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להתעניינות הזוכה החדשים הרפואה מתחומי אחד
ובמילים - הרגנרטיבית הרפואה זו בעולם, גדולה

תחום זהו ואיברים. רקמות והשלמת חידוש פשוטות:
החי, בגוף מומים בריפוי המתמקד רפואי מחקר

התערבות או חדשות איברים/רקמות יצירת באמצעות
להתחיל מנת על תרופות, או תאית תרפיה באמצעות

העניין הפגיעה. באזור (התחדשות) רגנרציה תהליך
מוכחות, הצלחות נרשמו כבר אך ניסי, כמעט נשמע

השם. ברוך
הצמחת של זו תופעה עצם

בעולמנו, קיימת איברים
הצומח בתחום רק לא

חיים, בעלי בקרב גם אלא
מחדש לגדל המסוגלים
לאחר ואיברים רקמות

הלטאה, זנב (ראה קטיעתם
החידוש והסלמנדרה).
ההצלחה זו המהפכני,

ואברים רקמות בהשלמת
ובפרט אדם בני בקרב

מבוגרים.

דבר כל של המקור
סתרי נגלו להם ז"ל חכמינו

מגלים בראשית, מעשה
בין מדוייק איזון קיים כי

של חכמתו בהיותה התורה, הבריאה. לבין התורה
הבנין תכנית את גם בתוכה כוללת ב"ה, אין-סוף

וברא באורייתא קוב"ה "איסתכל כולה: הבריאה של
העולם"), את וברא בתורה הקב"ה (=הסתכל עלמא"
בתורה. ומקור שורש לו שאין בעולמנו, דבר שאין עד

בעולמנו מסויימת תופעה של קיומה עצם אדרבא
ממנו בתורה, ומקור שורש לה יש כי מעידה הגשמי,
השלמת של זו תופעה גם חיותה. את מקבלת היא

מקורה זהו ואדרבא בתורה, נזכרת אדם, בבני איברים
כוחה. את יונקת היא ומשם

שלאחר רביעי ביום
עדים כולנו נהיה השבת,
שהתרחשה כזו, לתופעה

משלושת למעלה לפני
שנה. מאות ושלוש אלפים

ממצרים ישראל כשיצאו לוי: בן יהושע רבי "אמר
בטיט עושין שהיו פרך מעבודת מומין בעלי בהן היו

את ושוברת הבנין מן עליו נופלת האבן והיתה ובלבנים
את שאתן דין אינו הקב"ה אמר רגלו. את וקוטעה ידו

מומין. לבעלי תורתי
אותן. ורפאו וירדו השרת למלאכי רמז עשה, מה

רואים העם "וכל שנאמר סומין בהן היו שלא ומנין
שאמרו חרשין בהן היו שלא ומנין הקולות". את

(=חסרי/קטועי גדמין בהן היו שלא ומנין "נשמע".
"נעשה", שאמרו ידיים)

חגרין בהן היו שלא ומנין
דכתיב רגלים) (=קטועי

ההר". בתחתית "ויתיצבו"
מתן ערב אז, שכבר מכאן

גם אבותינו זכו תורה,
מחודשת. איברים לצמיחת

הגאולה נפלאות
"כימי מיכה הנביא הכרזת

מצרים, מארץ צאתך
כי מלמדת נפלאות", אראנו
אבותינו זכו להם הנפלאות

ממצרים, ביציאתם
דוגמית אלא אינם

הגאולה לנפלאות זעירה,
להם והשלימה האמיתית
לזכות יותר עוד ועתידים עתה כבר לטעום זוכים אנו

ממש. בקרוב לשלימותם
חג יחול בסיון ו' לטובה, עלינו הבא רביעי ביום

ללא מאתנו אחד וכל כולנו זכינו בו היום השבועות.
של ערבותם בזכות התורה, לקבלת הכלל, מן יוצא
בכל ישראל בקהילות יקראו זה ביום ישראל. ילדי

השבועות לחג השייכת בתורה הקריאה את תבל, רחבי
הדברות". "עשרת בקריאת ששיאה

לכל נפשית בבקשה פונה המשיח, מלך שליט"א הרבי
חג של זה ביום לבוא וטף! נשים אנשים, ישראל, בני
"עשרת קריאת את לשמוע הכנסת לבתי השבועות

מתן של האלוקי המעמד את מחדש לחוות הדברות"
הגאולה ברכת עדי הברכות בכל אנו ומובטחים תורה,
המשיח, מלך שליט"א הרבי ע"י והשלימה, האמיתית

לבב. וטוב שמחה מתוך ממש, ומיד תיכף

משיח לקבלת ופרצת שבת
מיוחד שבתון אי"ה, יערך השנה גם
בשליחות להתחזקות – ופרצת' 'שבת –

צדקנו". משיח פני "קבלת היחידה
ה'תשע"ג סיון ט"ז 'בהעלותך' בפרשת

ותוקדש הארץ, במרכז מפואר בקמפוס
מיטב עם והתוועדויות להרצאות

ולהתעלות להוסיף על-מנת הרבנים
לכל העיקרי כשהשער השליחות בעבודת

השבת משיח. בעניני חדור המבצעים
נוספים לפרטים 'ממש'. ע"י נערכת

.077-5123-770 והרשמה:

הקדוש למשפחת עוזרים
יצהר, תושב נרצח שעבר בשבוע

איתן אלי הרב הי"ד. בורובסקי אביתר
אומר: יצהר בישוב שליט"א הרבי שליח

והמשפחה הילדים לעתיד דאגה מתוך
ליטול לבוא לאנ"ש לקרוא החלטנו

ועזרה: לפרטים ליתומים. ולעזור חלק
elia770@gmail.com

הדברות! 10 את שומעים
מלך שליט"א הרבי הוראת פי על

אנשים השבועות חג ביום יגיעו המשיח,
יומם, בני קטנים ילדים כולל וטף, נשים

התורה, קריאת בשעת הכנסת לבתי
חב"ד במוקדי הדברות. עשרת וקריאת

מיוחדת בפעילות הילדים את יקבלו
הפתעות. וחלוקת

לבתי השבועות חג ביום לבוא וטף! נשים אנשים, ישראל, בני לכל נפשית בבקשה פונה המשיח, מלך שליט״א הרבי
ברכותיו. שפע על תורה, מתן של האלוקי המעמד את מחדש לחוות הדברות״ ״עשרת קריאת את לשמוע הכנסת

טובות חדשות
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(10.5.13) (5773) ה'תשע"ג סיון א' במדבר, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

הגאולה נפלאות
הבריאה! בטבע

946

וורן למליונר מעניק היום״, ״ישראל עיתון כתב ביסמונט בועז
עימו. ראיון במהלך המשיח, מלך שליט״א מהרבי דולר באפט,

באפט לוורן ברכה דולר
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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

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

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

תניא תהלים חומש

 
     
    
    
    

     
     

     
     
     
    
     

    

תכלת בגד יפרשו הזהב מזבח ועל
יא) ד, (במדבר

ירושלים. = 695 = בגימטריא "יפרשו"
והתה פרסאות, כמה שתפרוש שעתידה
"ושגבה שנאמר הארצות, כל עלח עליונה
"ואני שנאמר גדול, אור לה ויהיה וראמה"
שמרחוק עד סביב", אש חומת לה אהיה
כהן) (שפתי אותה. יפרשו פרסאות כמה

ב) ב, (במדבר מזרחה קדמה והחונים

תחילה. יהודה מוצא אתה מקום בכל
קורבנו המקריב "ויהי שנאמר - לקורבנות
למטה עמינדב בן נחשון הראשון ביום
יעלה "מי שנאמר מנין? למלחמה יהודה".
ואף יעלה", יהודה ה' ויאמר בתחילה לנו
תחילה, מתבשר יהודה - המבשר כשיבוא

מבשר, רגלי ההרים על נאוו "מה שנאמר
נדריך". שלמי חגיך יהודה חגי

הזה בעולם לישראל: הקב"ה להם אמר
בזכות - לבוא ולעתיד לדגלים, נתאויתם
"קול שנאמר אתכם, גואל אני - הדגלים
לשם מדלג ההרים" על מדלג ... דודי
הקב"ה שאמר וזה דגלים של) (במובן
התורה) על (הרא״ש אהבה". עלי "ודגלו

הקודש את כבלע לראות יבוא ולא
כ) ד, (במדבר ומתו

היו כבודי את רואין שהיו על בעולם-הזה
וחי" האדם יראני לא "כי שנאמר: כלין,
כשאחזיר לעתיד-לבוא, אבל כ), לג, (שמות
כל על בכבודי נגלה אני לציון, שכינתי
לעולם, וחיים אותי רואין והן ישראל,
ציון" ה' בשוב יראו בעין עין "כי שנאמר
(תנחומא) ח). נב, (ישעיהו

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:06 6:50 ירושלים
8:09 7:05 תל-אביב
8:10 6:58 חיפה
8:08 7:07 באר-שבע
8:48 7:42 ניו-יורק
ה' את וידעת - מספר והיה 

כב) - א ב, (הושע

נפש ...מסירות 3 ,2 ,1

ושוב שוב לספור שכזה, בטבע ניחנו האדם בני
את יום בכל סופר אחד עליהם. שחביבים דברים
הבולים את והשני שברשותו, במחרוזת הפנינים
ציווי את רש"י מסביר כך שלו. הפרטי שבאוסף
"מתוך ישראל: בני את לספור בפרשתנו הקב"ה
כל הקב"ה שעה". כל אותם מונה לפניו חיבתן

לספור נהנה שהוא ישראל, בני את אוהב כך
ושוב. שוב אותם

שווים כולם בו המקום
– פשוטה שאלה מתעוררת זה לענין בקשר

קרובות לעתים נמנים חביבים שדברים הסיבה
ולכן בהם פרט כל חשוב חביבותם מפני היא

אבל עת, בכל המדויק מספרם את לדעת רוצים
בלי גם ישראל בני של מספרם את יודע הקב"ה

משה את מצווה הוא מדוע אז אותם, שיספרו
אותם? שימנו ואהרן

ניתן יהיה הדבר של הפנימי בתוכן בהתבוננות
זאת: להבין

בו נמנים שהכל בכך היא 'מנין', של הייחודיות
על עולה לא והחשוב הגדול של ערכו – בשווה
מאחד. יורד לא והפחות הקטן של ושוויו אחד,

המיוחדת שהחיבה מובן מכך שווים. כולם
שבהן מסוימות, מעלות בגלל לא היא לישראל

נקודת מצד אלא לשני, אחד יהודי בין הבדל יש
ישראל. כל שווים שבה היהדות

שלמעלה דבר היא הזו היהדות שנקודת מכיוון
ישראל, בני את לספור הקב"ה הורה לכן מגילוי,

כי המנין, ללא גם הדבר גלוי שלפניו למרות
היהדות. נקודת מתגלית הספירה באמצעות

מחזקת ספירה
"מונה רש"י דברי את לבאר גם אפשר זה לפי

מובן בלתי זה לכאורה הרי כי שעה", כל אותם
"באחד – אז ועד מצרים יציאת מאז אמנם כלל:

מארץ לצאתם השנית בשנה השני לחודש
נמנו – משנה) יותר קצת של (תקופה מצרים"
הפעם ועד מאז אבל פעמים, שלוש ישראל בני
ביותר, ארוכה תקופה חלפה נמנו שהם הבאה

שנים! 38
עד מכן שלאחר בשנים גם ביותר נדיר הדבר

אחת פעם עוד רק ישראל בני נמנו שבהן היום,
נמנו התקופות שבכל במדרש שכתוב כמו בלבד,

יהיה העשירי' ו'המנין פעמים, 9 ישראל בני
לומר מתאים כיצד כך, אם המשיח. בביאת

שעה"? כל אותם "מונה

כדי הוא שהמנין קודם, שהובא ההסבר לפי
שבביטוי לומר אפשר היהדות, נקודת את לגלות

נקודת שגילוי לרמוז רש"י מתכוון שעה" "כל
באופן הוא המנין, ידי על שמתרחש היהדות

שעה": ב"כל ומשפיע שמורגש
כך זרה, עבודה של בעניין לנסיון שנקלע יהודי
מכיוון לחשוב: היה עלול שהיא, עבירה בכל גם

יהיה מה התשובה", בפני העומד דבר ש"אין
מהקב"ה יתנתק העבירה בשל אם גרוע כך כל
לחזור כך אחר אפשר תמיד הרי זמני? באופן

החטא! את לחלוטין ולעקור בתשובה
יהודי כל אלא כך, לא שזה רואים בפועל אבל
להתנתק לא כדי נפש למסירות מוכן בטבעו

חשבון לעשות בלי אחד, לרגע אפילו מהקב"ה
לכך ההסבר יותר. מאוחר זאת לתקן יוכל שהוא

היהודי של בנפשו השורה ה' שאור בגלל הוא
בין הבדל אין לגביו ולכן מהזמן, למעלה הוא
מהקב"ה התנתקות ארוך. זמן לבין קצר רגע

לחלוטין. אצלו מופרכת אחד לרגע אפילו
גילוי שעה": כל אותם "מונה בביטוי הכוונה זו

משפיע המנין שבאמצעות היהדות נקודת
שעה". "כל היהודי על ושומר

מתאימה הכנה
שלפני בשבת כלל בדרך נקראת במדבר פרשת

פרשה כל תורתנו. מתן זמן השבועות, חג
מובן ומכך נקראת, היא שבו לזמן קשורה

שבו ישראל בני את למנות הקב"ה של שהציווי
למתן הכנה ומהווה קשור הפרשה, נפתחת

בגאולה תצא" מאתי חדשה ל"תורה ועד תורה
ממש. בקרוב והשלמה האמיתית

ל״ז) חלק שיחות לקוטי פי (על

מלך דבר

במדבר פרשת
ו אבות: פרקי

במדבר

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

גוריאצ'ניק יונתן לת'
השידוכין בקשרי לבואו

ברנשטיין למשפחת חנה עב"ג

זמן של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

ממש ומיד תיכף

וייס יצחק לוי לת'
השידוכין בקשרי לבואו

כהן למשפחת חנה עב"ג

זמן של הרחבה מתוך עד, עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

ממש ומיד תיכף

טוב מזל טובברכת מזל ברכת



בבני לאוזן מפה שעבר הסיפור
סיפורים של כטבעם ברק,

עבר בעיר, המתהלכים פיקנטיים
כשרבים במהירות, לאוזן מפה

המיוחדת פרטית בהשגחה שחים
שגרתי. הלא האירוע, את שליוותה

מחסידי מספר שמעו הסיפור את
לבית שהגיעו העיר, תושבי חב"ד
מאשר הכנסת בית כשרב הכנסת,

הפרטים. את

הכנסת בית אודות הוא המדובר
בשכונת אברהם-צבי' 'היכל

עמד שם בבני-ברק, 'נוה-אחיעזר'
הרב רבות שנים במשך בראשו,

שהלך ז"ל, ווייס יעקב משה הגאון
בשנה לעולמו

שעברה.

ידוע וייס הרב
וביטולו בחיבתו

שליט"א לרבי
המשיח, מלך

שהתבטא דבר
בדברים גם

באירוע שנשא
ומשיח גאולה

בשעתו שאורגן
האגודה ע"י

הגאולה למען
דיבר שם והשלימה, האמיתית

ברבי בדורנו החסידים אמונת על
המשיח. מלך שליט"א

מאות של הדין פסק על חתם כן
ומנהיגי הוראה מורי רבנים,

מלך שליט"א שהרבי קהילות,
דברי של תוקף לדבריו ויש המשיח

ממש. נבואה

הכנסת בית בראשות עומד כיום
בתפקיד כאביו המשמש בנו,

ישעיה יצחק הרב השכונה, גאב"ד
וייס.

בבית גם רבים, כנסת בבתי כמו
מבעוד ההכנות נעשו זה, כנסת

ל"ג מדורת הדלקת לקראת מועד,
רבי לכבוד המסורתית בעומר,

הודלקה שהשנה יוחאי, בר שמעון
שבת. במוצאי

השבת צאת קודם אחדות שעות
להדלקת שנקבעה והשעה

מהילדים אחד הבחין המדורה,
הנוהגת למשפחה המשתייך

שאינה ממשפחה במקום, להתפלל

הרבי של בתמונותיו חב"ד, חסידי
את שמצאו המשיח, מלך שליט"א

בה העצים, ערימת לתוך דרכן
ונייר קרטון חתיכות גם שולבו

רבות.

התמונות מצאו כיצד לדעת, קשה
שאמונת הקטן, הילד אך דרכן. את

בגדלותו ומכיר בו חדורה חכמים
המשיח, מלך שליט"א הרבי של

בתמונות. בהבחינו נבהל

את ידליקו יותר מאוחר "הרי
תמונות גם יעלו וחלילה המדורה,
מזועזע. לעצמו חשב באש?!" אלו

יכל לא הוא מעשה, לעשות אך
המדורה השבת ובכל מאחר

"מוקצה" הינה
בטלטול ואסורה

ונגיעה.

החליט הוא
לצאת להמתין

ומיד השבת,
סיום לאחר

ערבית, תפילת
שבה בשעה

להגיע היה ניתן
הוא למדורה,
למקום הגיע

מאתר כשהוא
בין התמונות מיקום את בקלות

והקרשים. הענפים

המקום, את שעזב לפני רגע
הבחין הוא בידיו, התמונות עם

בין שעמד וישן קטן בשולחן
כנראה במדורה, שהונחו החפצים
ידי על ונמצא בעליו ע"י שננטש
לכבודו להדלק כמתאים הילדים

רשב"י. של

זאת, עושה הוא מדוע להבין מבלי
בה וגילה המגירה את הילד פתח
אלפי בשווי כסף שטרות חבילת

ותקילין. טבין שקלים,

הצדיק של לכבודו שחרד "הילד,
עצום, בסכום זאת בזכות זכה

נשרף ודאי היה פעולתו שלולא
העיתונאי אמר העולם", מן ואבד

הסיפור את שחשף ברק עוזי
דתית'. עיתונות 'קו ברשת

באוזני הסיפור את אישר וייס הרב
לשיחת הפך שכאמור מקורביו,

העיר מתושבי רבים בקרב היום
החרדית.

עבר בעל סבא, בכפר חב"ד ישיבת ראש - אפרגון אבישי הרב מאת

מסווג בתפקיד צבאי

בסוריה התקיפות
ידיעות סוכנויות דיווחו כך בסוריה, תקפה ישראל
התקיפה שעברה. השבת במהלך שארע מה על זרות
לששי, חמישי יום שבין בלילה שבוצעה הראשונה,
נשמרו בו דמשק, בקרבת גדול מחסן על נערכה
אל- וכח חיזבאללה לוחמי ע"י איראניות רקטות
ככל נערכה השנייה התקיפה ואילו האיראני, קודס
הפיתוח מרכז למעשה שהוא "סירס" במרכז הנראה
בתחומי הן – סוריה של העיקרי הצבאי-בטחוני
גם אך וטילים רקטות (בעיקר הקונוונציונלי הנשק

והביולוגי. הכימי הנשק בתחומי והן אלקטרוניות) מערכות
רקטות היה שהותקף המרכזי החימוש כי נראה השונים מהדיווחים
כאלו טילים האיראני. 110 פאתח מדגם טווח ארוכות קרקע-קרקע
מהם רבות עשרות ירה הסורי והצבא החיזבאללה, לידי בעבר הועברו
נעשו עצמן התקיפות המורדים. בשליטת הנמצאים ואיזורים ערים על
הטייסים, חיי את לסכן שלא רצון מתוך הן לבנון שטח מתוך הנראה ככל
כליל. הושמדו והמטרות גדולה בהצלחה נעשו התקיפות שמים בחסדי
הרשע" "ציר עבור ביותר קשה מכה מהווה הסורי המשטר של קריסתו
סוריה ישראל. של הטווח ארוכי האינטרסים את המשרת דבר ואיראן,
סונית או חילונית (סונית תהיה שלא תצורה באיזו – אסד שלאחר
מחדש". עצמה את בלבנות עסוקה תהיה היא מקרה בכל – דתית)
מאוד, גדול קונוונציונלי צבא שכלל המוכר, הסורי האיום אינו כבר זה
גרעיני נשק פיתוח ביולוגי, שגם יתכן כימי, נשק של גדולות כמויות

האיראני. הגרעיני במאמץ ותמיכה
שהדגיש וכפי ישראל", שומר יישן ולא ינום "לא – העיקר והוא ועוד
היא הקב"ה של ששמירתו רבות, פעמים המשיח מלך שליט"א הרבי
ה' עיני אשר "ארץ בפסוק: וכמפורש הקודש, ארץ יושבי על במיוחד

י"א). י"א, (דברים שנה" אחרית ועד השנה מראשית בה אלוקיך

לגאולה בשייכות – דמשק נפילת
,(556 ע' רשב"י מדרש אייזנשטיין מדרשים (אוצר המדרש דברי ע"פ
סוריה: לנפילת מיוחדת חשיבות ישנה לאחרונה, נרחב לפרסום שזכו
נפלה שבדמשק, מזרחי נירון שנפל רואה האות...כשאתה לך "וזה
ויעלו בא, דוד בן ומשיח לישראל, הישועה תצמח ואז מזרח בני מלכות

עליה...". ויתענגו לירושלים
זה" לעומת זה את "כי לך): לך (פרשת בספרו כותב נחל" ה"ערבי בעל
מהווה דמשק מקדש". אותיות דמשק נקראת קליפה יש מקדש ונגד –
ה"מאור בדברי גם וראה המקדש. בית לענין המנגדת קשה "קליפה"
שבת מוצאי "דויד תיבות: ראשי שדמשק שכתב לך לך בפרשת ושמש"

לגאולה. שייכותה מובנת מכאן וגם – קודש"
מלחמת בתקופת שליט"א מה"מ הרבי של הקדושים דבריו גם ידועים
ויתכן אחד, ליום רק ואפילו דמשק, את לכבוש הצורך על הכיפורים יום
שלפני אף לכובשה הזדרז המלך שדוד העובדה עם גם זאת לקשר שיש
הסיבה אפשר ובדרך כידוע. הקודש ארץ חלקי כל כיבוש את שסיים
עם יחד מהגאולה. כחלק הנ"ל הקליפה את להכניע שיש היא הנ"ל לכל
ומיד תיכף יתגלה שליט"א מה"מ שהרבי מצפים שאנו ופשוט ברור זאת,
העולם שהרי אחר, או כזה בצעד צורך של חשבונות שום ללא ממש,
שמחה ומתוך ממש בקרוב הקדושים, כדבריו לגאולה מוכן כבר כולו

לבב. וטוב

עכשיו נפלאות מערכות סקירת

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ז. פרק ויובל. שמיטה הל'

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

ב-ד. פרק אסורות. מאכלות הלכות

ה-ז. פרק

ח-י. פרק
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יד-טז. פרק
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המדורה בתוך הפתעה

שנשבו' 'תינוקות בבחינת הם זה שבענין אף
יהודי שממנים העובדה את מצדיק זה אין -

רואים כאשר בישראל, ומנהיג ('מיניסטר') שר בתור כזה
מחדל!... אחרי למחדל גורמת ושיטתו שהנהגתו

תשד"מ) מקץ (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הצדקה אין

צבי אברהם היכל הכנסת בית

בסוריה ההפצצה

באימיילשיחת הגאולה באימייל  הגאולה שיחת
שבועהרשמו עוד היום וקבלו מידי שבוע מידי וקבלו היום עוד הרשמו
ישירותאת גליון שיחת הגאולה ישירות הגאולה שיחת גליון את

האימייל!לתיבת האימייל! לתיבת

www.hageula.com



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

בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,
כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:   לאימייל שלחו דיווחים
hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com

הגאולהאתר הגאולה אתר

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

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

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

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

סלובקיה סופר החתם בציון קדמי ר'

04-8622-442 בע"מ המצליח

עפולה נשות של האתחלתא

יהדות על להתווכח לא
אותה ששואלים קורה, תכופות לפעמים אשר כותבת

כפי להתנהג שרוצה שלה ולהטעמים יהדות, בעניני
לענות מה ושואלת מצותיה, ולקיים התורה הוראת

להתנהג. ואיך זה על
אלו, מעין בוויכוחים להכנס כדאי אין בכלל והנה

כאלו שבשאלות שתענה, טוב הרי וכשישאלוה,
או בסביבתם, אשר הוראה מורה להרב לפנות עליהם

יום, יום בתורה עוסקים הם שהרי ישיבה, להראש
השאלות, לכל והביאורים התירוצים נמצאים שבה

ואחת אחד שכל פשוט דבר אשר תסבירם, ורק
שניתנו המצוה, ואת התורה את לקיים צריך מישראל,

ויתעלה, יתברך השם הוא ומנהיגו עולם מבורא
על הרי התאמצות, ודורש בקישוים זה קשור ואם

הישכם לדעת אתכם אלקיכם ה' מנסה כי נאמר, זה
וכשעומדים לזמן, נסיון אלא זה ואין ה', את אוהבים
ועליה ויתעלה, יתברך השם ברכות מקבלים בנסיון,
שהרי טובה, ישראל לבת כראוי בהנהגתה להמשיך

ולאה, רחל רבקה שרה בת בשם נקראת מהן אחת כל
תצליח. וגם ככה להתנהג תוכל באמת וכשתרצה

ו׳תק) (מאגרת
דיסלקציה לבעיית

יש וכו', האותיות לצרף יודע שאינו שי' מר.. אודות
לברר וכן במקצוע. מומחה רופא עם בזה להתייעץ
פרטים בכמה - דא בכגון תכופות, לפעמים אשר

יותר גם ואפשר צרכם, די האנשים מפותחים וענינים
שיכולים באופן אותם וכשמסדרים הממוצעת ממדה

מתפתחים לפעמים המפותח, בכשרונם להשתמש
ה׳תשעט) (מאגרת כדבעי. אינו שלע"ע הענינים לאט לאט

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

למשה הקב"ה הוראות את המתאר הפסוק, על
יעקב לבית תאמר "כה תורה: מתן לקראת רבינו
תאמר "כה במדרש: נאמר ישראל", לבית ותגיד
אלו ישראל לבני ותגיד הנשים אלו יעקב לבית
לפני הנשים של זו, הסטורית קדימה האנשים".

בעם, האמיתי השינוי את שחוללה היא האנשים,
העם, את מקיפות התורה לקבלת ההכנות כאשר

ולשמש להיות שנבחרו שמי דווקא ומתחילות
הבית. של עיקרו הבית", כ"עקרת

התפרסם נשים" "מאדירים הכותרת תחת
יחודי קפה-מדרש של סיפורו לאחרונה

בשם קפה-מדרש עפולה, בעיר שפועל לנשים,
אמיר ר' הזוג בני עומדים מאחוריו "אתחלתא"

העיר. תושבי הלוי, ניצה הגב' ורעייתו

במרחק מתקרבים
ציבור עם פועל הייחודי אתחלתא״ ״קפה-מדרש

הרך. לגיל רוחני העשרה מרכז לצד הנשים,
להציג עז רגש בנו נטעו הנשים הדרת ”סוגיית

מלך שליט"א הרבי של המיוחד הכבוד יחס את
מספרים, הם ולילדים" לנשים המשיח

בחוץ דווקא אצלם התחיל בתשובה, החזרה הליך
במסגרת שהו שם שבאיטליה, במילאנו לארץ,
קשר וללא בנפרד לשם שיצאו למרות לימודם.

השניה את אחד הכירו הם ששם הרי בינהם,
בניכר, שם הראשונים, צעדיהם את עשו ויחד

ומצוות. תורה לחיי
משלוחי מזרחי צמח הרב ע"י המופעל חב"ד בית

קהילת עם הפועל המשיח מלך שליט"א הרבי
אהבת מצוות את מבקר לכל מציג הסטודנטים,

שיהיה. איזה יהודי, לכל ישראל
לאחר תפקידם. את ידעו כבר הם לארץ בהגיעם

התורה יסודי על ב"ה הבית והקמת החתונה
בשליחות. לפעול החלו הם והמצוה,

”חיפשנו כאן. יעצר לא שזה ידעו שהם אלא
של הקשר את שלנו. המרכז את בו להקים מקום

אפשר אי נולדה, היא בה העיר לעפולה, ניצה
תקופה ולאחר בארץ, מקום בשום להמיר היה

אמיר. מספר לכאן", לעבור הרעיון עלה

לאור חושך הופכים
כך על כותבים הם משמעותי, צעד כל לפני כמו

ברכתו. את ומבקשים המשיח מלך שליט"א לרבי
ברכה מכילה קודש, באגרות שהתקבלה התשובה,

מצווה כשלוחי בשליחות, להתעסקות מיוחדת
עפולה. וילדי נשות לטובת בעשייה

שצויירה כפי הנשים" "הדרת וסוגיית ”השליחות
עז רגש בנו נטעו בתקשורת, הגורמים ידי על

שליט"א הרבי של המיוחד הכבוד יחס את להציג
"צאן שנקראים ולילדים לנשים המשיח מלך

והיפות האמיתיות הפנים מהצגת כחלק קדשים",
ניצה. גב' מספרת היהדות", של

גרעין נוצר כבר לעיר, הגעתם לאחר קצר זמן
גם לפעילות. שנקשרו וילדיהן אמהות של

כך פרטית. בהשגחה הגיע לפעילות המקום

ילדים ראינו שלנו הבית "ליד אמיר: ר' מספר
מתאימות... לא בפעילויות שעסקו 10-13 בני

כנראה מעינינו. שינה הדיר הזה הכואב המראה
ימים מספר תוך כי נענו, שלנו שהתפילות

שקיבל כמי מייד פעלנו ואנחנו נסגר, המקום
לתמונה, להיכנס החלטנו משמים. המסר את

בכוחות לממן נצליח איך לדעת בלי בלילה, ובו
השכירות, ודמי המקום אחזקת את עצמנו

שכירות". הסכם על חתמנו
תמונה הוכנסה בשיפוצים, ראשון כצעד ראשית
שנועדה המשיח, מלך שליט"א הרבי של בולטת

והשבים העוברים לכל הגדול האור את להפיץ
המקום. של הרוחני המהפך את ולסמל

כשהכל קפה-מדרש, של ציוד הכנסנו "שיפצנו,
עסקים ובעלי עפולה מתושבי רבים בסיוע נעשה

הזה". החם הבית להקמת לב ברוחב שתרמו

מתאימה באוירה שבת
לבילוי מקום להפעיל הוא הרעיון

לכל נעימה, באווירה ומנוחה,
במוצהר, כזו ושאינה דתית אישה,

איכות מזמן ליהנות המבקשת
חסידיים, ותכנים תוכניות כדי תוך חברות, עם
רבות הינן התוכניות ומזמינה. פתוחה באוירה

ועוד. העיר לילדי פעילות למקום תכנון וכוללות
בשבת, גם פתוח שהמקום מציינים הם אגב,

מפגש. כמקום אלא רגילה, במתכונת לא ”כמובן
חופשית. כשהכניסה פעילות מתקיימת במקום

להכין יכולה אחת וכל מיחם, מציבים אנו
כמובן קל, מכיבוד וליהנות חם משקה לעצמה

ללא המוסד פעילות כי יודגש תשלום". ללא
של ישראל', 'אהבת עמותת בחסות רווח מטרות

כמובן והכל העמק. מגדל גרוסמן, ציון בן הרב
המשיח. מלך שליט"א הרבי פני לקבלת

אתחלתא׳ ׳קפה-מדרש מראה

הלוי אמיר הרב
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