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שבעה אחרת. זאת להגדיר ניתן לא בגלוי, אלוקות
ממצרים, צאתם מרגע ישראל בני את ליוו עננים,

טובה ארץ אל הגיעם עד במדבר, מסעיהם כל לאורך
ענני שבעה ישראל. ארץ ודבש, חלב זבת ארץ ורחבה,
שהיה חמישי השמים, רוחות מארבע ארבעה, הכבוד.

ושרב, שמש מפני עליהם לגונן מלמעלה מעליהם פרוש
במדבר. מסיעם גם שהיה מלמטה השישי

עם נוסע שהיה הענן הוא השביעי? הענן דבר ומה
ענן והיה ימים. שלושת מהלך לפניהם, הקודש ארון

הדרך, את להם מיישר זה
ומגביה הגבוה את מנמיך

גיא "כל שנאמר הנמוך את
למישור העקוב והיה ינשא..

לבקעה". והרכסים
את הורג שהיה ועוד

מנקה והעקרבים, הנחשים
של נסיעתם מסלול את
וקוץ שיח מכל ישראל

העשן והיה ושורפם,
מזרח מלכי וכל מיתמר
העולם ואומות ומערב

זאת "מי ואומרים רואים
כתמרות המדבר מן עולה

עשן..".

אחד מנצח
על וטף, נשים אנשים ישראל, בני מליוני של שינוע

כל ועל ובקרם, צאנם עדרי על האגדי ועושרם רכושם
פיו, למוצא מחכה שלם עם בלבד. אחד איש מנצח זה
השראת מקום המשכן כולל יחנו. פיו ועל יסעו פיו על

ראשון. גואל רבינו משה זה בהחלט, כן השכינה,
היה נוסעים, ישראל שהיו כיון נסיעתם: סדר היה וכך

כמין יהודה בני גבי על ונמשך מתקפל, הענן עמוד
ועדיין ותקעו. והריעו בחצוצרות הכהנים תקעו קורה.
ויפוצו ה' "קומה אומר שמשה עד מהלך, הענן היה לא

יהודה. מחנה דגל נסע אז רק אויביך".
כיון חנייתם. בשעת גם כך

הענן עמוד חונים, שהיו
על ונמשך ועולה, מתמר

סוכה, כמין יהודה בני גבי

ה' "שובה אומר ראשון גואל שמשה עד נפרש, היה ולא
משה. וביד ה' פי על אומר הוי ישראל", אלפי רבבות
ללא אחד, לאדם שלם עם של ביטול כוחו? סוד מהו
כלפיו, המוחלט הביטול מפלגתי. גב או בבחירות רוב

לאלוקות. ביטול כולו שהוא עליו שניכר בגלל רק
עניינו את ראה לא מעולם עבדו. ובמשה בהוי' ויאמינו

ואחד אחד כל את לחבר ממוצע להיות רק הפרטי,
ית': ומהותו עצמותו אל הקב"ה, אל ישראל מעם

ה'". דבר את לכם להגיד וביניכם.. ה' בין עומד "אנכי

בגאולה יותר עוד
גואל גם כך ראשון כגואל
מלך שליט"א הרבי אחרון

על לא בחירתו המשיח.
עבדי דוד "מצאתי ידינו.
משחתיו" קדשי בשמן

בכבודו הקב"ה עליו מעיד
תכלית עניינו כל ובעצמו.

ית', לעצמותו הביטול
למילוי הביטול תכלית

וגילוי המשכת שליחותו,
למטה כאן השכינה עיקר

הגאולה הבאת הזה. בעולם
לעם והשלימה האמיתית

כולו. ולעולם ישראל
נגלה תורה בלימוד הוספה הקדושות, הוראותיו מילוי
השווים היומיים השיעורים לשלושת בנוסף וחסידות,
הוספה ברמב"ם, וכן ותניא, תהילים בחומש, נפש לכל

המצוות במבצעי הרבים זיכוי טובים, ובמעשים בצדקה
בשורת והפצת ומשיח גאולה ענייני לימוד הידועים,

לכל נפלאה זכות שהן הרי חובה, משהן יותר הגאולה,
מלא בפה להודות עלינו כך ועל הדור. מבני ואחד אחד
עצמו שמצד בחירה, בעל ומינה בחר שהקב"ה "שזכינו
ה"שופטיך" שיהי'ה הדור, מאנשי נעלה בערך שלא הוא

עצות ויתן הוראות שיתן הדור, ונביא ו"יועציך"
עניני בכל זה, דדור האנשים וכל ישראל בני כל לעבודת
.. הכללית יום היום חיי להנהגת ובנוגע ומצוות, תורה
לגאולה" ש"לאלתר הנבואה - העיקרית הנבואה - עד

וצריכים בא". - משיח - זה "הנה ממש ומיד ותיכף
לבב. וטוב שמחה ומתוך זה את לפרסם

הארצית העצרת לקראת
האמיתית הגאולה למען באגודה
לקראת אלו, בימים והשלימהנערכים
הארצית ומשיח' גאולה 'עצרת קיום

תמוז. ג' יום לרגל שנה מידי המתקיימת
ג' שלישי ביום אי"ה, יתקיים האירוע

באמפיתאטרון בערב 7:00 בשעה תמוז,
.03-658-4633 לפרטים: ים. בבת

במדרחוב לפעילות הצדעה
לפעילות מצדיעות ירושלים נשות

וגאולה משיח מרכז של המבורכת
אי"ה יתקיים הקרוב ובשבוע במדרחוב,
השוטפת לפעילות והוקרה הצדעה ערב
חדשים. לפרויקטים הקהילה והתרמת

סיוון י"ח שני ביום יתקיים האירוע
וגאולה משיח במרכז 20:00 בשעה

052-7502-770 להרשמה .8 יעבץ רחוב
(אילת).

מסיני כנתינתה
קובץ אור ראה השבועות חג לרגל

ביאורים עם מסיני' 'כנתינתה בשם תוני
החג על המשיח מלך שליט"א הרבי של
הגאולה בשורת בפרסום חדור כשהכל

משיח'. פני קבלת - היחידה וב'שליחות
עותקים באלפי וחולק הודפס הקובץ

בברוקלין הייטס קראון המלך בשכונת
יורק בניו הסמוכים, החרדים ובריכוזים

רבתי.

ובמעשים בצדקה הוספה ומשיח, גאולה ענייני וחסידות, נגלה תורה בלימוד הוספה הקדושות, הוראותיו מילוי
מלא בפה להודות עלינו כך ועל הדור. מבני ואחד אחד לכל נפלאה זכות הן הגאולה, בשורת והפצת טובים,

טובות חדשות
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(24.5.13) (5773) ה'תשע"ג סיון ט"ו בהעלותך, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

עננים שבעה
! אחד וגואל

948

לבית תורה ספר הוכנס מרגש במעמד בשידור. תורה שמחת
וחסידים רבנים בהשתתפות השידור, רשות במשרדי הכנסת

השידור ברשות ותורה גאולה



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

הנישואיןהספר שישדרג לכם את הנישואין  את לכם שישדרג הספר
ולמאמנים! ליועצים עבודה ישאיר ולא

- לא אם
חזרה! הכסף כל את תקבלו

חב"ד! רבני ע"י מומלץ

052-6031770 – ברק גיל

 
    
    

   
  

    
     
    

  
    

ב) ח, (במדבר המנורה פני מול אל
(איוב ואשלם" הקדימני "מי הקב"ה אמר
שנאמר: במדבר לפניכם הארתי ג), מא,
כא) יג, (שמות יומם" לפניהם הולך "וה'
לכם פורע ואני במשכן, לפני והדלקתם
יכסה החושך הנה "כי שנאמר: לעתיד,
אתכם מוסר ואיני ב), ס, (ישעיהו ארץ"
לך יהיה "לא שנאמר: והלבנה החמה לאור
לא הירח ולנגה יומם לאור השמש עוד

יט). ס, (ישעיהו לך" יאיר
(מדרש)

בחיקך שאהו אלי תאמר כי
יב) יא, (במדבר

למישור" זרובבל לפני הגדול הר אתה "מי
נקרא ולמה דוד, בן משיח זה ז) ד, (זכריה
האבות מן גדול שהוא הגדול? הר שמו

ונשא ירום עבדי ישכיל "הנה שנאמר:
מאברהם ירום יג), נב, (ישעיהו מאוד" וגבוה
ונשא וכו'. מיעקב וגבה מיצחק ונשא
שאהו אלי תאמר "כי שאמר ממשה

יב). יא, (במדבר בחיקך"
תנחומא) (מדרש

כט) יא (במדבר נביאים ה׳ עם כל יתן ומי
זה לבבם והיה יתן "מי הקב"ה: אמר
כל יתן "מי דוד: זה התלמיד, ואמר להם",
לא בעולם-הזה והנה , נביאים" ה' עם
(הקב"ה) הרב דברי גם שיתקיימו זכינו

משה). (זה התלמיד דברי וגם
שניהם, דברי מתקיימים לעתיד-לבוא אבל

התלמיד. ודברי הרב דברי
חדש" לב לכם ונתתי שנאמר: הרב דברי
שנאמר: התלמיד, דברי והן כו), לו, (יחזקאל

ג) (יואל בשר" כל על רוחי "אשפוך
תהילים) מדרש (עפ״י

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

8:17 7:00 ירושלים
8:20 7:15 תל-אביב
8:21 7:08 חיפה
8:18 7:16 באר-שבע
9:03 7:56 ניו-יורק

לה חן חן - ציון בת ושמחי רני 
ז) ד, - יד ב, (זכריה

זהב מנורת - יחד כולנו

נאמר: בהעלותך פרשת פרשתנו בהפטרת
ב). ד, (זכריה כולה" זהב מנורת והנה "ראיתי

כנסת על מורה זכריה, בנבואת הזהב מנורת
זהב מנורת - מהווים יחד ישראל כל ישראל:

כולה.
דבר נרות, שבעה קיימים המקדש בית במנורת

של ה' בעבודת שונות דרכים קיימות כי המלמד
יש בחסידות: בפירוט שמוסבר וכפי ישראל בני

בקו ההולכים ויש החסד, בקו שדרכם כאלה
כנגד שהן דרכים, שבע נמנות וכך וכו', הגבורה

הנרות. שבעה

העולם את להאיר
וכולם נרות, שכולם - שבהם השוה הצד
מסתפקים ואינם המקדש, בבית מאירים

בוקע שהאור אלא המקדש בית את בהארתם
בבית היו לכן כולו, העולם לעבר מבית-המקדש

אטומים". "שקופים החלונות המקדש
כדי חלונות מותקנים בהם הבתים, ככל לא

מבית להיפך, אלא, החוץ, מן האור את להכניס
כוונת תכלית זו והרי העולם, כל הואר המקדש

הנרות, - זה? את הפעיל מי המקדש. בית
ישראל. נשמות

כל על שכן, ישראל, בקרב הסוגים הבדלי למרות
לא "אני הוא, בכשרונותיו ה' את לעבוד יהודי
א), פב, (קידושין קוני" את לשמש אלא נבראתי
לעבוד כדי נוצרו בהם שחונן וכשרונותיו הוא

, שביניהם השוה הצד הרי אלו, בכשרונות ה' את
מאירים. כולם נרות, שכולם

המטרה אל בדרך גם
של עבודתם ל"עבודה". בגישה אלא אינו ההבדל
וחושים לכשרונות בהתאם החסד, בקו היא אלו

בקו היא עבודתם הללו ואילו בהם. שנתברכו
"דינים", של ובלבוש חומרות, בעניני הגבורה.
היא שגישתם אלא זה אין לחושיהם, בהתאם
שוה: היא עבודתם מטרת ברם, הגבורות. בקו

להאיר.
יש, - לכולם אחידה המטרה שהתכלית, אף -
לבין הגבורות קו דרך בין גדול הבדל זאת, בכל
אין שאז החסדים, בקו לכתחילה שהיא הדרך
גם שכן מיד, לעין נראית המטרה לגשש. צורך

כמוך". לרעך "ואהבת של דרך זו בגלוי

את המדליק גדול, כהן אהרן של דרכו היא וזו
לתורה ומקרבן הבריות את אוהב אהרן המנורה.

כאלה בריות גם יב). משנה א, פרק (אבות
אלא בהם ואין יתרון, בשום מחוננים שאינם

בכך מתבטאת היחידה מעלתם בלבד, מגרעות
נ"ע הזקן אדמו"ר כפירוש - בראם. שהקב"ה
של יחס אהרן גילה להם גם - לב) פרק (תניא

אהבה.
הדרך גם אם כי מטרתו, רק זו היתה ולא

"אוהב הדרך היתה בגלוי שגם כלומר למטרה.
לתורה". "ומקרבן כך, ידי ועל הבריות". את

תורה. לבני לעשותם

אדם נשמת ה׳ נר
עד הנשיאים, רבותינו של דרכם גם היתה כך

ההילולא בעל אדמו"ר מורי-וחמי קדושת כבוד
הנרות. הדלקת היתה: שעבודתם בכלל, ועד
אדם", נשמת הוי' "נר ישנו ישראל איש בכל

היא וזאת שידליקוהו, מחכים אשר שיש אלא
נשמת הוי' נר הדלקת ישראל, נשיאי עבודת

קיימים ובכך ישראל, איש כל בקרב החבוי אדם
סוגים. שבעה

כבוד-קדושת ואצל בכלל, חב"ד נשיאי אצל
היתה בפרט ההילולא בעל אדמו"ר וחמי מורי
כי אור, - היתה המטרה רק לא בגלוי: האהבה

בדרכי זה. באופן היתה למטרה הדרך גם אם
נשמת הוי' נר את הדליק נועם ובדרכי קירוב

ישראל. סוגי בכל אדם
תשט״ז) שבט י׳ (משיחת

מלך דבר

בהעלותך פרשת
ב אבות: פרקי

בהעלותך

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

ע"ה משה שניאור הת'
שיחי' נחום חי יוסף הרב יבלחט"א בן

יצחק
ה'תשע"ג אייר ז' נלב"ע

ומיד תיכף בתוכם, והוא עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות ממש

נשמת לעילוי



היום-יומי הפעילות עומס למרות
המגיעות אורחות פני בקבלת

יורק, בניו ,"770 חיינו ב"בית לבקר
פעילות עם יחד חדש שרית נוהגת

זיכוי למבצעי לנסוע נוספות
ברחבי שונים במקומות הרבים,
מחלקות הן שם יורק, ניו העיר
קודש), שבת (נרות נש"ק עלוני

ועוד. משיח כרטיסי

שרית, מספרת כלל, "בדרך
הסעות, נהג עם נוסעות אנו

כבר שמכיר ארגנטינאי, יהודי
ועושה המבצעים מסלול את

הנסיעה במהלך באמונה. מלאכתו
הניסים על אחת לא שומע הוא

הרבי שמחולל
מלך שליט"א

המשיח.

ביום גם היה כך
שלפני חמישי

כשבועיים,
נס על כשסיפרתי
עם שהיה רפואי

חברתי. של בעלה
מאוד התעניין הוא
לנו והודה בסיפור
לו שיש הזכות על

החשובה. בפעילותנו חלק לקחת

התקשר הוא שישי ביום למחרת,
אימו כי לו נודע עתה זה וסיפר
אושפזה בארגנטינה, המתגוררת

האחרונות בשנים הרפואה. בבית
עתה ונאלצה בלב מבעיות סבלה

קוצב להשתלת ניתוח לעבור
נוצרו הניתוח שלאחר אלא לב,

טוב. לא ומצבה סיבוכים

תוכלי אם רוצה, מאוד "הייתי
זוכר אני אימי. עבור ברכה לבקש

אז חמישי. ביום שסיפרת הנס את
לנס". תזכה אימי שגם מבקש אני

שמסר ולאחר בחיוב, מיד השבתי
כתבתי וסבתו, אימו שם את לי

והכנסתי הברכה בקשת את
הקודש. באגרות ט' לכרך אותה

רכ"ז בעמוד הופיעה התשובה
לנושא מיוחדת התייחסות והכילה

הבריאות.

מצב אשר ידיעה קבלתי היום "זה
ובהשגחה כדבעי אינו בריאותו

טרם היום הידיעה נתקבלה פרטית
מורי כ״ק של הק׳ ציון על נסיעתי

שם והזכרתיו אדמו״ר... וחמי

הבריאות להטבת קרובה... לרפואה
טובות לבשרני שיוכל ומובטחני
וטוב... הלוך מצבו הולך מאשר
מדת מתעוררת הדין מדת ואחר

ממדת גדולה שהיא הרחמים
טובות". בשורות החסד..

רבה בהתפעלות לנהג הסברתי
לנושא הגלויה ההתייחסות על
הוא הברכות. וגודש הבריאות

כתיבתי. על בהתרגשות לי הודה
יש בתשובה כי בפניו ציינתי

תורה לשיעור להצטרפות איזכור
שישתתף. נדר בלי והבטיח

שוב אתו הזמנו אח"כ שבוע
בהתרגשות סיפר ואז להסעה,
שארע. מה על

שלאחר התברר
חמישי ביום הניתוח

שבועיים, שלפני
הסתבכות. חלה

הפסיק לב הקוצב
ואימו פעילותו את

כאבים לסבול החלה
ביותר. קשים

יום באותו זה היה
כשהתקשר שישי
חלפה עבורה. שאכתוב וביקש
שוב עצמה מצאה והיא כיממה
יום של בעיצומו ניתוח, בחדר

חדש. לב קוצב להשתלת השבת,

כשורה. התנהל הניתוח מהלך
לאחר מיד שנעשה לצילום עד
נוכחו הרופאים כאשר הניתוח,
גם כשורה אינו משהו כי לדעת

הפעם.

הקוצב מכשיר של החוטים אחד
מסיבה מהמכשיר כנראה נפרד לב,
ברור היה לרופאים ידועה. שאינה

שוב זו תהיה תתעורר, שכשהיא
וכבר ביותר. קשים כאבים למסכת

של גדושה מנה עבורה הכינו
הבא, לניתוח עד כאבים משככי

הגדולה... ההפתעה באה ואז

אינה כשהיא התעוררה אימו
מרגישה אדרבא כאב, כל מרגישה

שוב החלו הרופאים מצויין.
כשלהפתעתם וצילומים, בבדיקות
התחבר שהחוט מגלים הם הגדולה

לב הקוצב ומכשיר ניסי באופן
כבר אימו כסדרו. לפעול החל

לביתה, הרפואה מבית השתחררה
השם. ברוך טובות", ב"בשורות

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

לישועה שהביא המאורע
תרפ"ז, בשנת בסיון, עשר לחמשה אור זה, בלילה
דכבוד הידוע המאסר התחלת היה "פרזת" שסימנה
בשעת דורנו. נשיא אדמו"ר וחמי מורי קדושת
בלתי- ענין השלילי, הצד את רק אמנם ראו מעשה
ביטוי לידי שבא כך, כדי עד המעטה), (בלשון רצוי

; ומפורסם כידוע וכו', ובקשות תפלות בעניני
הביא זה שמאורע לדעת נוכחו דבר של בסופו אבל,
יציאתו נתאפשרה זה ידי שעל - גדולה לישועה
וכל ביתו, ובני הוא ההיא, ממדינה דורנו נשיא של
המלכות וחוקי המדינה סדרי (שמצד רכושו וכל שלו והכתבים הספרים
וסדר למקום ולבוא כו'), דהמאסר המאורע לולי לכך אפשרות היתה לא
המעיינות הפצת העיקרי, מענינו החל - עניניו בכל לעסוק שיוכל חיים
ומוסיף הלוך הגבלות, כל בלי - בכללותה היהדות הפצת בתוככי חוצה

כו'. כיום גם שרואים כפי ועד ואור,
לימי עד חלקית, גאולה היתה שאז תמוז, בג' - הישועה והתחלת
והולך כולו, העולם בכל לבנ"י יו"ט שנעשו תמוז, י"ב-י"ג הגאולה
שהפצת והגאולה המאסר בעל והוראת לציווי בהתאם כו', ומתפשט
ישראל בני כל אצל יחדרו סוף כל שסוף באופן יהיו והמעיינות היהדות

ממש.

הגשמי בצער צורך אין
פי על שאף - סיון בט"ו דורנו דנשיא למאסר בנוגע גם מובן ...ומזה
כפשוטו הגוף צער עם הקשור באופן להיות הוצרך הראשונה שבפעם
בטעם והסבר ביאור דרוש שעדיין אף - בפועל היה שכך (והראיה,
זאת פועלים ולהבא ומכאן דוגמתו, בענין צורך אין אז מיני הרי, הדבר),
אשר, תורתנו", מתן "זמן לאחרי כבר שנמצאים מכיון הרוחנית, בעבודה
זו, בשנה ובמיוחד כו', הגזירה בביטול וניתוסף הולך בשנה שנה מידי

תורה. למתן שנה מאות ושלש אלפים שלשת
(חולי "חלינו אשר, דורנו, נשיא אצל היה שהמאסר - בזה ענין ועוד
הגבהה מלשון "נשא" גם כולל נשא", הוא עלינו) לבוא ראוי שהיה
דוגמתם, לענינים נצטרך לא ולהבא שמכאן אותנו שהגביה היינו, והרמה,

הרוחנית. בעבודה אם, כי
להפצת בנוגע - הרוחנית בעבודה והגאולה המאסר ענין וביאור

התורה: דפנימיות המעיינות
בפנימיות המוסתר ה"מעיין" את לגלות לעצמו, בנוגע - לראש לכל
בינה בחכמה ויתגלה שיומשך , התורה פנימיות עם הקשורה הנשמה,
דנפש בשכל גם ויתגלה שיומשך מזה, ויתירה האלקית, דנפש דעת
התורה דפנימיות והשגה הבנה על והסתר העלם כשישנו שכן, הבהמית,
ענין דוגמת היא וההסתר ההעלם והסרת מאסר, של ענין דוגמת זה הרי

הגאולה.
העולם חושך שמצד - חוצה המעיינות להפצת בנוגע זה דרך ועל
הוא הרי ובמילא, עתה, עד נתגלו שלא התורה דפנימיות ענינים יש
מגלות אלו ענינים ולפדות לגאול היא והעבודה ומאסר, גלות של במצב
פנימיות ובמיוחד , אור" "תורה - וגילוי אור של באופן שיהיו ומאסר,

. שבתורה ה"מאור" התורה,
: בפועל למעשה בנוגע פשוטות ובאותיות

לכאו"א ונתינת-כח הוראה מהוה והגאולה, המאסר התחלת סיון, ט"ו
יעסוק ואחד אחד שכל והגאולה המאסר בעל של נפשית הבקשה למלא
לפעולה בנוגע והן לעצמו, בנוגע הן כאמור, חוצה, המעיינות בהפצת
תשמ״ח) סיון ט״ו ליל (משיחת הזולת. על

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק סיון היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ח. פרק הבחירה. בית הל'

והעובדים המקדש כלי הל'
א. פרק אלו. בפרקים בו..

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

א-ג. פרק אלו. בפרקים נדרים.. הלכות

ד-ו. פרק

ז-ט. פרק

י-יב. פרק

א-ב. פרק אלו. בפרקים נזירות.. הלכות יג. פרק

ג-ה. פרק נזירות. הלכות

ו-ח. פרק

טו

טז

יז

יח

יט

כ

כא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

גאולה בקצב חיים

שיכבשו רצה והגוי 'ברוגז', וכה כה בין הגוי
כל את חוסכים היו שאז משום דמשק את

כך ואחר דמשק את כובשים היו הקשים. כל ואת הצרות
שפלה. ממלכה נשארת היתה דמשק אבל אותה, מחזירים

תשל"ד) אמור (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

שפלה ממלכה

הריי״צ אדמו״ר

החיים - הייעוץ אבוד...אחרי שהמצב בטוחה "הייתי
מרחובות. יעל, הביתה...". לחזור תענוג השתנו! שלנו
משלםזוג שלא מרוצה – לא משלם!!!!!! לא – מרוצה שלא זוג - הארץ מקצועייעוץ זוגי מקצועי בכלבכל זוגי יעוץ
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בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

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 .

סלובקיה סופר החתם בציון קדמי ר'

לאנגלית מצרפתית ו'פרצת'

הפחד מחשבות את להסיט
וכו'. פחד מרגיש אשר כותב

(מלבד מציאות להם אין אלו כמו ענינים בכלל והנה
והיסח בהם), ומתבונן זה אודות חושב שהאדם זה

שאין הדעת היסח בענין וידוע כליל, מבטלם הדעת
מלחמה גם שהרי מסוימה, מחשבה עם מלחמה זה

כפשוטו הענין אם כי הוא, הדעת דהיסח היפך
וכשעולה לגמרי, אחרים בענינים ומתבונן שחושב

שאין ופשיטא עליה לבו שם אינו במוחו, זו מחשבה
ע"י אותה דוחה אלא כנגדה נלחם אין וגם מגדילה

תורה דעניני מחשבה ע"י וביחוד אחרת מחשבה
אפילו. חשך הרבה דוחה אור מעט שאפילו ומצות
ובריא, חזק כשהגוף לגשם יותר בנקל שהנ"ל מובן
ויעשה לזה בהנוגע רופא עצת שישאל כדאי ולכן

לו יש אם התבונן מבלי כנ"ל אבל בפועל כהוראתו
ה׳תשצ) (מאגרת וכו'. כו' פחד רגש

מחומש יותר - צדקה
התשובה (אגרת הזקן רבנו דברי מקור ...ובשאלתו

לפדות העושה תשובה דבעל הקדש) באגרת וכן שלו
יבזבז שאל נאמר זה על לא וסיגופים מתעניות נפשו

מחומש. יותר
דפשיטא הזקן, רבנו בדברי אתר על הענין מבואר הרי

אשר דכל הגוף, מרפואת הנפש רפואת גרע דלא
הרי-זה פשוטה וסברא כתיב. נפשו בעד יתן לאיש

ועוד). א. כב, כתובות (ראה נכון היותר מקור
ה׳תשצא) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

אפשרותו היא הטכנולוגית, המהפכה מפירות
צעדים, ובמספר פשוטים באמצעים אדם, כל של

עליו. הנח הדמיון כמיטב בעצמו להפיק
הופך מתאים, וציוד מחשב בעזרת מקלדת, במחי

מפיק סרטים, למפיק שבבית "הקטן" האדם
לפני שעד מה השורה. מן שדרן או עיתונים
מכונות בשורת שימוש הצריך ספורות שנים

כספיים אמצעים ובעיקר גדול צוות ומכשירים,
של ידו בהשג למונח ויותר יותר הופך גדולים,

ולהגשים חלומו את להגשים - לעשות החפץ כל
יעודו. את

קצר זמן תוך אלו, באמצעים נתקל חסיד כאשר
הטכנולוגיים באמצעים להשתמש למד הוא

בהגשמת שלב, להוסיף כדי לרשותו העומדים
כששאלו טוב שם לבעל המשיח מלך הבטחת

"לכשיפוצו כבודו) יבוא (מתי מר?" אתי "אמתי
חוצה". מעיינותך

מלכות דבר מפיצים
בירושלים, חומה הר משכונת בקוש גבריאל הרב

שהחל מה שנים. מספר לפני זאת גילה כבר
מלכות" ה"דבר שיחת של שבועי בתרגום בקטן,

הפך באימייל, זאת שקיבלו לכמה לצרפתית
המופץ מלא, בצבע שבועי, למגזין בהמשך

הזוכים ובחו"ל בארץ מנויים לאלפי שבוע מידי
בקביעות. משיח, של מתורתו לטעום

והוגהו שנאמרו השיחות מלכות", ה"דבר שיחות
תנש"א- בשנת המשיח מלך שליט"א הרבי ע"י
והחידושים הגילויים בשפע מתאפיינות תשנ"ב,

וגאולה. משיח עניני בלימוד מכילות שהן הרבים
דווקא, אלו בשיחות הלימוד הפכה רבים אצל
מתקיימים שבוע מידי כאשר שבועית. לחובה
חב"די מוקד בכל כולו, בעולם שיעורים אלפי

אלו. בשיחות

בשיחות הלימוד את להביא ביקש בקוש, הרב
הצרפתית. לדוברי גם אלו

באנגלית גם
והפצתו, שבוע מידי העיתון הדפסת לצד

מנוחה גב' רעייתו עם יחד גבריאל, הרב מחזיקים
הנושא עדכני, אינטרנט באתר גם שתחי' רחל

(יחי משיח" רואי לו "ויו העלון שם את הוא אף
המשיח). המלך

המאתיים גליון את העלון חציית עם לאחרונה,
השפעתו את להרחיב הצורך עלה כך, כל הסמלי

חדש. יעד קהל על
ברור היה האנגלית בשפה דומה, בעלון הצורך

במאות המלאה ירושלים, בעיר שמתגורר כמי לו.
רבים בקרב הן הפופולרית, השפה דוברי אלפי

המוני בקרב והן העולם מרחבי שעלו מתושביה
תדיר. אותה הגודשים התיירים

העורך דבר השפות: בשני דומה העיתון מתכונת
הגאולה" "שיחת גליון מתוך המערכת מאמר -

ולצרפתית לאנגלית שבוע מידי המתורגם
כפולת העיתון, בלב אלו. לעלונים במיוחד

מלכות'. ה'דבר שיחת מתוך תקציר עם עמודים
הרבי משיחות נקודות המביא "תכל'ס" מדור
הזמן לתקופת הנוגעות המשיח, מלך שליט"א

- העיקר" הוא "העשה הוראות על מיוחד בדגש
הידור מצווה, עוד ולקיים בפועל מעשה לעשות

הגאולה את לזרז כדי מעשי באופן מנהג או
והשלימה. האמיתית

מופתים סיפורי ניסים? בלי אפשר ואיך
מלך שליט"א הרבי ממופתי לרוב עכשוויים,
כאן כשגם קודש, האגרות באמצעות המשיח
אלו לסיפורים המקור את העורכים מוצאים

חדשות של ומדור הגאולה". "שיחת בגליונות
הכל משיח. והפקות פעילות על המדווח מהשטח
צבעוניות תמונות עם יחודית גרפית בצורה ארוז

מכובד. מראה לעיתון השוות

מצרפתית דווקא
מסביר הקדושה, בשיחתו

המשיח מלך שליט"א הרבי
הרוחנית המהפכה את

צרפת על העוברת העצומה
של למקור נחשבה שבעבר
דבר מכל והתרחקות רוע

הופכת בדורנו ואילו שבקדושה,
חסידות של והשפעה למקור זו מדינה דווקא

בעולם. ותורה
Long Live King Moshiach החדש העלון

שאת, ביתר זו מופלאה תופעה משקף Now
אפיק נולד הצרפתית בשפה הפעילות כשמתוך
בעוד שמדובר ספר אין האנגלית. בשפה נוסף

והשלימה. האמיתית לגאולה בדרך שלב קפיצת
לטלפון: לפנות ניתן ותרומות, נוספים לפרטים

האימייל: באמצעות או 050-70-80-871
viveleroi770@gmail.com

As a matter of fact, such a phenome-
non exists, i.e. the phenomenon of
organ formation already exists in the
worlds, not only regarding plants, but
also regarding animals capable of
reconstructing tissues or members
after their removal such as the lizard
or the salamander. But the great revo-
lutionary novelty is the success in
rebuilding tissues and organs for
human beings, particularly for adults.
Our Sages, to whom the secrets of the
Creation of the world were unveiled,
teach us that there is an exact balance
between Torah and Creation. The
Torah, as the Wisdom of the Infinite
Blessed be He, includes the entire
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Good News

Picture of the week
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Jerusalem
Beit Moshiach City Center
English spoken Farbrengen
on Thursday night at 10 pm
6, Yavets Street Rav Doron
Oren - 052-3618770

Beit Moshiach Arnona
In french - Tanya, Dvar
Malchut and Alachot twesday
8:15 pm, Pirkei Avot on
Shabbat 6:30 pm - 19/5
Shalom Yehuda 058-4770055

Beit Moshiach Har Choma
34, Rav Its’hak Nissim Str.
Lessons on Moshiach and
Geula by Rav Israël
Shneilberg in hebrew 9:00 pm
followed by Farbrengen
Rav Shlomo Yossef Zion
050-4147725

Editorial

The Wonders of Geula in the Nature of Creation
One of the branches of modern medicine, currently the most popular one, is - without a doubt - regen-
erative medicine. Simply put, we are talking about the reconstruction of tissues or organs. This is an
area of medical research that specializes in the care of wounds and bodily defects and uses the forma-
tion of new organs, limbs or tissues. It also deals with interventions by cell therapy or by use of regen-
erative medication applied at the wound site… It seems surreal, even miraculous, we can, however,
note many instances of success, thanks to G-d!

באנגלית הגליון שער

בקוש גבריאל הרב
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