבודת עיקרי ענין
ועבודת התורה לימוד של החיוב על שבנוסף

גופא ובזה עצמו, בהאדם הם שבעיקרם התפלה,
המצות קיום גם להיות צריך שלו, ברוחניות -
צריכות שלו הרשות דברי כן וכמו המעשיות,

קדושה ממשיך זה ידי שעל שמים, לשם להעשות
הקדושה ניצוצות את ומעלה העולם בגשמיות

האמיתי. למקומם

עליה לצורך ירידה
על התורה בסיפור גם מוצאים אנו זה ענין

את שנתנה חושך, מכת עצם (א) חושך: מכת
המצרים לבתי להכנס ישראל לבני האפשרות

ישראל בני "ולכל (ב) כליהם, את ולראות
סוגי שני כנגד שהם - במושבותם" אור היה

ידה שעל והתפלה, התורה של העבודה העבודה:
ישראל של "במושבותם" הקדושה אור מאיר

העולם, זיכוך של והעבודה ורוחניותו), (בנשמתו
גשמיים שבדברים הקדושה ניצוצות את להוציא

לקדושה. ולהעלותם
רש"י של פירושו בתוך לדייק ניתן יותר ובעומק

של שהחלק שמשמע חושך מכת בסיפור שם
חלק אינו במושבותם" אור היה ישראל בני "ולכל
עוד גבוה ענין נרמז שבזה לפי הוא חושך, ממכת
וזיכוך בירור של העבודה גמר לאחרי הבא יותר,

העולם.
ועבודתה הנשמה שירידת מקומות, בכמה מבואר
עבודתה גמר שלאחרי העליה, לצורך היא למטה
למדריגה הנשמה מתעלית העולם וזיכוך בבירור

ירידתה. קודם שהיתה מכפי יותר עליונה

הקב״ה עם מתאחדים
גמר שלאחרי בכתוב, הפנימי הפירוש וזהו

במכת נרמז (שזה העולם וזיכוך בבירור העבודה
רכושם את ישראל בני הוציאו ידה שעל חושך,

- הקדושה) ברשות והכניסוהו מצרים של
במושבותם", אור היה ישראל בני ל"ולכל זוכים

ישראל האמיתי, ומקומה למושבה באה שהנשמה
כלל מקום אין ששם חד, כולא בריך-הוא וקודשא

לא (אפילו מצרים ועניני מצרים של למציאות

רק אלא לקדושה), ועולים מתבררים שהם כפי
ישראל =) בלחודוהי ומלכא ישראל הזהר) (בלשון

לבדם). ומלכם

הגדול האור שלפני האור
עתה: בעבודתנו גדול עידוד גם ללמוד יש ומזה

והשלימה, האמיתית הגאולה לפני כעת, גם
מן שלמעלה לאופנים ועד סיבות, מסבב הקב"ה

עבודתם לעבוד יוכלו ישראל שבני כדי הטבע,
ועיכובים. מניעות שום בלי

והמצוות התורה קיום שכל רואים שאנו ולמרות
במה זה הרי - דוקא הטבע בדרכי להיות צריך

בנוגע אבל ישראל, בני מצד המצוה לקיום שנוגע
יוכלו שישראל כדי הנדרש (בעולם) להמצב
הגבלות, שום אין במילואה, עבודתם לעבוד
לאפשר כדי גלויים נסים גם עושה והקב"ה

במכת [כמו הטבע בדרכי עבודתם לעבוד לישראל
על נסי חושך והביא גלוי נס עשה שהקב"ה חושך,

ולמצוא לחפש יוכלו ישראל שבני כדי המצרים,
(מצדם)]. טבעי באופן הכלים

העיקר, וזהו פשוטו", מידי יוצא מקרא ו"אין
האמיתית הגאולה קודם עוד כעת שכבר

ישראל, כלל של במושבותם" "אור ישנו והשלימה
בגשמיות כפשוטו מישראל, ואחת אחד ובכל

הרחבה מישראל ואחת אחד לכל שיש וברוחניות,
עניניו, בכל ומנוחה

פני לקבל לבב וטוב שמחה מתוך עצמם ומכינים
ובבנותינו בבנינו ובזקנינו בנערינו צדקנו, משיח

ברוחניות וכן כפשוטו אתם, וזהבם וכספם
דידן. בעגלא ממש בקרוב הענינים,

תשמ״ה) ויק״פ ש״פ תשמ״א, בא ש״פ שיחות פי (על

מלך דבר

בא פרשת

בא

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



פוגאטש, זלמן שניאור הת' מספר
חב"ד בבית בשליחות שהיה סיפור

שבהודו: בקאסול
כתובים הבלתי מהכללים "אחד

הוא בהודו, המטיילות של
באוטובוס לנסוע אין שלעולם
הערב בשעות שלא ובטח לבד,

והלילה.
בערותם על שכזו במדינה לצערינו
אירעו כבר הטפלות, ואמונותיהם
שהמחישו בעבר, מצערים מקרים
במעשה הטמונה הסכנה גודל את

שכזה.
של לסיפורה הרקע היה זה

לבית ערב באותו שנכנסה הצעירה
נראת כשהיא בקאסול, חב"ד

ומפוחדת. מרוגשת
סיפרה היא מאמינים, לא "אתם

שם שישב למי
מה שעה, באותה
בלילה עלי עבר

האחרון.
טיולי במסלול
להגיע תכננתי
אלא לקאסול,

בו הקודם שמהמקום
אוטובוס אין הייתי

צריך אלא ישיר,
העיירות שאחת אוטובוס להחליף

הדרך. אם על הנידחות
בשעה הראשון מהאוטובוס ירדתי
עד וחצי כשעה כשלפני בערב, 8

הבא. האוטובוס להגעת
דבר שום בהודו, שכרגיל אלא,
שהיא כל מסיבה מתוכנן. לא

אין עכשיו עד הגיע, לא האוטובוס
למה. מושג לי

להעביר מתכננת עצמי את מצאתי
משום זאת הנידחת, בתחנה לילה

שם אכסניה איזו באיזור היה שלא
בוקר, לפנות לשעות עד לנוח אוכל

הבא. האוטובוס יגיע אז
זה סביב, מתבוננת התחלתי

בשעות משכני שיהיה המקום
הבחנתי שלחרדתי אלא הקרובות,
שהלכו מפוקפקים טיפוסים בשני

האוטובוס. לתחנת והתקרבו
אמור היה לא וכאמור מאחר

אוטובוס, שעה באותה לעבור
תמימה... לא שכוונתם הסקתי

כאילו והתיישבו לתחנה נכנסו הם
הספסל, קצוות בשני בתמימות

כמה כשבכל ומשמאלי, מימיני
את לצמצם מתחילים הם דקות

הרווח...
לי שיש ראיתי לא כבר זה בשלב
שומם כולו האיזור לעשות. מה
פניתי ללכת. לאן אין כך גם ולי

לבורא לבבי מעומק בקריאה
שרואה היחיד "אתה העולמים:

לי!" עזור במצוקתי, עכשיו אותי
ספורות, שניות אלא חלפו לא

מבוגר, אדם לתחנה נכנס ולפתע
הוא אף שהתיישב לבן, זקן בעל

בתחנה.
ההודים אצל הוא ידוע כלל

(בדרך מכבדים שהם המקומיים
עצרו הם המבוגרים. את כלל)
מעש, בחוסר לשבת והתחילו

התקרבותם. את עוצרים כשהם
אך לרווחה, נשמתי
זמן כמה ידעתי לא
באיזור הזקן ישאר

עלי. ויגן
גם שהם כנראה
בדיוק התלבטו

אך שאלה, באותה
לאחר אחרת. מזוית

כעשרים שחלפו
ולא ארוכות דקות
מתכנן מבוגר שאותו היה נראה

ללכת קמו הם התחנה את לעזוב
מהתחנה. ויצאו

לאורך במקום לשבת נשאר הזקן
האוטובוס שהגיע עד הלילה, כל

שעות. מספר לאחר
וכשהתיישבתי לאוטובוס עליתי

לראות הסתכלתי במקומי
אלא אחרי, עולה גם הוא האם

את לעזוב פונה שהוא שהבחנתי
בדרכו"... וממשיך התחנה

השאיר עתה, זה שסופר הסיפור,
חב"ד בבית הנוכחים כל על הלם

לא עוד שזה התברר כשלפתע
הכל.

בהצביעה קראה היא זה?" "מי
שליט"א הרבי של תמונתו על

אותו! ראיתי "אני המשיח, מלך
בדיוק זה הודו? של הרב הוא

בתחנה איתי שהיה המבוגר האיש
בלילה!".

"אכן, להשיב: מיהרו חב"ד בבית
לא אבל בהודו, חב"ד של הרב זה

העולם. בכל אלא בהודו nרק

נד עמ' ג' כרך קסלמן, חיים שלמה הרב למשפיע המשיח מלך שליט"א הרבי קודש מאגרת
הנשיאות יום - שבט י' לקראת מוגש הדור. בנשיא ישראל בית המוני של ההתקשרות על

שאלותהדרך הודאית לפתירת שאלות לפתירת הודאית הדרך
לעבודת שייך אינו ממקומו, לברוח שהוכרח אחד, אברך
וכו', זקן חתימת בלא עובד, ולא משכיל לא אינו התפילה,
נדד - בכלל בישיבה ולא תמימים בתומכי לא למד לא ומעולם
איזה וכעבור יהדות, בעניני הן במקום הן ביותר, רחוקה למדינה
קדושת לכבוד מכתבים משם ונשים מאנשים להגיע התחילו זמן
לשכור לה שמציעים עסק בעלת מאשה - ולדוגמא שליט"א. אדמו"ר מו"ח
קדושת כבוד החלט ושואלת אחר, בחלק או העיר של אחד בחלק ודירה חנות
היה לא שמעולם ויודעת אותו, ראתה לא מעולם - תעשה. מה שליט"א אדמו"ר
אינה מדינתה, בכל גם אלא בעירה רק לא שליט"א אדמו"ר מו"ח קדושת כבוד
מן היוצאים דברים מהאברך כששמעה אבל אנ"ש. מגזע לא גם וכנראה מאנ"ש
לבטח ללכת והרוצה הטבע, בהגבלות נכנס הוא ואין בישראל, רבי יש הלב:
הרבי. פי את לשאול מבלי ידו את ירים לא - וכו' הבית בהנהגת במסחר, דרכו:
השאלה לכתוב ציותה אמת, דברי ניכרין כי שוין ולבו שפיו בהאברך והכירה
הליכות יהיו הימים בקרב ובטח ליהדות, ומתקרבת לנפנה, ממילא שייכת הנ"ל,
ושעושה פשוט, אברך מתולדות אלה - וכו'. המשפחה וטהרת בכשרות ביתה
לא גם השכל, היפך אצלו זה אין כי עול, וקבלת נפש מסירות מצד לא זה כל

האנושי. שכלו היפך
אמירה אמירתו שהרבי במוחש, שראה מה יסוד על אצלו, פשוט בעצמך: והגע
השכלה מצד אצלו זה אין כי זה, על מסכמת הבהמית נפש וגם ברכה, וברכתו
לו הראה ממכיריו, כמה ושל שלו שהנסיון, אלא בספרים, ועיון וטריא שקלא
מען האט געפאלגט ניט מ'האט אז און גוט, געווען איז געפאלגט מ'האט אז
"פסק"]. קיבלו צייתו לא וכאשר טוב, היה (לרבי) כשצייתו =] פסק א געהרט
כתובת] =] האדרעס לזה, הזקוקים מיודעיו לכל לומר בוש שאינו כמו ובמילא
שאלת פתרון לפני עומד או במבוכה נמצא איש כשרואה כך מומחה, רופא של
ולא - לשאול. מי את לך יש ישראל, ח"ו אלמן לא לו: אומר עיקרית, חיים
כיון רבי, יש אם ולדרוש לחקור אליו יבוא שמיודעו עד מחכה שאינו אלא עוד
לו שאין לו ומסביר אליו הולך שהוא אלא רבי, זה מה גם יודע אינו רוב פי שעל
הסרסור, על ולא הרופא על ולא השדכן על ולא עצמו בינת על לא כלל להשען
ספיקותיו. את לפתור ודאית דרך לו ויש מסופקים, ענינים אלא אלו כל שאין

הלב. אל נכנסים הלב מן היוצאים דברים ז"ל רבותינו ואמרו
הכחות כל את המנהגת היינו שלימה, באמונה המאמין איש אשר ...פשיטא
להחליט שצריך בחברו ויודע משלה, בכל פלוני-בן-פלוני וברכת שדעת שלו,
אנושיות, מצד הרי ר"ל, סכנה של בענין גם או וכו' ומזוני חיי דבני עיקרי בענין
ישמע אולי ספיקא וספק תקוה יש רק אם וכו', פקוח-נפש ישראל, אהבת
ועל בני-ביתך ועל עצמך על רחם לו: ולומר חברו אחרי לרדוף עליו לדבריו,
עשה בפלוני-בן-פלוני, התקשר דא"ח, למוד תשען, אל בינתך ואל לך אשר כל

תצליח. ואז דבריו על-פי
מצליח זיי וועלן טאן וועלען חסידים וואס אז הזקן, אדמו"ר הבטחת וידועה

יצליחו]. הם - יעשו שחסידים [=מה זיין"
ואלפים, אלפים עם ואולי מאות, עם במגע וסביבותיה בפאריז הם ...באים
משוחחים הדיבור, בענין הרמב"ם שכתב מה על-פי ירבו. כן מאחינו-בני-ישראל,
על- בשאלה פנו האלפים אלו מכל אנשים כמה וקצרות. ארוכות ביניהם הם
היו אם והאומנם וכיוצא-בזה? לראש-השנה ברכה בקשת שידוך, או ניתוח דבר
השניה ובפעם - ביאור בלא גם סיפור, - מליובאוויטש הרבי מהו להם מספרים
וזרעם הם נפשות, וכמה כמה הרי - מהוראותיו כך ואחר משיחותיו מקצת
אור מוסיפים דחיי, באילנא על-ידם מתקשרים היו אין-סוף, עד זרעם וזרע
שבכל דמשה האתפשטותא בהרבי, (...מקושרים משה אנשי נעשים בבתיהם,
פנים ובסבר לב בחפץ המוסדות בכל גם ומחזיקים מעמד אנשי נעשים דור...),

הכבוד. מפני רק ולא יפות

עכשיו נפלאות מלך אגרות

ליום פרק שבט היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
יז. פרק מת. טומאת הל'

יח. פרק

יט. פרק

כ. פרק

כא. פרק

כב. פרק

כג. פרק

ושמירת רוצח הל' ז-ח. פרק ומזיק. חובל הל'
א. פרק נפש.

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

ח-י. פרק

יא-יג. פרק

א-ג. פרק מכירה. הל' קנין. ספר

ד-ו. פרק

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הנידחת האוטובוס בתחנת לילה

המשיח במדינת אזרחים

האוטונומיה לתוכנית בנוגע הדיבור עצם אפילו
בארץ- שיש זה הקודש. וחילול ה' חילול הוא

בנוגע זה הרי ומצוות תורה שומרי שאינם יהודים ישראל
תכריז ישראל שממשלת המדובר כאן אבל בפרטיות, להם

ותורתו. ה' נגד גלויה מלחמה
תשנ"ב) שבט (י'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ה' נגד הממשלה של וחדשנימלחמה מדהים אלבומי ספר
משיח! להפיץ - משיח לחיות - משיח ללמוד

לנשיאות ה-60 שנת לרגל ועכשיו
מהודרת ערכה וגם מיוחד הנחה במבצע

077-527-7012 ,054-948-7706 להזמנות:

קאסול חב״ד בית



אחד ולכל היום נבואה

לצדקה מעשר ראשון דבר
דהתחלת מתאים האי הסגנון על להעיר ...עלי

לו וקנה וכך, כך סכום שקבל לבשר שהנהו - מכתבו
ושמקוה וכו' בית על קדימה דמי ונתן וכו' מכונות
בענין מידי לא ותו הבית, על הלואה עוד שיעשה

זה.
שקבל שכיון הסגנון, יהיה הבא, שבמכתבו רצון ויהי

תיכף שהפריש פשוט מעצמו הרי כך-וכך סכום
באגרת המבואר שעל-פי אלא לצדקה, מעשר ומיד

בהפרשתו הוסיף חז"ל פסק על מיוסד הקודש
שעל-פי אלא נטויה, ידו ועוד כך-וכך סכום זו

לקו"ת (עיין לכם יהיה הידות ארבע ונאמר המבואר
מכונה קנה זה, מכסף חלק בעד הנה - ד) ו, שה"ש

וכו'. קדימה דמי נתן וגם
ו׳תקפא) (מאגרת

ביותר ממהר כשהמנין
ממהרים מתפלל בו המנין אשר תפלתו, אודות כותב
עם התפלה להתחיל דא, בכגון נוהגים וביותר. ביותר

אומרת זאת יכולתו, כפי להתפלל כן ואחרי הצבור,
מן יותר תפלתו מתארך ובאם יכולתו, כפי בכוונה

והכוונה, לב השימת היא בתפלה העיקר הרי הצבור,
תפלה מעין בזה גם הרי הצבור, עם ביחד ובהתחלתו

מעין. רק שכמובן אף הצבור, עם
על נוסף . . דזמרה בפסוקי הדלוג בענין ולשאלתו

אין המתירים גם הנה בדבר, שאיסור דעות שיש זה
המבואר פי על ובפרט הדלוג, שמגונה מעלימים

שלכן מלספור, רבו חסידות ובספרי קבלה בספרי
יתחיל אומרת זאת בידו, שיש מה את יעשה כנ"ל

הסדר על יתפלל כן ואחרי הצבור עם תפלתו
ו׳תקפג) (מאגרת וכו'... המלות בפירוש

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

שישים יציינו שבט יו"ד בתאריך הבאה, בשבת
המשיח. מלך שליט"א הרבי של לנשיאותו שנים
בהתוועדות – (1951) ה'תשי"א בשנת זה ביום

חמיו להסתלקות הראשון השנה יום את שציינה
את המשיח מלך שליט"א הרבי עצמו על קיבל –

באמירת השביעי, דור של ה'רשמית' נשיאותו
לגני". "באתי המפורסם המאמר

עם גילה שנה, ששים במשך היום, ועד מאז
כל על המדריך הנאמן הרועה את ישראל

מהרבי ומענות תשובות ספור אין ושעל. צעד
אל מגיעות והדרכותיו המשיח מלך שליט"א

היום גם להתקבל וממשיכות והפרט הכלל
קודש". ה"אגרות באמצעות

מהשטח דרישה
הינו חב"ד, מכפר קירשנזפט יהודה אריה הרב
במהלך הידועים. הקודש במבצעי נמרץ פעיל
ביקשו בהם במקרים פעם לא נתקל עבודתו

שליט"א לרבי הכתיבה על ללמוד ונשים אנשים
מהם נמנע הדבר אך מלאה, בצורה המשיח מלך

את המבאר כתוב הסברה בחומר מחסור עקב
על-ידי ובפרט הדור לנביא הכתיבה ודרכי מעלת

הקודש". "אגרות
הקורא מקבל כתב, שהוא היום" "נבואה בחוברת
שאלות גם ופעולתה. הכתיבה על מלאה תמונה

שהרבי בדברים נענות לכותבים לפעמים העולות
רבים. במקומות מסביר המשיח מלך שליט"א
יצאה קרמר, נחמה הגב' ע"י נערכה החוברת

והתקבלה חודשים מספר לפני לראשונה לאור
היא כעת אותה, שהפיצו חב"ד במוקדי בברכה

מרכז ע"י מחודשים ועיצוב בעריכה נדפסה
ארצי הסברה ממבצע כחלק ממש, ההפצה

בשבט. י' - הנשיאות קבלת יום לרגל שמתקיים

מסביר כיום, שלנו העיקרי המסר זהו "למעשה,
לאנשים לתת רק צריכים אנחנו קירשנזפט, הרב

צמאים, הם לו כל-כך החשוב המידע את
למידע". הביקוש את מראה והניסיון

המקורות כל
תאוצה ותופסת הולכת האחרונות "בשנים

המשיח מלך שליט"א לרבי כתיבה של התופעה
אליו שכתבו המונים קודש". ה"אגרות באמצעות
והדברים - ונפלאות ניסים ישועות, לראות זכו

ידועים.
מלך שליט"א שהרבי במוחש רואים אנשים
אליו לכתוב וממשיכים להם עונה המשיח

הבנה עדיין טעון הנושא אך ניסים, ולראות
והכוונה.

ספרים פתיחת למנהג ביהדות מקור ישנו האם
עושים בדיוק איך ובכלל תשובות, לקבל כדי

כדאי מה רצוי; ומתי לכתוב חובה מתי זה? את
התשובה; את להבין יש כיצד אסור; ומה לשאול

כשנראה או מובנת לא כשהתשובה עושים מה

מלך שליט"א הרבי וכיצד בכלל; תשובה שאין
העניין? לכל מתייחס עצמו המשיח

אגב, החוברת. לענות באה ועוד אלו שאלות על
מובאים בשלמות הדברים שלהבנת לציין חשוב

נלקטו מהם המקורות של רבות עשרות בחוברת
הקודש". ושיחות שונים מספרים הדברים

ומעולם מאז
תוכנו על מלמד החוברת בפרקי קצר עיון ואכן,

בפרק הנבואה מהות על מקיף הסבר העשיר:
עוסק 'הנביא' - השני הפרק 'נבואה'. - הראשון

נענות בו - וכמה' 'למה בזמננו. נביא של בדמותו
- 'תכל'ס' לכתיבה. בקשר הרלוונטיות השאלות

ניתן כיצד - להבין' 'איך לכתיבה. מעשית הדרכה
ואפיזודות המשיח ממלך התשובה את להבין

את עיניהם מול שראו מאנשים
והברכות ההוראות התממשות

'הוא קודש'. ב'אגרות שנתקבלו
מהרבי קצר סיפור - יודע'

מהות את המסביר המהר"ש
התשובה. קבלת

'מאחורי - החותם הפרק
מאורעות מביא הקלעים'

שימוש נעשה בהם היסטוריים
שכזה, באופן ספרים' ב'פתיחת

התלמוד דרך והנביאים, בתורה מהמובא החל
הקשורים כסיפורים האחרונים דורות ועד

מברדיטשוב, יצחק לוי רבי חב"ד, באדמו"רי
ועוד. חיים החפץ

היא החוברת של הכבירה שפעולתה ספק אין
וזירוז העם של המלכות" ב"קבלת בתרומתה

והשלימה. האמיתית הגאולה
.077-5123-770 ממש: ההפצה מרכז - להזמנות

החדשה החוברת שער

קירשנזפט 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‘


