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החלק מתגלה בו היום בשנה. אחת הכיפורים, יום
עצם מאתנו, אחד שבכל ממש, ממעל אלוקה
הפסוק מתכוין לזה "יחידה". בחינת הנשמה,

שבת האזינו, בפרשת שעברה, בשבת שקראנו
מדבר בארץ "ימצאהו הכיפורים: ליום ההכנה

ישימון". ילל ובתוהו
שממה מדבר, לארץ גם יהודי מתגלגל לעיתים

קליפות רק אלא שם, אדם ישב לא אשר רוחנית,
היינו עלולים ועקרב. שרף נחש, בשם הידועות

כה בירידה כי לחשוב
יהודי איבד שמא גדולה,
עמו", ה' "חלק אותו את

שנתתה "נשמה אותה את
מגלה היא", טהורה בי

בארץ גם כי התורה, לנו
ישימון ילל ובתוהו מדבר

הקב"ה. - "ימצאהו
שנפל ערך יקר כיהלום

ועפר, בחול וכוסה לארץ
עליו מוותר אדם שאין

היטב אחריו מחפש אלא
מרימו שמוצאו, עד היטב,
שוב בו שניכר עד ומנקהו
ומניחו וניצנוצו בהירותו

עימו. שוב

פריז בארץ גם ימצאהו
נסע רבות, שנים לפני לבנים. סימן אבות ומעשה

הרביעי הנשיא שמואל, רבינו מהר"ש, אדמו"ר
"לכתחילה בהנהגתו הידוע חב"ד, בשושלת

מחוץ אל הבראה לצרכי מעל), (=לדלג אריבער"
לפריז. לפתע לנסוע החליט ושם רוסיא. למדינת
בו ביותר, יוקרתי במלון התאכסן לפריז, בהגיעו

הרבי ביקש זה בשלב ורוזנים. מלכים רק התאכסנו
ואכן המשחקים אולם נמצא היכן עבורו, לברר
תוך אל בעצמו ירד

סקר במבטו האולם.
ומשהבחין היושבים את
המשחק מסויים בצעיר

יין ושותה בקלפים

ידו את הניח אליו ניגש שולחנו, על שהיה מבקבוק
קצר משפט לו ואמר הצעיר של כתפו על הקדושה

נסך יין צעיר, "איש חופשי): (בתרגום נוקב אבל
יהודי". הייה והלב. המוח את מטמטם גויים) (יין

פנימית בהתרגשות הוא כי הרבי, על היה ניכר
אלא חלפו לא לחדרו. מיד עלה הוא ואכן גדולה

מסויים, בהלם תחילה שנותר והצעיר, דקות מספר
כה שדבריו האדם מיהו להתעניין והחל התעשת

להתקבל ביקש חדרו, היכן לו משנודע לליבו. חדרו
ליחידות הרבי אצל

שעות מספר שנמשכה
בכיות נשמעו במהלכה
היה בצאתו אך רבות,

אמר תשובה". "בעל כבר
כבר מכן, לאחר הרבי

ירדה לא בשנים מאות
גבוהה, כה נשמה לעולם

לקליפות. שנפלה אלא
היגיעה הייתה כדאית

להצילה. הרבה,

שלוחיו ע״י גם
יקר, היה הרבי של זמנו

ועם ומדוייק. מדוד
בראייתו משגילה זאת

ממש, ממעל אלוקה חלק נשמה, אלוקית, הרוחנית
על ויתר מדבר, בארץ הקליפות, בעמקי השקועה

ולפעול לנסות כדי והרוחנית, הגשמית עצמו טובת
נשמה. אותה להצלת

לב הניצוץ, אל המאור קירוב של אלה בימים
לבם ולקרב להתעורר יותר קל ולכן ער, ישראל

ומצוות תורה בקיום שבשמיים, לאבינו ישראל של
את לשמוע כבר משזכינו בפרט ממש. בפועל

שליט"א הרבי של קודשו מפי הגאולה בשורת
לאבינו ישראל של ליבם המקרב זה המשיח, מלך

וזה ש-די, במלכות עולם המתקן זה שבשמים,
שלוחיו ע"י ובין בעצמו בין ית', אלוקותו המגלה

להבאת שלוחיו, הינם הדור אנשי כל אשר ועד
עכשיו ממש, בפועל והשלימה, האמיתית הגאולה

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש

גאולה של תשרי
בפעילות ממשיכים חב"ד במוקדי

לקראת הרחב. לציבור תשרי חגי
"פדיון מוקדי את יפעילו כיפור, יום

הציבור מוזמן עצמו כשבחג הכפרות"
י"ל השנה בתפילות. חלק ליטול הרחב

המלקטות מיוחדות, 'מחזור' חוברות
עם ו'נעילה', נדרי' 'כל תפילות את

למתפללים, ונוח ידידותי מדריך
ומשתף המצוי לקורא במיוחד מתאים

היום בתפילות וברור נהיר באופן אותו
ההפצה מרכז נוספים: לפרטים הקדוש.

.077-5123-770 – ממש

הנוסעים קצב מתגבר
ושבת- השנה ראש ימי לאחר

מלך שליט"א הרבי אצל שובה,
אורחים אלפי בהשתתפות המשיח,
העולם רחבי מכל שהגיעו ואורחות

ב-770, קודשנו בחצרות לשהות
ימי כשלקראת האורחים קצב מתגבר
יורק בניו לנחות צפויים שמחתנו זמן

אורחים הכנסת ארגון אלפים. עוד
לימוד, סדרי לצד וארוחות ללינה דואג

והתוועדויות. שיעורים

חנה לרבנית שנה 50
חב"ד במוקדי אירועים שורת

תשרי, ו' יום את ציינו העולם ברחבי
"אם של להסתלקותה שנה חמישים

יבלחט"א של אמו חנה, הרבנית המלך"
המשיח. מלך שליט"א הרבי -

עמו״, ה׳ ״חלק אותו איבד כי ונדמה הקליפות, למקום מדבר, לארץ גם יהודי מתגלגל לעיתים
ויגאלו. הקב״ה - ״ימצאהו ישימון, ילל בתוהו מדבר, בארץ שם גם כי התורה, לנו מגלה

טובות חדשות

בשביל כדאי הכל
אחד יהודי הצלת

בלחימה איתן צוק מבצע בעת בנס שניצל חייל הגיע יצחק יוסף ברית לארגון
אבינו אברהם של בבריתו להיכנס עצמו על קיבל אז בעזה,

אתכם גואל אני הברית בזכות

טובה חתימה גמר
ומתוקה טובה לשנה

קינן ניסים מאת איתן ניסי על

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

תעשה אשר בכל
שאינו עתה חייו וסדר שי' הבכור לבנה בהנוגע

התענינותו העדר מצד ולא הסביבה מצד לא מתאים,
לפי הצליח שלא מפני זה ומנמק וכו' לעתידו בהנוגע

ועוד. ועוד בעבר בלימודו דעתו
שאסורה להסבירו, מתאימות אותיות תמצא ובודאי
המרץ להעדר מביאה שהרי הצלחה דאי זו מחשבה
יסוד גם שאין וביחוד להסתדרות בהנוגע ולחסרון

יכול זה אין שטח באיזה מצליחים שאין מה כי לזה,
אפשר שהרי רוח, לנפילת וסיבה כלל הוכחה לשמש

ובפרט הרגיל מן ויותר יצליח אחרים בשטחים
צדדיות להיות יכולות הצלחה להעדר שהסיבות

הנותן הוא העולם ובורא עצמו, בהאדם תלויות ואינן
בחיים להסתדר ואפשריות כחות ואחד אחד לכל

בכל ה"א וברכך והורנו, שציוונו אלא מסודרים,
בנה על להקל בכדי ג"כ ומובן דוקא, תעשה אשר

שיכנס ביחוד שטוב ויעיל, ישר למסלול הכניסה שי'
הוא שם שהסדר שלו והחשש ובהקדם, דתי לקבוץ

אלא זה ירגיש שלא בטוחני וכיו"ב, בשבילו חמור די
הצדדים אדרבה קצר זמן וכעבור הראשונים, בימים

שבתחלת הקישוים את לגמרי ישכיחו החיובים
ו׳קסד) (מאגרת לקבוץ. כניסתו

ללמוד להמשיך
ומפרנס הזן הוא התורה נותן העולם בורא אשר ידוע
ובהתמדה בלימודו ימשיך באם אשר ודאי ולכן לכל,
לסייע שיוכל גדול היותר הסיוע זהו הראוי' ושקידה
מלימודו ח"ו שיפסיק זה ידי על ולא הבית, בפרנסת

ו׳קסה) (מאגרת לעבוד. ויתחיל

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

(3.10.14) ה'תשע"ה תשרי, ט' הכיפורים, יום ערב

ב"ה

1016

בדבר המשיח מלך שליט"א הרבי הוראת
עושה שהקב"ה בניסים ההכרה חשיבות

היא ומצוות, בתורה הוספה וביטויה אתנו,
"נס המגזין של להו"ל היוזמה את שהובילה

אחת משיח". "בית השבועון ע"י שי"ל איתן",
הרדיו לכתב שייכת במגזין המפתח מדמויות

לסקר שזכה ,(55) קינן ניסים והטלוויזיה
המבצע, את בדרום" כ"כתבנו תפקידו בתוקף

המשיח מלך שליט"א הרבי כשליח ולשמש
המלחמה. ניסי בפרסום

שירותו את בירושלים. והתחנך גדל בצעירותו
בהמשך שקד. בסיירת עשה הסדיר הצבאי

במקביל שונים. ומטה פיקוד בתפקידי שימש
כמרצה משמש הוא בתקשורת, לעבודתו

הארצי בי"ס שלוחת ומנהל ספיר במכללת
הנגב. בבירת חיפה אוניברסיטת של לתיירות

ניסים של טרמינולוגיה
המבצע, במהלך בכתבותיו היהודי סגנונו
השימוש בהנחלת מעטה, לא במדה פעלו
הקבועות, הדיווח מילות בין "נס", במלה

"לשמוע השונים. הערוצים כתבי בקרב
נס', 'בדרך לא-ל', 'תודה שאומרים מגישים
עצמו", בפני נס המהווה טרמינולוגי שינוי

אומר. הוא
אותם הניסים על מדבר שהוא לפני עוד
הלב תשומת את מפנה הוא אישית, ראה

ופצמרי”ם רקטות ב-4600 "מדובר למספרים:
בצבא, מג׳׳ד הייתי מאליו. מובן דבר לא זה
הזעום מספרם מלחמה. מהי יודע שאני כך

גדול. הנס על מעיד הנפגעים, של
חמישי יום באשקלון. הפגיעה לדוגמא

רקטה נופלת ללחימה, האחרון היום בבוקר,

אזעקה. בלי בית, על (R60) יחסית חדשה
בגלל אך חיפה, לכיוון בעצם כוונה היא

הבית על מהצפוי מוקדם נחתה היא תקלה
שריקת את שמע המשפחה אב באשקלון.
אשתו את העיר לשחרית. כשקם הרקטה
אותם לקחת - הילדים לחדר איתה ורץ

הרקטה לממ"ד, בדרך במדרגות כשהם לממ”ד.
האירוע שנבין. רק השינה!! בחדר התפוצצה

נזק קל, פצועים ואחד בעשרים הסתכם
הרקטה מטר. מאות חמש של ברדיוס סביבתי

כן, לפני ראינו שלא בגודל הייתה עצמה
לארבעים קרוב עם מילימטר, 345 של קוטר
נזק! שום והילדים ולהורים נפץ, חומר ק"ג

על שם כתוב בבית, הייתי שריטה. ללא יצאו
התנפץ הכל ה׳׳׳. מעשיך רבו ”מה האקווריום

נס זה הזה... השלט עם מהאקווריום חוץ
גלוי".

הוי׳ שם כמנין בתים 26
ברחבי בתים וששה עשרים הכל בסך ”ספרתי

בכל כאשר ישירה, בפגיעה שנפגעו הדרום

עשרים המספר בבתים! אנשים היו לא אלו
הוי'. שם של הגימטריה את מזכיר וששה

ממ"ד. בנו שבו בבית בצוהר, היישובים "באחד
הבטון כאשר הממ"ד לתוך נפלה הרקטה

הבית? ובני המכה. את ספג הבטון לח... עדיין
כלום, להם קרה ולא צהרים ארוחת אכלו הם

ה׳. יד ממש הפגיעה. כל את ספג הבטון
משפחתון פועל הבתים באחד בנתיבות,
המשיכו הוריהם המלחמה, למרות פרטי.
המטפלת. אל יום יום ילדיהם את להביא

מיוחדת. סיבה בלי הביאו, לא הם אחד יום
הבית, בחצר רקטה נחתה היום באותו דווקא

הסבר. אין נתפס. בלתי זה רב. נזק שגרמה
על גדולה הודיה סעודת כך אחד עשו הם

הזה. המיוחד הנס

לים ״הוסט״ הטיל
רקטות שתי אמין: ממקור שקיבלתי סיפור

רקטה ת"א, לכיוון נורו 5 פאג'ר מסוג גדולות
ליירט, הצליחו לא השנייה ואת יורטה, אחת

ליפול אמורה הייתה היא החישובים פי על
לא "מסיבה בדרך, עזריאלי. מגדלי בכיוון

הים, לכיוון סטתה היא השי"ת), (ניסי ברורה"
אביב. לתל מצפון ונפלה

במתקנים רקטות של נפילות גם היו
לא-ל, תודה אך לפרט. ניתן שלא רגישים

לא אבל שנפל או ליירט שהצליחו או
טילים אלא רגילות, רקטות לא אלו התפוצץ.

ניסים בנסי כאמור, אך מאיראן. מתוחכמים
כלום". קרה לא

אנחנו ב"ה. אישיות, חוויות הרבה צברתי
שזה חושב אני הניסים, את לפרסם משתדלים

המינימלית". הטוב הכרת זה גדולה, מצווה

קינן ניסים



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

עם הקשר ועוצמת חשיבות על
המשיח, מלך שליט"א הרבי

בשנים רבות, ג'מל שרון שמע
התקרבותו מהלך האחרונות,

ים בת בדרום משיח לבית
מרדכי. מאיר הרב של בניהולו

לחוויה זכה שעבר בשבוע
אישית נוכח בה מיוחדת,

זה. צדדי דו קשר של בעוצמתו
רפואי לאח ללימודי "במקביל

בבית עובד גם אני מוסמך,
בחולון. וולפסון הרפואה

האחות הוזעקה הלילות, באחד
של למיטתה במשמרת, שהייתה
שמונים. כבת קשישה מאושפזת

הסטרוציה מכשיר
בדם), החמצן (מד

לצפצף. החל
הדבר משמעות
אינו שהחולה
לנשום מסוגל

ואף תקין באופן
ח"ו. יותר, גרוע

לחדר כן גם נגשתי
לסייע הקשישה,

שאדרש. ככל
חיוורת שהייתה הקשישה
בהכרה הייתה כן, לפני גם
לקבל היה קשה מעורפלת.
לא היא תגובה. איזו ממנה

המעטה. בלשון טוב, נראתה
על אושפזה אומנם היא

הנחיות עפ"י אך שונה, רקע
הוחלט גילה, לנוכח הרופאים
על המד אטב את לה להצמיד

רמת על מעקב לצורכי אצבעה
מד כעת בדם. שלה החמצן

דרסטית ירידה על סימן החמצן
בדם. החמצן ברמת

החמצן רמת כי שנוכחה האחות
מיד הזעיקה לרדת, ממשיכה

מיד שהזעיק התורן הרופא את
הטיפול מחדר רופאים, כמה

נמרץ.
לייצב הייתה המיידית המגמה

ביקש כך לשם נשימתה. את
- "אינטובציה" לבצע הרופא
"טובוס" הנקרא צינור הכנסת

לאפשר מנת על הנשימה, לקנה
לריאות, אוויר של חופשי מעבר

בכמות לגוף חמצן והגעת
הנדרשת.

של מעורבות דרשה כזו פעולה
בטיפול שהיה מרדים, רופא

שהעזרה הסיבה זו אחר. במקרה
התעכבה. נמרץ הטיפול מחדר

הלך הקשישה של מצבה
לה לסייע הנסיונות והדרדר.

הועילו. לא חמצן במסכת
היקרות שהדקות חשתי

יהיה מה יודע ומי אוזלות,
הרגשתי יגיעו. שהרופאים עד
הטבעיות הדרכים כל שמוצו
הקשישה. את ולהציל לנסות

נקודת בי התעוררה כעת
מלך שליט"א לרבי ההתקשרות

המשיח.
מעט צודדתי

בנרתיק הצידה,
לי יש הטלפון
משיח כרטיס

הרבי תמונת עם
מלך שליט"א

והתבוננתי המשיח
פעם, לי אמרו בו.
מסתכלים שכאשר
הרבי של בתמונתו

הוא המשיח, מלך שליט"א
בחזרה. מסתכל

ברכתו את בקשתי בליבי
הקשישה. להצלת הקדושה,

עצמי על קבלתי ברכה, לתוספת
המשמרת, בסיום צדקה לתת

פרקי באמירת והתחלתי
פה. בעל שידעתי ממה תהילים,
הרופא עם יחד הרופאים צוות

במהירות נכנסו המרדים
להם מדווחת כשהאחות לחדר,

עלה "זה בשמחה להפתעתי
לעלות" ממשיך וזה מחדש.

בדם). החמצן (רמת
לכמה הלם, בכעין היה הצוות

העיר התורן הרופא שניות.
"לא להאמין מתקשה שהוא

חוזרת היא ולפתע דבר, עשיתי
לבד...". לעצמה,

נמרץ, מהטיפול הרופאים צוות
מתקשים הם כי הם, גם הודו
נותרו ורק שארע. את להבין

השינוי שאכן לראות כדי בחדר
עיקבי. הינו החמצן במד החיובי
לכוחו גילוי עוד זה היה עבורי
שליט"א הרבי של גבולי הבלי

המשיח. מלך

  
    
   
   

   
  

   
   

    
   

   
    

   
    
   

  

ל) טז, (ויקרא עליכם יכפר הזה ביום כי
הראשון המקדש בית לחנוכת בנוגע
שנה ש"אותה בגמרא (=מובא) איתא
(לפי הכפורים יום את ישראל עשו לא
יום כל עשו סוכות שלפני ימים ששבעה
יצתה כו' דואגים והיו ומשתה), שמחה
- מזומנין כולכם להם ואמרה קול בת
בתורה פסק-דין - הבא" העולם לחיי

למעשה". מ"הלכה
וחומר) וקל שכן (ובמכל גם מובן ומזה
השלישי, המקדש בית לחנוכת בנוגע
שכאשר , ידיך" כוננו אדנ-י "מקדש
לפני ממש, ומיד תיכף התחלתה תהיה
ביום יתענו לא - הכפורים יום כניסת
ומשתה, שמחה יעשו ואדרבה, הכיפורים,
כלשון ויין, ובשר ודגים בלחם סעודה
"אכלו השנה) לראש (בנוגע הכתוב
מנות ושלחו ממתקים ושתו משמנים

לאדוננו", היום קדוש כי לו נכון לאין
לויתן - לבוא דלעתיד לסעודה ועד
סעודה שהיא - המשומר ויין הבר ושור
בתורת (כהפסק-דין כפשוטה גשמית

.( החסידות
ה׳תשנ״ב) יוה״כ ערב (משיחת

לחרותנו גדול בשופר תקע
כיפור) יום (מתפילות

לנקודה יביאו הענינים שכל רצון ויהי
והשלימה האמיתית גאולה – הפנימית
המקדש בית "שיבנה המקדש, בית ובנין

ממש. בימינו" במהרה
– בשנה" ד"אחת הפנימית לנקודה וכן
חד", כולא הוא בריך וקודשא "ישראל
"תקיעה – הכיפורים דיום לסיום ועד

לחרותנו". גדול בשופר "תקע גדולה",
ה׳תשמ״ח) הכפורים יום ערב (מברכות

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

18:57 17:46 ירושלים
18:59 18:01 תל-אביב
18:58 17:52 חיפה
19:00 18:04 באר-שבע
19:15 18:18 ניו-יורק

    
    

- יונה אל ה' דבר יהי  
קדם. מימי - כמוך א-ל מי רבה. בהמה

ז,יח-כ) פרק מיכה: א,א-ד,יא. (יונה:

הכיפורים יום תפילת באמצע

זלמן שניאור רבי הזקן, אדמו"ר על מסופר
ומייסד ערוך והשולחן התניא בעל מליאדי,

בעיצומו השנים, שבאחת חב"ד, חסידות
אחת לפי - בשבת (או הכיפורים יום של
באמצע הזקן רבינו הפסיק הנוסחאות),

והלך טליתו את פשט הכנסת, בבית תפילתו
לעזור מנת על העיר של המרוחק לקצה עד

לבית והלכו עזבוה הבית בני שכל ליולדת
הענינים בכל לה עזר הזקן הרבי הכנסת.

וכו'. מתיר נפש שפקוח

בתפילה שלימות
תמיהות: כמה מעורר זה סיפור לכאורה
שעה באותה התפלל הזקן אדמו"ר הרי

שעה באותה מלא היה שכמובן כנסת בבית
צריך היה הוא דוקא ומדוע רבים, באנשים

ליולדת? לעזור ללכת
אבל בגדול", "מצוה הכלל שידוע אמנם נכון
בפועל, זאת עשה הוא מדוע רק מסביר זה

כל בין זאת הרגיש הוא שדוקא זה איך אבל
הכנסת? בבית שהיו האנשים שאר

אז שעסק בחשבון כשלוקחים ובפרט
להאריך כלל צורך שאין התפילה, בעבודת

- הזקן רבינו של התפילה עבודת במעלת
הכיפורים! ביום ובפרט

התפילה, עבודת באמצע עומד הזקן רבינו
עומד" אתה מי לפני "דע של ומצב במעמד
להסביר צריך אין (שהרי השלימות בתכלית
הוא - עומד" אתה מי לפני "דע זה מה לו

לאחרים...), זאת מסביר
הצמח- אדמו"ר שמביא מה לפי ובפרט

דרך בספרו הזקן) אדמו"ר של (נכדו צדק

היה שכך התפילה, מצות בשרש מצותיך,
(בשעת בדביקותו הזקן מרבינו הלשון נשמע

לא ועמך בשמים לי "מי בתפילה), עבודתו
לא דבר, שום רוצה "אינני - בארץ" חפצתי

אותך אלא רוצה איני הבא, עולם ולא עדן גן
בלבד".

העיר בקצה קורה מה
שאדמו"ר חסידים בסיפורי הידוע לפי וכן

התפלה בשעת הרצפה על מתגלגל היה הזקן
יום בתפלת - גופא התפלה ובעבודת וכו',

הקדוש!

לו היה - כך כל נעלה בדבר עיסוקו באמצע
אודות ולהתייגע להתבונן להרגיש, הפנאי את

יולדת נמצאת העיר" ש"בקצה העובדה
עזרה! לה שיושיט מי ואין לעזרה הזקוקה
קדוש ובזמן קדוש, במקום בהיותו ובפרט

תפלת אפילו אשר - בציבור ובתפלה ביותר,
כמו נחשבת תשובה ימי בעשרת היחיד

שיש וכמה כמה אחת ועל הציבור, תפילת
הציבור! לתפלת גדולה מעלה

ולצאת הכל לעזוב
חידושו את מבטא זה עניין שדווקא אלא

בפועל, שהמעשה – הזקן רבינו של המיוחד
הוא העיירה, בקצה ליולדת בפועל העזרה

יותר ואפילו בעבודתו! ביותר החשוב הדבר
מעלותיה... כל עם האישית מעבודתו

היא: וההוראה
בענינים שקוע שהוא לחשוב אדם יכול

למסקנא מגיע שהוא ואפשר ונעלים, עמוקים
מ"שוחד" הנובעת טעות מחמת לא זו

שהוא משום אלא עצמו, מאהבת הנובע
אין שכך, וכיון נעלים, בענינים שקוע באמת
מעשה של פשוטים בדברים לעסוק ביכולתו

בפועל...
אדמו"ר אם ב"קל-וחומר": ללמוד עליו ולכן
מעלותיה כל על וכו' התפילה את עזב הזקן
העיירה בקצה ליולדת לעזור כדי העצומות

מכך, ללמוד שעליו וחומר" ו"קל שכן" "כל -
פשוטים! לאנשים בעזרה גם ולעסוק

ה׳תשד״מ) כסלו י״ט שיחת (עפ״י

הקדשים בקודש דווקא יחד, כולנו
ה׳תנש״א אלול, יו״ד כי-תצא, פ׳ ג׳ יום קודש שיחת מתוך

(217 עמוד ד' כרך ה'תנש"א התוועדויות (נדפס,

בלבד לוי שבט "לא - מישראל ואחד אחד לכל שייך זה ענין "והרי
שכל מזה, ויתירה וכו'"80, אותו רוחו נדבה אשר . . ואיש איש כל אלא
כמו כהן-גדול, בדרגת הוא מישראל ואחד אחד
ופירש כהנים", ממלכת לי תהיו "ואתם שנאמר81
אחד שכל היינו, גדולים", "כהנים הטורים בבעל
של בדרגא הוא ישראל כלל בתוך מאתנו ואחד

גדול82. כהן

פסוקי לומר שנוהגים הטעם לבאר יש זה פי [ועל
דלכאורה84, - התורה83 ברכת לאחרי כהנים ברכת
פרשה ללמוד צריכים התורה ברכת שלאחרי כיון
שבה פרשה לומר יותר מתאים הי'ה בתורה83,
ומדוע התורה), דברכת הענין עיקר (שזהו התורה לימוד אודות מדובר

- דוקא כהנים ברכת פסוקי לומר קבעו

כהן לדרגת ועד כהן, בדרגת הוא מישראל ואחד אחד שכל להדגיש כדי -
יהודי]. של מציאותו עיקר הוא זה ענין ואדרבה, גדול.

שהקב"ה ובטוחים - מהקב"ה תובעים מדוע יותר עוד מובן זה פי ועל
במעמדם", "ישראל רק לא לנו שיראה - ומיד תיכף תביעתנו את יקיים
גדול לכהן ועד בעבודתם"85, "כהנים גם אלא בדוכנם", "לוים רק ולא
מקום עיקר (שהוא הקדשים בקודש קטורת ומקטיר שעומד כפי

הקטורת)86.

דוקא ביחד כולנו שנתראה בהתוועדויות לסיים שרגילים מה גם וזהו
הייסט "וואס היתכן, השואלים87, כאלה דישנם - הקדשים בקודש
ככה היתכן! חופשי: (תרגום הקדשים" קודש מיט ַאזוי זיך מ'ווַארפט
מחייבת הקדשים לקדש שהכניסה בשעה בה הקדשים), קדש עם נזרקים
של דרגתו (שזוהי גדול לכהן בנוגע כי, - וכו' אופנים וכמה תנאים כמה
הקדשים, לקדש כניסתו לזמן בנוגע הגבלות אין מישראל) ואחד אחד כל
ואחת אחד כל של יד בהישג הם אלו קרבנות והרי לקרבנות, בנוגע אם כי

מישראל.

אחד כל יובא שמיא"88, ענני עם "ארו ממש, ומיד שתיכף רצון ויהי
אבן נמצאת ששם הקדשים, לקודש ישירות ישראל כלל עם מאתנו ואחד

בגלוי. תמיד נמצאת אלא נגנזה, לא שמלכתחילה השתי'ה,

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

ליום פרק תשרי היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ט. פרק סנהדרין הל'

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד פרק

טו פרק

יג-טו פרקים מכירה הלכות

טז-יח. פרקים

יט-כא. פרקים

כב-כד פרקים

כה-כז. פרקים

כח-ל. פרקים

. א-ג פרקים ומתנה זכיה הלכות
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גורלית התקשרות

כיפור יום

כיפור יום

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

ישנם - הבחירה ניתנה שליהודי מכיון והנה,
לעשות כדי השפעתם את לנצל 'המתעקשים'

ישראל, בארץ הנמצאים יהודים של הבטחון היפך שהם ענינים
- הנהגתם מאופן כתוצאה צרורות הצרות את רואים כאשר וגם
ישראל! ארץ של לבטחונה ולהזיק לסכן בדרכם, הם ממשיכים

תשמ"ג) הסוכות דחג ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הקדושה להיפך עקשנות ז"ל אברהם ב"ר אלכסנדר ר'
(קורגלאק) כסיף

ה'תשע"ד אלול כ"ד נלב"ע
והוא ממש, ומיד תיכף עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

והשלימה האמיתית בגאולה

איילת ורעיתו לב לר'

שי' לייבמן
הבן להולדת

שי' שמואל ה' בצבאות החייל
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת נשמת לעילוי

ג׳מל שרון

בסופן. ויובל שמיטה הל' רמב"ם (80
.1 יט, יתרו (81

היא בישראל אשה כל כן וכמו (82
כהן בת או גדול, כהן אשת בדרגת
הדברים כל או כה"ג, אחות או גדול,

ביחד.

הי"א. פ"ז תפלה הל' רמב"ם (83
(מנהג ב יא, ברכות - משכבר תוד"ה
או"ח (ואדה"ז) שו"ע "הצרפתים").

(ט"ו). ס"ט סמ"ז

תנש"א התוועדויות גם ראה (84
.69 ע' ח"א

ועוד. א. ג, מגילה (85

שהכהן פוסקים כמה לדעת ובפרט (86
ליכנס רוצה שהוא שעה "בכל הגדול
"בזאת - הזה" בסדר שיכנס רק יכנס
(ויק"ר וגו'" הקודש אל אהרן יבוא

בנוגע שההגבלה היינו, ז), פכ"א,
היא הקדשים בקדש אהרן לכניסת
להיות שצריכה הכניסה, באופן רק
מיוחדת וקטורת מיוחדים בקרבנות
בכל ליכנס יכול לזמן, בנוגע אבל וכו'.

רוצה. שהוא שעה

תשמ"ח התוועדויות גם ראה (87
.248 ע' ח"ד

צח, סנהדרין וראה יג. ז, דניאל (88
א.

כוללת "שתי'ה" שתיבת להעיר (89
"שהוא י"ה, אותיות וכן ת', ש' אותיות
הוא הרי לזה ונוסף עצמו", בפני שם
כותבים כאשר שלכן הוי', שם התחלת
קדושה בהם נעשית י"ה, האותיות
והתחלה הכנה היותן מצד גם מיוחדת
הל' (רמב"ם שלאח"ז ו"ה לאותיות

ה"ד). פ"ו יסוה"ת

הגאולה בדור הקודש טהרת על חינוך
עשירה לימודים תוכנית

ארוך לימודים יום במתכונת א-ב, כיתות
סגל בועז הרב בהנהלת

בת-ים) חב"ד ומעונות לגני (בצמוד

054-7703629 ,054-9407701 לפרטים:

בת-ים חב"ד תורה תלמוד נפתח



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

עם הקשר ועוצמת חשיבות על
המשיח, מלך שליט"א הרבי

בשנים רבות, ג'מל שרון שמע
התקרבותו מהלך האחרונות,

ים בת בדרום משיח לבית
מרדכי. מאיר הרב של בניהולו

לחוויה זכה שעבר בשבוע
אישית נוכח בה מיוחדת,

זה. צדדי דו קשר של בעוצמתו
רפואי לאח ללימודי "במקביל

בבית עובד גם אני מוסמך,
בחולון. וולפסון הרפואה

האחות הוזעקה הלילות, באחד
של למיטתה במשמרת, שהייתה
שמונים. כבת קשישה מאושפזת

הסטרוציה מכשיר
בדם), החמצן (מד

לצפצף. החל
הדבר משמעות
אינו שהחולה
לנשום מסוגל

ואף תקין באופן
ח"ו. יותר, גרוע

לחדר כן גם נגשתי
לסייע הקשישה,

שאדרש. ככל
חיוורת שהייתה הקשישה
בהכרה הייתה כן, לפני גם
לקבל היה קשה מעורפלת.
לא היא תגובה. איזו ממנה

המעטה. בלשון טוב, נראתה
על אושפזה אומנם היא

הנחיות עפ"י אך שונה, רקע
הוחלט גילה, לנוכח הרופאים
על המד אטב את לה להצמיד

רמת על מעקב לצורכי אצבעה
מד כעת בדם. שלה החמצן

דרסטית ירידה על סימן החמצן
בדם. החמצן ברמת

החמצן רמת כי שנוכחה האחות
מיד הזעיקה לרדת, ממשיכה

מיד שהזעיק התורן הרופא את
הטיפול מחדר רופאים, כמה

נמרץ.
לייצב הייתה המיידית המגמה

ביקש כך לשם נשימתה. את
- "אינטובציה" לבצע הרופא
"טובוס" הנקרא צינור הכנסת

לאפשר מנת על הנשימה, לקנה
לריאות, אוויר של חופשי מעבר

בכמות לגוף חמצן והגעת
הנדרשת.

של מעורבות דרשה כזו פעולה
בטיפול שהיה מרדים, רופא

שהעזרה הסיבה זו אחר. במקרה
התעכבה. נמרץ הטיפול מחדר

הלך הקשישה של מצבה
לה לסייע הנסיונות והדרדר.

הועילו. לא חמצן במסכת
היקרות שהדקות חשתי

יהיה מה יודע ומי אוזלות,
הרגשתי יגיעו. שהרופאים עד
הטבעיות הדרכים כל שמוצו
הקשישה. את ולהציל לנסות

נקודת בי התעוררה כעת
מלך שליט"א לרבי ההתקשרות

המשיח.
מעט צודדתי

בנרתיק הצידה,
לי יש הטלפון
משיח כרטיס

הרבי תמונת עם
מלך שליט"א

והתבוננתי המשיח
פעם, לי אמרו בו.
מסתכלים שכאשר
הרבי של בתמונתו

הוא המשיח, מלך שליט"א
בחזרה. מסתכל

ברכתו את בקשתי בליבי
הקשישה. להצלת הקדושה,

עצמי על קבלתי ברכה, לתוספת
המשמרת, בסיום צדקה לתת

פרקי באמירת והתחלתי
פה. בעל שידעתי ממה תהילים,
הרופא עם יחד הרופאים צוות

במהירות נכנסו המרדים
להם מדווחת כשהאחות לחדר,

עלה "זה בשמחה להפתעתי
לעלות" ממשיך וזה מחדש.

בדם). החמצן (רמת
לכמה הלם, בכעין היה הצוות

העיר התורן הרופא שניות.
"לא להאמין מתקשה שהוא

חוזרת היא ולפתע דבר, עשיתי
לבד...". לעצמה,

נמרץ, מהטיפול הרופאים צוות
מתקשים הם כי הם, גם הודו
נותרו ורק שארע. את להבין

השינוי שאכן לראות כדי בחדר
עיקבי. הינו החמצן במד החיובי
לכוחו גילוי עוד זה היה עבורי
שליט"א הרבי של גבולי הבלי

המשיח. מלך

  
    
   
   

   
  

   
   

    
   

   
    

   
    
   

  

ל) טז, (ויקרא עליכם יכפר הזה ביום כי
הראשון המקדש בית לחנוכת בנוגע
שנה ש"אותה בגמרא (=מובא) איתא
(לפי הכפורים יום את ישראל עשו לא
יום כל עשו סוכות שלפני ימים ששבעה
יצתה כו' דואגים והיו ומשתה), שמחה
- מזומנין כולכם להם ואמרה קול בת
בתורה פסק-דין - הבא" העולם לחיי

למעשה". מ"הלכה
וחומר) וקל שכן (ובמכל גם מובן ומזה
השלישי, המקדש בית לחנוכת בנוגע
שכאשר , ידיך" כוננו אדנ-י "מקדש
לפני ממש, ומיד תיכף התחלתה תהיה
ביום יתענו לא - הכפורים יום כניסת
ומשתה, שמחה יעשו ואדרבה, הכיפורים,
כלשון ויין, ובשר ודגים בלחם סעודה
"אכלו השנה) לראש (בנוגע הכתוב
מנות ושלחו ממתקים ושתו משמנים

לאדוננו", היום קדוש כי לו נכון לאין
לויתן - לבוא דלעתיד לסעודה ועד
סעודה שהיא - המשומר ויין הבר ושור
בתורת (כהפסק-דין כפשוטה גשמית

.( החסידות
ה׳תשנ״ב) יוה״כ ערב (משיחת

לחרותנו גדול בשופר תקע
כיפור) יום (מתפילות

לנקודה יביאו הענינים שכל רצון ויהי
והשלימה האמיתית גאולה – הפנימית
המקדש בית "שיבנה המקדש, בית ובנין

ממש. בימינו" במהרה
– בשנה" ד"אחת הפנימית לנקודה וכן
חד", כולא הוא בריך וקודשא "ישראל
"תקיעה – הכיפורים דיום לסיום ועד

לחרותנו". גדול בשופר "תקע גדולה",
ה׳תשמ״ח) הכפורים יום ערב (מברכות

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

18:57 17:46 ירושלים
18:59 18:01 תל-אביב
18:58 17:52 חיפה
19:00 18:04 באר-שבע
19:15 18:18 ניו-יורק

    
    

- יונה אל ה' דבר יהי  
קדם. מימי - כמוך א-ל מי רבה. בהמה

ז,יח-כ) פרק מיכה: א,א-ד,יא. (יונה:

הכיפורים יום תפילת באמצע

זלמן שניאור רבי הזקן, אדמו"ר על מסופר
ומייסד ערוך והשולחן התניא בעל מליאדי,

בעיצומו השנים, שבאחת חב"ד, חסידות
אחת לפי - בשבת (או הכיפורים יום של
באמצע הזקן רבינו הפסיק הנוסחאות),

והלך טליתו את פשט הכנסת, בבית תפילתו
לעזור מנת על העיר של המרוחק לקצה עד

לבית והלכו עזבוה הבית בני שכל ליולדת
הענינים בכל לה עזר הזקן הרבי הכנסת.

וכו'. מתיר נפש שפקוח

בתפילה שלימות
תמיהות: כמה מעורר זה סיפור לכאורה
שעה באותה התפלל הזקן אדמו"ר הרי

שעה באותה מלא היה שכמובן כנסת בבית
צריך היה הוא דוקא ומדוע רבים, באנשים

ליולדת? לעזור ללכת
אבל בגדול", "מצוה הכלל שידוע אמנם נכון
בפועל, זאת עשה הוא מדוע רק מסביר זה

כל בין זאת הרגיש הוא שדוקא זה איך אבל
הכנסת? בבית שהיו האנשים שאר

אז שעסק בחשבון כשלוקחים ובפרט
להאריך כלל צורך שאין התפילה, בעבודת

- הזקן רבינו של התפילה עבודת במעלת
הכיפורים! ביום ובפרט

התפילה, עבודת באמצע עומד הזקן רבינו
עומד" אתה מי לפני "דע של ומצב במעמד
להסביר צריך אין (שהרי השלימות בתכלית
הוא - עומד" אתה מי לפני "דע זה מה לו

לאחרים...), זאת מסביר
הצמח- אדמו"ר שמביא מה לפי ובפרט

דרך בספרו הזקן) אדמו"ר של (נכדו צדק

היה שכך התפילה, מצות בשרש מצותיך,
(בשעת בדביקותו הזקן מרבינו הלשון נשמע

לא ועמך בשמים לי "מי בתפילה), עבודתו
לא דבר, שום רוצה "אינני - בארץ" חפצתי

אותך אלא רוצה איני הבא, עולם ולא עדן גן
בלבד".

העיר בקצה קורה מה
שאדמו"ר חסידים בסיפורי הידוע לפי וכן

התפלה בשעת הרצפה על מתגלגל היה הזקן
יום בתפלת - גופא התפלה ובעבודת וכו',

הקדוש!

לו היה - כך כל נעלה בדבר עיסוקו באמצע
אודות ולהתייגע להתבונן להרגיש, הפנאי את

יולדת נמצאת העיר" ש"בקצה העובדה
עזרה! לה שיושיט מי ואין לעזרה הזקוקה
קדוש ובזמן קדוש, במקום בהיותו ובפרט

תפלת אפילו אשר - בציבור ובתפלה ביותר,
כמו נחשבת תשובה ימי בעשרת היחיד

שיש וכמה כמה אחת ועל הציבור, תפילת
הציבור! לתפלת גדולה מעלה

ולצאת הכל לעזוב
חידושו את מבטא זה עניין שדווקא אלא

בפועל, שהמעשה – הזקן רבינו של המיוחד
הוא העיירה, בקצה ליולדת בפועל העזרה

יותר ואפילו בעבודתו! ביותר החשוב הדבר
מעלותיה... כל עם האישית מעבודתו

היא: וההוראה
בענינים שקוע שהוא לחשוב אדם יכול

למסקנא מגיע שהוא ואפשר ונעלים, עמוקים
מ"שוחד" הנובעת טעות מחמת לא זו

שהוא משום אלא עצמו, מאהבת הנובע
אין שכך, וכיון נעלים, בענינים שקוע באמת
מעשה של פשוטים בדברים לעסוק ביכולתו

בפועל...
אדמו"ר אם ב"קל-וחומר": ללמוד עליו ולכן
מעלותיה כל על וכו' התפילה את עזב הזקן
העיירה בקצה ליולדת לעזור כדי העצומות

מכך, ללמוד שעליו וחומר" ו"קל שכן" "כל -
פשוטים! לאנשים בעזרה גם ולעסוק

ה׳תשד״מ) כסלו י״ט שיחת (עפ״י

הקדשים בקודש דווקא יחד, כולנו
ה׳תנש״א אלול, יו״ד כי-תצא, פ׳ ג׳ יום קודש שיחת מתוך

(217 עמוד ד' כרך ה'תנש"א התוועדויות (נדפס,

בלבד לוי שבט "לא - מישראל ואחד אחד לכל שייך זה ענין "והרי
שכל מזה, ויתירה וכו'"80, אותו רוחו נדבה אשר . . ואיש איש כל אלא
כמו כהן-גדול, בדרגת הוא מישראל ואחד אחד
ופירש כהנים", ממלכת לי תהיו "ואתם שנאמר81
אחד שכל היינו, גדולים", "כהנים הטורים בבעל
של בדרגא הוא ישראל כלל בתוך מאתנו ואחד

גדול82. כהן

פסוקי לומר שנוהגים הטעם לבאר יש זה פי [ועל
דלכאורה84, - התורה83 ברכת לאחרי כהנים ברכת
פרשה ללמוד צריכים התורה ברכת שלאחרי כיון
שבה פרשה לומר יותר מתאים הי'ה בתורה83,
ומדוע התורה), דברכת הענין עיקר (שזהו התורה לימוד אודות מדובר

- דוקא כהנים ברכת פסוקי לומר קבעו

כהן לדרגת ועד כהן, בדרגת הוא מישראל ואחד אחד שכל להדגיש כדי -
יהודי]. של מציאותו עיקר הוא זה ענין ואדרבה, גדול.

שהקב"ה ובטוחים - מהקב"ה תובעים מדוע יותר עוד מובן זה פי ועל
במעמדם", "ישראל רק לא לנו שיראה - ומיד תיכף תביעתנו את יקיים
גדול לכהן ועד בעבודתם"85, "כהנים גם אלא בדוכנם", "לוים רק ולא
מקום עיקר (שהוא הקדשים בקודש קטורת ומקטיר שעומד כפי

הקטורת)86.

דוקא ביחד כולנו שנתראה בהתוועדויות לסיים שרגילים מה גם וזהו
הייסט "וואס היתכן, השואלים87, כאלה דישנם - הקדשים בקודש
ככה היתכן! חופשי: (תרגום הקדשים" קודש מיט ַאזוי זיך מ'ווַארפט
מחייבת הקדשים לקדש שהכניסה בשעה בה הקדשים), קדש עם נזרקים
של דרגתו (שזוהי גדול לכהן בנוגע כי, - וכו' אופנים וכמה תנאים כמה
הקדשים, לקדש כניסתו לזמן בנוגע הגבלות אין מישראל) ואחד אחד כל
ואחת אחד כל של יד בהישג הם אלו קרבנות והרי לקרבנות, בנוגע אם כי

מישראל.

אחד כל יובא שמיא"88, ענני עם "ארו ממש, ומיד שתיכף רצון ויהי
אבן נמצאת ששם הקדשים, לקודש ישירות ישראל כלל עם מאתנו ואחד

בגלוי. תמיד נמצאת אלא נגנזה, לא שמלכתחילה השתי'ה,

עכשיו נפלאות

מלך דבר

מלכות יין

ליום פרק תשרי היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ט. פרק סנהדרין הל'

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד פרק

טו פרק

יג-טו פרקים מכירה הלכות

טז-יח. פרקים

יט-כא. פרקים

כב-כד פרקים

כה-כז. פרקים

כח-ל. פרקים

. א-ג פרקים ומתנה זכיה הלכות
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גורלית התקשרות

כיפור יום

כיפור יום

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

ישנם - הבחירה ניתנה שליהודי מכיון והנה,
לעשות כדי השפעתם את לנצל 'המתעקשים'

ישראל, בארץ הנמצאים יהודים של הבטחון היפך שהם ענינים
- הנהגתם מאופן כתוצאה צרורות הצרות את רואים כאשר וגם
ישראל! ארץ של לבטחונה ולהזיק לסכן בדרכם, הם ממשיכים

תשמ"ג) הסוכות דחג ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הקדושה להיפך עקשנות ז"ל אברהם ב"ר אלכסנדר ר'
(קורגלאק) כסיף

ה'תשע"ד אלול כ"ד נלב"ע
והוא ממש, ומיד תיכף עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

והשלימה האמיתית בגאולה

איילת ורעיתו לב לר'

שי' לייבמן
הבן להולדת

שי' שמואל ה' בצבאות החייל
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת נשמת לעילוי

ג׳מל שרון

בסופן. ויובל שמיטה הל' רמב"ם (80
.1 יט, יתרו (81

היא בישראל אשה כל כן וכמו (82
כהן בת או גדול, כהן אשת בדרגת
הדברים כל או כה"ג, אחות או גדול,

ביחד.

הי"א. פ"ז תפלה הל' רמב"ם (83
(מנהג ב יא, ברכות - משכבר תוד"ה
או"ח (ואדה"ז) שו"ע "הצרפתים").

(ט"ו). ס"ט סמ"ז

תנש"א התוועדויות גם ראה (84
.69 ע' ח"א

ועוד. א. ג, מגילה (85

שהכהן פוסקים כמה לדעת ובפרט (86
ליכנס רוצה שהוא שעה "בכל הגדול
"בזאת - הזה" בסדר שיכנס רק יכנס
(ויק"ר וגו'" הקודש אל אהרן יבוא

בנוגע שההגבלה היינו, ז), פכ"א,
היא הקדשים בקדש אהרן לכניסת
להיות שצריכה הכניסה, באופן רק
מיוחדת וקטורת מיוחדים בקרבנות
בכל ליכנס יכול לזמן, בנוגע אבל וכו'.

רוצה. שהוא שעה

תשמ"ח התוועדויות גם ראה (87
.248 ע' ח"ד

צח, סנהדרין וראה יג. ז, דניאל (88
א.

כוללת "שתי'ה" שתיבת להעיר (89
"שהוא י"ה, אותיות וכן ת', ש' אותיות
הוא הרי לזה ונוסף עצמו", בפני שם
כותבים כאשר שלכן הוי', שם התחלת
קדושה בהם נעשית י"ה, האותיות
והתחלה הכנה היותן מצד גם מיוחדת
הל' (רמב"ם שלאח"ז ו"ה לאותיות

ה"ד). פ"ו יסוה"ת

הגאולה בדור הקודש טהרת על חינוך
עשירה לימודים תוכנית

ארוך לימודים יום במתכונת א-ב, כיתות
סגל בועז הרב בהנהלת

בת-ים) חב"ד ומעונות לגני (בצמוד

054-7703629 ,054-9407701 לפרטים:

בת-ים חב"ד תורה תלמוד נפתח



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
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

הביטוח ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

במקווה קדמי ר'
בצפת האריז"ל
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החלק מתגלה בו היום בשנה. אחת הכיפורים, יום
עצם מאתנו, אחד שבכל ממש, ממעל אלוקה
הפסוק מתכוין לזה "יחידה". בחינת הנשמה,

שבת האזינו, בפרשת שעברה, בשבת שקראנו
מדבר בארץ "ימצאהו הכיפורים: ליום ההכנה

ישימון". ילל ובתוהו
שממה מדבר, לארץ גם יהודי מתגלגל לעיתים

קליפות רק אלא שם, אדם ישב לא אשר רוחנית,
היינו עלולים ועקרב. שרף נחש, בשם הידועות

כה בירידה כי לחשוב
יהודי איבד שמא גדולה,
עמו", ה' "חלק אותו את

שנתתה "נשמה אותה את
מגלה היא", טהורה בי

בארץ גם כי התורה, לנו
ישימון ילל ובתוהו מדבר

הקב"ה. - "ימצאהו
שנפל ערך יקר כיהלום

ועפר, בחול וכוסה לארץ
עליו מוותר אדם שאין

היטב אחריו מחפש אלא
מרימו שמוצאו, עד היטב,
שוב בו שניכר עד ומנקהו
ומניחו וניצנוצו בהירותו

עימו. שוב

פריז בארץ גם ימצאהו
נסע רבות, שנים לפני לבנים. סימן אבות ומעשה

הרביעי הנשיא שמואל, רבינו מהר"ש, אדמו"ר
"לכתחילה בהנהגתו הידוע חב"ד, בשושלת

מחוץ אל הבראה לצרכי מעל), (=לדלג אריבער"
לפריז. לפתע לנסוע החליט ושם רוסיא. למדינת
בו ביותר, יוקרתי במלון התאכסן לפריז, בהגיעו

הרבי ביקש זה בשלב ורוזנים. מלכים רק התאכסנו
ואכן המשחקים אולם נמצא היכן עבורו, לברר
תוך אל בעצמו ירד

סקר במבטו האולם.
ומשהבחין היושבים את
המשחק מסויים בצעיר

יין ושותה בקלפים

ידו את הניח אליו ניגש שולחנו, על שהיה מבקבוק
קצר משפט לו ואמר הצעיר של כתפו על הקדושה

נסך יין צעיר, "איש חופשי): (בתרגום נוקב אבל
יהודי". הייה והלב. המוח את מטמטם גויים) (יין

פנימית בהתרגשות הוא כי הרבי, על היה ניכר
אלא חלפו לא לחדרו. מיד עלה הוא ואכן גדולה

מסויים, בהלם תחילה שנותר והצעיר, דקות מספר
כה שדבריו האדם מיהו להתעניין והחל התעשת

להתקבל ביקש חדרו, היכן לו משנודע לליבו. חדרו
ליחידות הרבי אצל

שעות מספר שנמשכה
בכיות נשמעו במהלכה
היה בצאתו אך רבות,

אמר תשובה". "בעל כבר
כבר מכן, לאחר הרבי

ירדה לא בשנים מאות
גבוהה, כה נשמה לעולם

לקליפות. שנפלה אלא
היגיעה הייתה כדאית

להצילה. הרבה,

שלוחיו ע״י גם
יקר, היה הרבי של זמנו

ועם ומדוייק. מדוד
בראייתו משגילה זאת

ממש, ממעל אלוקה חלק נשמה, אלוקית, הרוחנית
על ויתר מדבר, בארץ הקליפות, בעמקי השקועה

ולפעול לנסות כדי והרוחנית, הגשמית עצמו טובת
נשמה. אותה להצלת

לב הניצוץ, אל המאור קירוב של אלה בימים
לבם ולקרב להתעורר יותר קל ולכן ער, ישראל

ומצוות תורה בקיום שבשמיים, לאבינו ישראל של
את לשמוע כבר משזכינו בפרט ממש. בפועל

שליט"א הרבי של קודשו מפי הגאולה בשורת
לאבינו ישראל של ליבם המקרב זה המשיח, מלך

וזה ש-די, במלכות עולם המתקן זה שבשמים,
שלוחיו ע"י ובין בעצמו בין ית', אלוקותו המגלה

להבאת שלוחיו, הינם הדור אנשי כל אשר ועד
עכשיו ממש, בפועל והשלימה, האמיתית הגאולה

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש

גאולה של תשרי
בפעילות ממשיכים חב"ד במוקדי

לקראת הרחב. לציבור תשרי חגי
"פדיון מוקדי את יפעילו כיפור, יום

הציבור מוזמן עצמו כשבחג הכפרות"
י"ל השנה בתפילות. חלק ליטול הרחב

המלקטות מיוחדות, 'מחזור' חוברות
עם ו'נעילה', נדרי' 'כל תפילות את

למתפללים, ונוח ידידותי מדריך
ומשתף המצוי לקורא במיוחד מתאים

היום בתפילות וברור נהיר באופן אותו
ההפצה מרכז נוספים: לפרטים הקדוש.

.077-5123-770 – ממש

הנוסעים קצב מתגבר
ושבת- השנה ראש ימי לאחר

מלך שליט"א הרבי אצל שובה,
אורחים אלפי בהשתתפות המשיח,
העולם רחבי מכל שהגיעו ואורחות

ב-770, קודשנו בחצרות לשהות
ימי כשלקראת האורחים קצב מתגבר
יורק בניו לנחות צפויים שמחתנו זמן

אורחים הכנסת ארגון אלפים. עוד
לימוד, סדרי לצד וארוחות ללינה דואג

והתוועדויות. שיעורים

חנה לרבנית שנה 50
חב"ד במוקדי אירועים שורת

תשרי, ו' יום את ציינו העולם ברחבי
"אם של להסתלקותה שנה חמישים

יבלחט"א של אמו חנה, הרבנית המלך"
המשיח. מלך שליט"א הרבי -

עמו״, ה׳ ״חלק אותו איבד כי ונדמה הקליפות, למקום מדבר, לארץ גם יהודי מתגלגל לעיתים
ויגאלו. הקב״ה - ״ימצאהו ישימון, ילל בתוהו מדבר, בארץ שם גם כי התורה, לנו מגלה

טובות חדשות

בשביל כדאי הכל
אחד יהודי הצלת

בלחימה איתן צוק מבצע בעת בנס שניצל חייל הגיע יצחק יוסף ברית לארגון
אבינו אברהם של בבריתו להיכנס עצמו על קיבל אז בעזה,

אתכם גואל אני הברית בזכות

טובה חתימה גמר
ומתוקה טובה לשנה

קינן ניסים מאת איתן ניסי על

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

תעשה אשר בכל
שאינו עתה חייו וסדר שי' הבכור לבנה בהנוגע

התענינותו העדר מצד ולא הסביבה מצד לא מתאים,
לפי הצליח שלא מפני זה ומנמק וכו' לעתידו בהנוגע

ועוד. ועוד בעבר בלימודו דעתו
שאסורה להסבירו, מתאימות אותיות תמצא ובודאי
המרץ להעדר מביאה שהרי הצלחה דאי זו מחשבה
יסוד גם שאין וביחוד להסתדרות בהנוגע ולחסרון

יכול זה אין שטח באיזה מצליחים שאין מה כי לזה,
אפשר שהרי רוח, לנפילת וסיבה כלל הוכחה לשמש

ובפרט הרגיל מן ויותר יצליח אחרים בשטחים
צדדיות להיות יכולות הצלחה להעדר שהסיבות

הנותן הוא העולם ובורא עצמו, בהאדם תלויות ואינן
בחיים להסתדר ואפשריות כחות ואחד אחד לכל

בכל ה"א וברכך והורנו, שציוונו אלא מסודרים,
בנה על להקל בכדי ג"כ ומובן דוקא, תעשה אשר

שיכנס ביחוד שטוב ויעיל, ישר למסלול הכניסה שי'
הוא שם שהסדר שלו והחשש ובהקדם, דתי לקבוץ

אלא זה ירגיש שלא בטוחני וכיו"ב, בשבילו חמור די
הצדדים אדרבה קצר זמן וכעבור הראשונים, בימים

שבתחלת הקישוים את לגמרי ישכיחו החיובים
ו׳קסד) (מאגרת לקבוץ. כניסתו

ללמוד להמשיך
ומפרנס הזן הוא התורה נותן העולם בורא אשר ידוע
ובהתמדה בלימודו ימשיך באם אשר ודאי ולכן לכל,
לסייע שיוכל גדול היותר הסיוע זהו הראוי' ושקידה
מלימודו ח"ו שיפסיק זה ידי על ולא הבית, בפרנסת

ו׳קסה) (מאגרת לעבוד. ויתחיל

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

(3.10.14) ה'תשע"ה תשרי, ט' הכיפורים, יום ערב

ב"ה

1016

בדבר המשיח מלך שליט"א הרבי הוראת
עושה שהקב"ה בניסים ההכרה חשיבות

היא ומצוות, בתורה הוספה וביטויה אתנו,
"נס המגזין של להו"ל היוזמה את שהובילה

אחת משיח". "בית השבועון ע"י שי"ל איתן",
הרדיו לכתב שייכת במגזין המפתח מדמויות

לסקר שזכה ,(55) קינן ניסים והטלוויזיה
המבצע, את בדרום" כ"כתבנו תפקידו בתוקף

המשיח מלך שליט"א הרבי כשליח ולשמש
המלחמה. ניסי בפרסום

שירותו את בירושלים. והתחנך גדל בצעירותו
בהמשך שקד. בסיירת עשה הסדיר הצבאי

במקביל שונים. ומטה פיקוד בתפקידי שימש
כמרצה משמש הוא בתקשורת, לעבודתו

הארצי בי"ס שלוחת ומנהל ספיר במכללת
הנגב. בבירת חיפה אוניברסיטת של לתיירות

ניסים של טרמינולוגיה
המבצע, במהלך בכתבותיו היהודי סגנונו
השימוש בהנחלת מעטה, לא במדה פעלו
הקבועות, הדיווח מילות בין "נס", במלה

"לשמוע השונים. הערוצים כתבי בקרב
נס', 'בדרך לא-ל', 'תודה שאומרים מגישים
עצמו", בפני נס המהווה טרמינולוגי שינוי

אומר. הוא
אותם הניסים על מדבר שהוא לפני עוד
הלב תשומת את מפנה הוא אישית, ראה

ופצמרי”ם רקטות ב-4600 "מדובר למספרים:
בצבא, מג׳׳ד הייתי מאליו. מובן דבר לא זה
הזעום מספרם מלחמה. מהי יודע שאני כך

גדול. הנס על מעיד הנפגעים, של
חמישי יום באשקלון. הפגיעה לדוגמא

רקטה נופלת ללחימה, האחרון היום בבוקר,

אזעקה. בלי בית, על (R60) יחסית חדשה
בגלל אך חיפה, לכיוון בעצם כוונה היא

הבית על מהצפוי מוקדם נחתה היא תקלה
שריקת את שמע המשפחה אב באשקלון.
אשתו את העיר לשחרית. כשקם הרקטה
אותם לקחת - הילדים לחדר איתה ורץ

הרקטה לממ"ד, בדרך במדרגות כשהם לממ”ד.
האירוע שנבין. רק השינה!! בחדר התפוצצה

נזק קל, פצועים ואחד בעשרים הסתכם
הרקטה מטר. מאות חמש של ברדיוס סביבתי

כן, לפני ראינו שלא בגודל הייתה עצמה
לארבעים קרוב עם מילימטר, 345 של קוטר
נזק! שום והילדים ולהורים נפץ, חומר ק"ג

על שם כתוב בבית, הייתי שריטה. ללא יצאו
התנפץ הכל ה׳׳׳. מעשיך רבו ”מה האקווריום

נס זה הזה... השלט עם מהאקווריום חוץ
גלוי".

הוי׳ שם כמנין בתים 26
ברחבי בתים וששה עשרים הכל בסך ”ספרתי

בכל כאשר ישירה, בפגיעה שנפגעו הדרום

עשרים המספר בבתים! אנשים היו לא אלו
הוי'. שם של הגימטריה את מזכיר וששה

ממ"ד. בנו שבו בבית בצוהר, היישובים "באחד
הבטון כאשר הממ"ד לתוך נפלה הרקטה

הבית? ובני המכה. את ספג הבטון לח... עדיין
כלום, להם קרה ולא צהרים ארוחת אכלו הם

ה׳. יד ממש הפגיעה. כל את ספג הבטון
משפחתון פועל הבתים באחד בנתיבות,
המשיכו הוריהם המלחמה, למרות פרטי.
המטפלת. אל יום יום ילדיהם את להביא

מיוחדת. סיבה בלי הביאו, לא הם אחד יום
הבית, בחצר רקטה נחתה היום באותו דווקא

הסבר. אין נתפס. בלתי זה רב. נזק שגרמה
על גדולה הודיה סעודת כך אחד עשו הם

הזה. המיוחד הנס

לים ״הוסט״ הטיל
רקטות שתי אמין: ממקור שקיבלתי סיפור

רקטה ת"א, לכיוון נורו 5 פאג'ר מסוג גדולות
ליירט, הצליחו לא השנייה ואת יורטה, אחת

ליפול אמורה הייתה היא החישובים פי על
לא "מסיבה בדרך, עזריאלי. מגדלי בכיוון

הים, לכיוון סטתה היא השי"ת), (ניסי ברורה"
אביב. לתל מצפון ונפלה

במתקנים רקטות של נפילות גם היו
לא-ל, תודה אך לפרט. ניתן שלא רגישים

לא אבל שנפל או ליירט שהצליחו או
טילים אלא רגילות, רקטות לא אלו התפוצץ.

ניסים בנסי כאמור, אך מאיראן. מתוחכמים
כלום". קרה לא

אנחנו ב"ה. אישיות, חוויות הרבה צברתי
שזה חושב אני הניסים, את לפרסם משתדלים

המינימלית". הטוב הכרת זה גדולה, מצווה

קינן ניסים


