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מאיר בעל הנס היה "מדייק בשמות", רבי יוסי ורבי  רבי
של אדם על יהודה לעומתו, סברו שאין ללמוד משמו
תכונותיו. היה זה בערב שבת, כאשר השלושה נאלצו 

לשבות באכסניה של אדם בשם 'כידור'. לקראת שבת, 
רבי יהודה ורבי יוסי הפקידו את כספם אצל בעל 

האכסניה ואילו רבי מאיר לא הסכים, באומרו ששם בעל 
האכסניה משדר נוכלות, כשהוא מציין כי השם "כי דור"

מופיע בפרשתנו, האזינו, בהקשר להפכפכנות וחוסר 
אמינות: "כי דור תהפוכות המה בנים לא אמון בם". ואכן 
ביום ראשון כשבאו החכמים לבקש את כספם, ענה להם 

מעולם לא קיבל  'כידור' כי
מהם כסף...

עתה הודו חכמים לרבי 
כי אכן צדק וניתן  מאיר,
לדייק וללמוד משמות. 

השם והתוכן
בתורת החסידות והקבלה 

מוסבר העניין בכך, 
שלאמיתו של דבר הבריאה 

אינה מציאות קיומית 
מתהווית  כשלעצמה, אלא

רגע מחדש מאתו  בכל
ית', וכנוסח התפלה: 

בטובו בכל יום  "המחדש
תמיד מעשה בראשית". 

בהתהוות זו מקבל כל פרט
ופרט בבריאה את שפעו 

המיוחד, מאחד מה"עשרה מאמרות" בהם נברא העולם. 
גם ההתייחסות המיוחדת לשמו של כל דבר, היות  מכאן
ושם הדבר מתאר באותיותיו, את "מסלול" ירידת החיות 
והשפע האלוקי אליו, כפי שמשתלשל מעשרה מאמרות, 
כך שהשם מכיל את תוכנו ומהותו של הדבר, ללא הבדל 

האם זה שמו של אדם, חפץ או אפילו שמה של שנה.
(באותיות) שמה של שנה, הינו אומנם ביטוי מספרי

אך הרבי שליט"א  לכמות השנים שחלפה מאז הבריאה,
הטמונים  גם לרמזים השונים מלך המשיח מתייחס

בשמה של השנה.
הגלויים  גם לרמזים מכאן
בשמה של השנה החדשה 

לתוכה נכנסנו זה עתה 

ש=300,  (ת'=400, - תש"ע, טובה ומוצלחת בשעה
- 770. מספר המזכיר  מאות ושבעים שבע ע=70), שנת

מיידית את בית חיינו, בית מדרשו המפורסם של הרבי
- "ֶסוון  (באנגלית) מלך המשיח, והידוע בכינויו שליט"א

ֶסווְנטי".
בהתייחסו לבית זה, אומר הרבי שליט"א מלך המשיח

"מספרו שבע מאות ושבעים, ועל שם  : "בית רבינו" כי
מספר זה נקבע שמו אשר יקראו ל"בית רבינו" בפי כל
הגימטריא ד"פרצת",  "770" שמספר זה הוא ישראל,

ע"ש "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה", שרומז שמבית 
זה אורה יוצאה לכל ד' 

רוחות העולם, ובאופן של 
גדר, שכל ד' רוחות  פריצת

העולם מתעלים לדרגת 
ארץ  ("עתידה ארץ ישראל

ישראל שתתפשט בכל
הארצות"),...כשבהערה 
מציין כי "בית משיח" 
!! "770" בגימטריא הוא
וממשיך: "המספר שבע

מאות ושבעים מורה על 
השלימות דמספר שבע.. 

מספר שבע קשור עם 
מציאות העולם, שנברא 

בשבעה ימים, שבעת 
(שבע מדות),  ימי הבנין

גם עם בירור  וקשור
העולם ע"י עבודתם של 

(שבע  ה' ישראל, שנחלקים לז' סוגים, ז' מדרגות בעבודת
מדות), שבעת קני המנורה. ועפ"ז, השלימות דמספר 

(שבע מאות ושבעים) מורה על שלימות עבודתם  שבע
הגלות נגאלים מן ישראל בבירור העולם... שאז של

וחוזרים ובאים לארץ ישראל".

הגאולה שנת שנת 770-
"770", שלימות הזמן, - עתה משהגענו כבר לשנת תש"ע

פורצת זעקת בני ישראל והעולם כולו, בדרישה הבלתי 
מתפשרת, לקיומה של ההבטחה הנבואית מפי קודשו של 

מלך המשיח, אשר שבע מאות ושבעים  הרבי שליט"א
נגאלים  מורה על שלימות עבודתם של ישראל.. שאז

בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

כפרות פדיון
יום הכיפורים, נפתחו לקראת

"פדיון כפרות" לקיום של מוקדים רבים
רחבי  חב"ד בכל הידוע. בבית המנהג
נערכים לזכות את המוני בית  הארץ

ישראל בקיום המצווה, ניתן להעביר את 
עזרה  או מטרת צדקה לכל דמי הפדיון

לנזקקים.

נרתעים בהודו: לא חב״ד
  למעלה מעשרת בתי חב"ד בתת-
חודש היבשת ההודית, מקיימים בימי

תשרי את הפעילות המיוחדת, המאחדת 
מטיילים יהודיים מכל העולם כולו.  אלפי

ההתרעות, לא נעצרה הפעילות,  למרות
ובמקביל לחיזוק האבטחה פעלו בתי 
השנה. בימי ראש במלא התנופה חב"ד

טובה שנה קמפיין
עלה קמפיין השנה החדשה, לקראת

הרבי שליט"א נרחב, המביא את ברכת
טובה ומתוקה" לכל  "שנה המשיח מלך
כ-15 מסכי-פרסום ישראל. יהודי בארץ
בצמתים המרכזיות ברחבי הארץ, יביאו 

ארגון הקמפיין,  המסר,  מאחורי את
ירון בר זוהר מחיפה, הפועל  עומד הרב

זהו חלק  בנידון, המציין כי למעשה,
נוסף  מקדים לקראת עליית שלב

וגאולה.  החוצות בנושאי משיח בפרסומי
הרחב מתבקש וליטול חלק  הציבור

.052.760.7743 בטלפון: בקמפיין,

של  ישראל והעולם כולו, לקיומה פורצת זעקת בני הזמן, שלימות ״770״, - לשנת תש״ע משהגענו בעתה
עכשיו ממש אמיתית והשלימה המשיח, גאולה מלך שליט״א הרבי של קודשו מפי הנבואית ההבטחה

חדשות טובות

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

תשרי ה'תש"ע (11.9.09) ז' "שבת-שובה", פרשת האזינו,                              ערב שבת קודש

גמר חתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה

ב"ה

כשהזמן והמקום 
ב-770 נפגשים

766

יורק משיח 770 בניו הגיעו לבית (770) החדשה תש״ע השנה תחילת עם
המשיח מלך שליט״א הרבי במחיצת החגים את ימי לעשות אורחים אלפי

ב-770 - אלפים בשנת 5770
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מג) (דברים  לב, עמו גויים הרנינו

לישראל, גאולה מביא כשהמקום למחר, 
(תהילים  הבבליים מתרגזים לפניו, שנאמר
עמים", ולא זו תחילה  ירגזו מלך צט) "ה'
כעניין מקודם,  רגזו שכבר אלא  להם, 
ירגזון",  יד) "שעמו עמים טו, (שמות שנאמר
עתידים הבבליים מקלסים  כך, אחר אבל

עמו". גויים "הרנינו שנאמר ישראל לפני
האזינו) (ספרי,

ב) (דברים ל, ה׳ אלוקיך עד ושבת

אצל צדק"  ה"צמח  אדמו"ר  ביחידות 
בשישי  תצא  פר'  ב' יום הזקן  רבינו
שבת  רבינו:  לו סיפר תקס"ד  באלול 
(הרב  ורבי אמר מורי תקכ"ח פרשת תבוא
והתחלתה:  תורה,   - ממעזריטש) המגיד
אלוקיך", וביאר כי עבודת  "ושבת עד הוי'

'הוי'',  אשר עד  להיות  צריכה  התשובה 
יהיה 'אלוקיך',  שהוא למעלה מהעולמות,
 ,(86=) 'הטבע'  בגמטריא 'אלוקים'

בראשית ברא אלקים.
בהתעוררות  היו קדישא  החבריא  כל 

גדולה מתורה ההיא.
מאניפולי זוסיא  משולם  ר' הצדיק הרב
למעלת  להגיע  יכול אינו  הוא  כי  אמר, 
התשובה  את  יחלק  כן  ועל  כזו,  תשובה 
[של  ראשי תיבות - לחלקים, כי תשובה

חמישה פסוקים]:
אלוקיך. תמים תהיה עם הוי' - ת

תמיד. לנגדי - שויתי הוי' ש
- ואהבת לרעך כמוך. ו
דעהו. - בכל דרכיך ב

אלוקיך. עם הצנע לכת - ה
יום..) (היום

מוצש"ק הדלק"נ שעון קיץ  לפי

7:07 5:56 ירושלים 
7:09 6:11 תל-אביב
7:08 6:02 חיפה
7:10 6:14 באר-שבע
7:28 6:31 ניו-יורק

(Ë) שובה ישראל :‰¯ËÙ‰

תשובה ימי עשרת של הכח

בהלכות תשובה: "אף-על-פי כתב הרמב"ם
הימים  בעשרה והצעקה יפה לעולם, שהתשובה
היא יפה ביותר  ויום הכפורים שבין ראש השנה
ומתקבלת היא מיד שנאמר "דרשו ה' בהמצאו", 

פסוק  על הגמרא מקורו של הרמב"ם בדרשת
- שהזמן שבו הקב"ה  ("דרשו ה' בהמצאו") זה
"אלו עשרה  - (לכל אחד מישראל) "מצוי לו"

ליום הכיפורים".  שבין ראש השנה ימים

דווקא התשובה? למה
והתפילה הצעקה לענין זה בגמרא הובא אמנם,
אף- . . ציבור של ש"גזר דין - גזר דין לבטל
(ע"י צעקה),  שנחתם נקרע" לעולם על-גב

מה-שאין-כן ביחיד הוא  "בכל קראנו אליו",
שבין ראש  "אלו עשרה ימים - רק "בהמצאו"

ליום הכיפורים";  השנה
"גזר דין",  הרמב"ם לא הזכיר כאן ענין של אבל

- שבעשרה  מעלת התשובה לענין זה והביא
ומתקבלת היא  ביותר ימים אלו "היא יפה

שלבד זאת ש"מתקבלת היא  היינו מיד",
"היא  הקב"ה) מיד", התשובה עצמה (אצל
מזה, שעיקר התועלת ומשמע יפה ביותר".

אלו,  בעשרה ימים הקב"ה של זה מ"קירוב"

היא בענין התשובה דוקא. 
להבין: זה שהקב"ה "מצוי" לכל- וצריך

מישראל, צריך להביא לתוספת  אחד-ואחת
השם, ובפרט  עבודת התעוררות בכל עניני

שכאשר הקב"ה הוא  בעבודת התפלה להקב"ה,
ענין  באיזה - אליו בודאי שתפלותיו "מצוי"

השייכות  מתקבלות מיד כו'; אבל מהי - שהוא
לענין התשובה  המיוחדת של הקירוב הזה

דווקא מעל הדברים האחרים? 

בשווה לכולם
השייכות המיוחדת של פסוק זה ל"עשרה

ליום הכיפורים" וענין  שבין ראש השנה ימים
התשובה: 

עושה חשבון-צדק  בתחלת השנה, כאשר האדם
דנפשיה" ממעשיו, דיבוריו ומחשבותיו  "אליבא

אינש בנפשיה  השנה שעברה, וידע במשך
רחוק  בנפשו) שמצבו הרוחני הוא (=אדם

שיכל לעבוד  ממה מהמצב הרצוי, ועל-כל-פנים
ח"ו, בחשבו מי אני  ביאוש ליפול ולעבוד, יוכל

השם.  אל ומה אני שאוכל להתקרב

ובמענה על זה אומרת התורה, שבעשרה ימים 
- "דרשו ה' בהמצאו", הקב"ה "מצוי לו"  אלו

תלוי כלל בעבודת והכנת  שאינו בדרך מציאה,
הרוחני של  נוגע בזה מצבו ולכן אינו האדם;

היתה כדבעי  במשך השנה האדם, אם עבודתו
וראוי הוא לקירוב זה אם לאו; ויתירה מזו 

"לחפש" את ה', הרי  טרח האדם - אפילו לא
"מציאה", הרי הוא לכל כיון שהקירוב בא בדרך

ישראל בשווה.

ילד קטן כמו
ואו הבהו", ישראל - "כי נער לכך והסיבה

"כשם שבנו של אדם כשהוא  במדרש וכמובא
עליו  אביו מסלק יחטא אין אם קטן תינוק

חוטאין  אפילו ישראל כך . . קטן שהוא מפני
והיינו, שאהבת  נער ישראל ואוהבהו", כי כו'

האב אל בנו  כאהבת ליש ראל היא הקב"ה
אהבה עצמית ובלתי תלויה  הקטן, שהיא

הקטן  כשבנו גם הבן, שלכן, של בהתנהגותו
מסלק  "אין אביו - אביו לרצון מתנהג בניגוד

עליו". 
אינה כדבעי,  ישראל כשהנהגת איש גם ולכן

השנה  שבין ראש בהגיע עשרה ימים אלה הרי
ליום הכיפורים, הקב"ה "מצוי לו" — בדרך 

ואינו "מסלק עליו".  מציאה,
משלימה את  והתשובה הפרטית של כל אחד
 - שכבר הייתה ישראל עם של ענין התשובה

לגאולה  ומיד תשובה", וזוכים תיכף "כבר עשו
והשלימה. האמיתית

(האזינו) תשכ״ז) ש״ש תשמ״ז, תשרי ו׳ שיחות (עפ״י

 

דבר מלך

פרשת האזינו
שבת שובה

תשובה - שבת האזינו

יו"ל ע"י: האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק מנהל אדמיניסטרטיבי:
פרישמן רכז המערכת: בנצי
רווה משלוחים: מנחם

ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-3816

רומני ש. צילום בחזית: מלך המשיח שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

www.moshiach.net
הדואר 4-16896-5 ח-ן בנק

השבת ח לו

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח

בבקשת ברכה, עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות: 050-8080-770
www.igrot.com :האינטרנט באתר או

המצוה בר לחתן

הת' מלכי-צדק שיחי' אליאס

ורחל חיים יעקב ר' בן
ולמדן, -שמים חסיד ירא שיהי'

המשיח הרבי שליט"א מלך לנחת רוח

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

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

תניא תהלים חומש
גיטל ע"ה הרב מאיר בן

פרידמן
עפר", ו"הקיצו ורננו שוכני

ממש והשלימה בקרוב בגאולה האמיתית

נשמת לזכות



הרבי שליט"א של שטרות הברכה
במעמדות מלך המשיח שניתנו

הדולרים מידי יום ראשון,  חלוקות
מכבר למצרך מבוקש אצל  זה הפכו

באשר הוא. יהודי כל
הרבי  כידוע, מידי יום ראשון, יוצא

מלך המשיח אל הקהל,  שליט"א
החלוקה, במהלכו עוברים  למעמד
השטר הניתן  לקבלת אלפי יהודים

שטר אחר חילופו  לנותנו או על מנת
לצדקה.

גם  העוברים במעמד זה, מקבלים
את ברכתו הק' למילוי בקשותיהם 

האישיות בכל המצטרך.
שטרות  נתפרסמו לאורך כל השנים,

כסגולה מיוחדת למילוי הברכות  אלו
מקבליהן. או השטרות של מחזיקי

רבים נקשרו במהלך השנים  סיפורם
מספר  שטרות, ועל אחד מהן לאותן
משה חי שמעון הלומד בישיבת  הת'

בעיר ראשון לציון: תומכי תמימים
כשנה  "היה זה לפני
באחד הלילות  וחצי,

והנה אני  חלמתי
הרבי  את רואה

מלך המשיח,  שליט"א
מקום שנראה  במין

כשדה פתוח או  היה
יער, ומולו  קרחת

רבות  עוברים מאות
דולר לברכה. שטר לקבל אנשים של
רבים  לראות בינות לאנשים יכולתי
שאינם יהודים להבדיל  מכאלו גם

העוברים איש איש וגם יהודים רבים
בתורו לקבל את הברכה.

המעניין היה שלא זיהיתי והכרתי 
חוץ  מאות אנשים. מאותם אף אחד

מגורי  מעיר אותו זיהיתי מאדם אחד
רמת השרון.

חנות  לאותו אדם, יש בעירנו
ידוע  לתשמישי קדושה, והוא

אותו  והגמ"ח החסד שלו במעשי
מנהל. הוא

מהחלום,  התעוררתי בבוקר, נפעם
מאחר ובעבר  אותו לפרטיו. שזכרתי
אינו  הרבי" על כבר שמעתי ש"חלום
כך הבנתי שיש דברים  דבר של סתם

בגו.
יצא לי לשמוע בעבר כבר

ציטוטים  בהתוועדויות חסידיות
מרבותינו נשיאנו המסבירים כי כל 

הרבי  את רואים בו חלום שכזה
הינו מדוייק  מלך המשיח, שליט"א

ובעל מסר מיוחד.
אדם,  לאותו החלטתי להתקשר

מקבל את הדולר  בחלום ראיתי אותו
מלך המשיח. מהרבי שליט"א

מספר  את מאחר ולא היה תחת ידי
המתנתי עד להזדמנות  הטלפון שלו,

הביתה, שם שהגעתי הראשונה
אליו. איתרתי את מספרו וחייגתי
בטלפון את  כשהתחלתי לספר לו
קטע אותי,  המיוחד, הוא החלום
שיסביר לי בדיוק מה קורה,  ובלי

לסור בהקדם  ביקש ממני הוא
נוכל לדבר על כל מה  לחנותו ושם

שקרה...
סקרן  למחרת התייצבתי בחנותו

לשנוע את אשר בפיו. תחילה 
פרטי  כל את סיפרתי לו בפרוטרוט
שעבר  מה לי החלום, ואז הוא סיפר

עליו בימים האחרונים.
מידע  מספר ימים, קיבלתי "לפני

הגניזה  לפיו במתקן
המרכזית, נמצאים 

הרבה תשמישי 
טוב,  במצב קדושה

שניתן לתקנם 
לשימוש.  ולהכניסם

מצא חן  הרעיון
שאני  תוך בעיני

"גם  חושב לעצמי
אוכל  אם לא אמכרם,
הדורשים תפילין  להעבירם לנזקקים

במחירים מוזלים יותר". ומזוזות
גיליתי ערימה נאה  בהגיעי למקום,
ספרי קודש, מתוכה בצבץ לי  של

משום מה נמשכתי תניא. ספר
אותו  וכשפתחתי הספר. את לבדוק
הכיתוב:  את גיליתי בעמוד הראשון
כסלו י"ט הרבי שליט"א, "ניתן ע"י

ה'תנש"א".
יותר במה מדובר,  מאוחר ביררתי

בהזדמנויות מיוחדות,  כי לי והתברר
מלך המשיח  הרבי שליט"א מחלק

וכדומה, וכנראה ספר  ספרי תניא גם
באחת הוא אחד מאותם שניתנו זה

האלו. מהזדמנויות
דולר  של שטר הספר מצאתי  בתוך
כתוב "ברכה והצלחה לכל  עליו היה

לך? הימים  אומר מה עם ישראל".
רואה מהפך חיובי  האחרונים אני
עסקת  סגרתי בעסקי. רק אתמול

ענק של מזוזות, ממנה ראיתי ב"ה 
גדולה... nברכה

זמנים ושיעורים ליום הכיפוריםזמנים ושיעורים ליום הכיפורים
כיצד לנהוג! הוראה מורה יש לפנות לרב - שאלה של מקרה בכל

ה׳תש״ע. תשרי י׳ שני, יום הכיפורים: יום
(27.9.09) ט' תשרי ה'תש"ע הדלקת נרות: יום ראשון,

חורף. הזמנים לפי שעון
חיפה 17:00,  ,17:09 16:54, ת"א ירושלים החג: כניסת

נ.י. 18:26. באר שבע 17:11,
. מזמן הדלקת הנרות מתחילים מבעוד יום. הצום: תחילת

(28.9.09) תשרי ה'תש"ע י' הצום: יום שני, סיום
,18:07 באר שבע ,18:06 חיפה ,18:06 18:05, ת"א החג: ירושלים צאת

.19:23 נ.י.
הוראה). (עפ"י היתר רב מורה לחולים אכילה ושתיה שיעורי

דקות 9 גר' מאכל, ובהפסק של והוא 30 הגסה אכילה: פחות מככותבת
. לפחות, בין אכילה אחת לשניה

9 דקות  לפחות,  אדם, בהפסק של של לוגמיו מ-כמלוא שתיה: פחות
שתיה לשתיה. בין

האדם  שיכול המירבי הנוזלים  שיעור אדם:  של לוגמיו מכמלוא פחות
לאדם ולכן מבצעים  האחד של פיו  שיעור זה משתנה מאדם למלא בצד
(בכמות  במים יוה"כ) את הפה בצידו האחד (ערב אישית. ממלאים מדידה
מגובה  מעט נמוך לכוסית, מסמנים מרוקנים את המים שבפה מירבית).

. אדם" של לוגמיו וזהו "פחות מכמלוא בכוס, המים
ועל כן אין צורך בהפסק ביניהם  מצטרפים לשיעור אכילה ושתיה אינם
דק'  ל-9  מפסיקים והשתיה  האכילה  לאחר יחד.  ולשתות  לאכול  וניתן 

הנ"ל. בשיעורים ולשתות לאכול ושוב ניתן

כפרות
בתשרי, עורכים את מנהג ה"כפרות", שנועד ט' כפרות: לפנות בוקר יום
. ולשלום טובים ארוכים בלתי רצוי ושנזכה לחיים עניין כל לבטל מעלינו
אדם "בני  ואומרים  נקבה עבור  ותרנגולת  זכר  עבור תרנגול  לוקחים 

את  פעמים  ג'  ומסובבים בסידור/מחזור,  מופיע  המלא  הנוסח יושבי..".
זה  תמורתי,  זה חליפתי, "זה  ואומרים הראש  סביב  התרנגול\תרנגולת

. ג' פעמים וכך עושים כפרתי וכו'".
טוב לפדות  לעניים. ויותר לתת אותן לאחר שחיטת ה"כפרות" נוהגים

. הממון לעניים ולחלק בממון ה"כפרות" את
"זה התרנגול  כאשר במקום המילים ניתן לעשות את ה"כפרות" עם כסף,
הכסף  את לצדקה". אחר-כך מעבירים ילך "זה הכסף ילך למיתה" אומרים

צדקה. לעניים או למוסדות

כיפור ליום הלכות
ומגיל לבנים 13 מגיל אכילה: איסור אכילה ושתיה ביום הכיפורים איסור

12 לבנות.
גם ביום הכיפורים,  בשבת אסורה כל מלאכה שאסורה מלאכה:  איסור

וטילטול מוקצה. כולל איסורי הוצאה מרשות לרשות
בין בצונן, אפילו  בחמין איסור רחיצה: כל רחיצה של תענוג אסורה, בין
בטיט או בצואה בגוף מקום שהתלכלך רק אסור. להושיט אצבעו במים

מקום  את לרחוץ שיש  רק לתענוג. נתכווין  שאינו  כיוון לרחצו, מותר 
. בלבד הלכלוך

הגוף.  מקצת אפילו חומר אחר, או סיכה: אסור לסוך בשמן איסור
מכיל המנעל גם כאשר עור, של עור: אסור לנעול כל מנעל מנעלי איסור

ובין ברשות הרבים. עור רק בחלקו. בין בבית
וכן איסור "תשמיש המיטה".

עכשיו נפלאות הלכה ומנהג

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי תשרי  פרק ליום
יט. שבת פרק הלכות

כ. פרק

כא. פרק

כב. פרק

כג. פרק

כד. פרק

כה. פרק

ז-ט.  תרומות. פרק הלכות

י-יב. פרק

פרק יג-טו.

פרק א-ג. הל' מעשר

פרק ד-ו.

פרק ז-ט.

י-יב. פרק

ז

ח

ט

י

יא

יב

יג

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

דולר בחלום, דולר במציאות

המשיחתשרי עם מלך המשיח תשרי עם מלך
באתר הגאולה כעת

www.hageula.com 
משיח - 770 דיווחים שוטפים היישר מבית

אלפי  חודש תשרי, בהם מתקבצים לרגל ימי
נשים וטף בבית רבינו שבבבל אנשים,

האמת על טענות את לענות . . "צריכים
הגוים - בדיוק כשם שענו אז. ובאם אכן 

מארץ  מאומה ושלום חס ימסרו - לא רק שלא ינהגו כך
שכבר מסרו יקבלו בחזרה". מה את גם - אלא ישראל

ה'תשמ"א) (כ"ה סיון

צפת ת.ד. 6132  | והארץ המטה להצלת העם

בתוקף לענות

הדולרים במעמד חלוקת

כיפור יום מוצאי



הוזלנו את המחירים:

ביטוח רכב – חובה – צד ג - מקיף 
פרטי מסחרי זעיר ציבורי ומשאיות 
ביטוח דירה – מיוחד לציבור הדתי 

ביטוח עסק – כל ענפי העסקים 
ביטוח חיים – בראות פנסיה סעודי

קדמי ביטוחיםקדמי ביטוחים

הרב קדמי באוהל אדמו"ר הזקן בהאדיטש אוקראינה

ומרוויחיםמתקשרים ומרוויחים מתקשרים ענקביטוחי רכב בהוזלות ענק בהוזלות רכב ביטוחי

טל' רב קווי: 03-501-7702

"התעוררי כי בא אורך"

יצר מול יצר
הגדול ז"ל כל בשאלתו במכתבו במאמר רבותינו

כשזה קם זה  גדול, שאינו מובן, שהרי מחבירו יצרו
נופל,

נשמה  הוא, כשנותנים לאדם והפירוש בהאמור
במדריגתה, הרי מתאים  נעלית אלקית גדולה נפש

במדותי' וענינה גדולה היא גם כן נפש הבהמית לזה
טעמים, שלא יבואו  מכמה [והוא ז.א. בהתנגדותה

שנצח המלחמה ע"י שנתנה לו נפש אלקית  בטענות,
ולאחרי זה ביותר], חלושה ונפש הבהמית נעלית
מצוה  נפשו האלקית להאיר בנר בכחות כשלוחם

חשך  דאור דוחה אור, הרי מתחילה הפעולה ותורה
גם  להגיע וכשזה קם זה נופל, עד שסוף-סוף יכול

הרגו בתענית ועל-דרך  כי שאין לו יצר הרע להדרגא
מלך ישראל. המבואר בתניא קדישא בנוגע לדוד

ו׳תקז) מאגרת קודש, (אגרות

לתרדמה בלימוד
- אחת המיחוש, שנופלת תרדמה כו' אודות כותב

חפץ, ושינוי  הוא, הלימוד במקום שלבו העצות לזה
מזמן לזמן, זאת אומרת שלא יהיה הלימוד  בהלימוד

מובן  בסגנון אחד, או שעות רצופות בענין אחד,
הגוף בכלל,  שהנ"ל הוא נוסף על חיזוק בריאות
בפני עצמו וכלשון  גם נעלה שזהו ענין ובפרט

ושלם מדרכי השם הוא... הגוף בריא היות הרמב"ם,
טובה ולבשורות  וגמר חתימה בברכת חתימה

טובות.
ו׳תקח) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

בגליון אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים

יונה אלון,  המהפיכות הרבות שעברה בחייה
אותה בסופו של דבר לפעול כשליחה  הביאו

מלך המשיח להפצת בשורת  הרבי שליט"א של
פרדס חנה, שם היא  - הגאולה, במקום ישובה
ואישי לחזק את ליבן של עצמאי באופן פועלת

בנות ישראל לאביהן שבשמים.
הספר  בראש בית בעבר הלא רחוק, היא עמדה
האופנה, אבל למרות המעמד  "תדמית" לעיצוב

יעוד  למצוא שעליה הבינה הגבוה וההצלחה, היא
מצאה בסופו אותו היא אחר ומשמעותי לחייה.

החסידות. של דבר בדרך

חיים תהפוכות
בילדותה ארצה, שם  יחד עם הוריה היא עלתה

הספר  להשתלב, בבית לאחר שלא הצליחה
חברותיה  הלא-דתי, החליטו הוריה, בהשפעת

ספגה  לבית ספר חרדי, שם היא לעבור השכנות
אותה  הבסיסית שלוותה את מנת היהדות

בהמשך הדרך. 

סיום  חייה, לאחר זאת, בהמשך למרות
בתיכון, היא מצאה את עצמה,  הלימודים

התחנכה.  לאורו יותר מאורח החיים מתרחקת
"באיזשהו שלב בחיי, החלטתי להסב את מקצועי 

בניין. החלטתי לפנות לכיוון  שרטטת שאז היה
אותי מאז היותי  מקצועי אחר שריתק ועניין

האופנה". - תחום ילדה

יונה לעבור  של החלו חייה מהרגע הזה,
להגדיר את  יודעת כיום היא כבר תהפוכות.
פרטית". "בורא  התהליך שעברה כ"השגחה

מדגישה שוב ושוב.  העולם כיוון אותי", היא

עליה  במקביל להתקדמותה בלימודים, עברו
אותה  מספר מאורעות לא רצויים שהביאו

להשקיע פי כמה בלימודים ולהתחיל אף ללמד 
האופנה. כדי לנסות ולברוח  בתחום בעצמה

מנוח היא פתחה את  לה מהטרדות שלא נתנו
"תדמית" לעיצוב אופנה. בית הספר

למאור מתקרבת
ללמד את מתגוררת ברעננה, החליטה כשהיא
גייסה  לטובת העניין, האופנה. עיצוב תחום

הטובים  לביה"ס את המורים ואנשי המקצוע
לטובת  ממרצה ובמקביל השקיעה ביותר בתחום,

שנות הניהול  שעות עבודה רבות. בעשר ביה"ס
התקשורת התעניינה ללא  שלה, ביה"ס פרח:

ה"טרנדים"  את ועבודות התלמידים כבשו הרף
התקופה.  האופנתיים של אותה

החל להתשבש הכל בחיי, בית  "לפתע, שוב
כבר לא זכה לאותה רמת הצלחה, הירידה  הספר

הספר הייתה כמעט צפויה, במקביל  של בית
קשה, כשאני אבלה על  חליתי במחלה פנימית
קצרה בזה אחר זה. ואחי שנפטרו בתקופה אבי

חיי.  של בהתנהלות הבנתי שמשהו לא בסדר

לצאת  לי הבטחתי לקב"ה כי במידה ויסייע
אליו. תודתי את לפרסם ממצבי, אפעל

הרבי  - הגדול זכתה להכיר את המאור במקביל
מלך המשיח. תשובותיו המדוייקות  שליט"א
האגרות קדש חיזקו  שהיא קיבלה באמצעות

לצאת  האמונה, וברכותיו סייעו בעדה את אצלה
ממצבה. אט-אט

מאות ואלפי מקרים של בחייה היא ראתה
פרטיות. על אחד מהם היא מספרת:  השגחות

"יום אחד בהיותי בתחנת הרכבת בבנימינה,
מוגבלות, ושאלו  בעלות אליי שתי בנות ניגשו

המשיח? עניתי להן 'עכשיו'!  מתי יבוא אותי
נהיה בריאות?'  'באמת', הן שאלו, 'ואנחנו

להן: 'כן'. והן המשיכו לדרכן. באותו  השבתי
הגיעו דווקא אליי,  רגע אמרתי לעצמי: 'איך הן

וקיבלו את התשובה יגיע משיח מתי שאלו
המדוייקת'...

הגאולה שיר
פתחה בקריירה מוסיקלית. היא חיברה לאחרונה
עובד מוסיקלית,  אף שאחד מהם שירים מספר

אותם היא  מצומצמת, ויצא במתכונת הוקלט
פוגשת. מחלקת למכרותיה ולנשים שהיא
מנחה אותנו  המשיח מלך "הרבי שליט"א

הגאולה. רק צריך לפקוח  שאנחנו כבר בתוך
משיח צדקנו. הוא  את העיניים, ולקבל את פני
כוחה ותפקידה של האישה בקירוב  את מדגיש

בדור יציאת מצרים שבזכות  הגאולה כפי שקרה
נשים בזכות בדור הזה גם כך נגאלנו, נשים

לקחת  צנועים, כמובן, בגדים ניגאל. עלינו להכין
ולהכריז לגאולה, תופים, להודיע שאנחנו מוכנים
הגאולה".  שגורם לזירוז המשיח', דבר 'יחי המלך
מסיימת בחיוך את אחד מהראיונות שנתנה  היא

מגוריה.  בנושא, לעיתון מקומי באיזור

מקבל המשיח מלך שליט״א הרבי צדקניות״. נשים ״בזכות
צדקנו משיח איתו רקדו לקבלת פני ישראל תוף מנשות
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