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את לגלות הכיפורים, ליום מיוחדת סגולה לו יש
הבחנה. כל ללא אחד, שבכל היהודית הנקודה
עצם הניצוץ, קיים יהודי שבכל מתגלה לפתע

ממעל אלוקה "חלק אותו "יחידה", בחינת הנשמה
התניא. בספר הזקן אדמו"ר כלשון ממש"

היחידה לגילוי הקשורים המאלפים הסיפורים אחד
אבנר ר' הרמב"ן, לתלמיד קשור הכיפורים, ביום
לו האיר במקביל, כי אם מומר נעשה אשר שמו,

והיה לגדולה ועלה מזלו
הארץ. בכל נורא שמעו

ביום מסויימת בשנה
לפניו להביא שלח הכפורים

והרג רבו, הרמב"ן את
ואכלו. בשלו חזיר בפניו

בקנטרנות ניסה מכן לאחר
איסורי כמה על להתווכח

כששאלו עבר. כרת
כך, לידי הביאו מי הרב,

מרבו שמע פעם כי השיב
כלולים "האזינו" שבפרשת

הדברים וכל המצוות כל
היה והדבר היות שבעולם.
על לחלוטין, אצלו מופרך

הכל. את לנטוש החליט כן

אבנר ר׳
"עדיין הרמב"ן, לו ענה
כעת. גם זאת אומר אני

לרגע שתרצה". מה ושאל
מיד אך נדהם, האיש

שם". שמי את נא הראיני כן "אם בנצחנות, השיב
בפיו נפל ואז להתפלל זווית לקרן פנה הרמב"ן

אשביתה אפיאהם ״אמרתי הפרשה, מתוך הפסוק
זכרם". מאנוש

של שלישית אות כל כי לראות בעצמך, תוכל הנה
"אפאיהם כך: 'אבנר', מהשם חלק מהווה תיבה כל
זכרם", מאנוש אשביתה

לשמע הרמב"ן. סיים
האיש פני נפלו הדברים
תרופה יש האם ושאל

"הרי הרב ענהו למכתו.

אשר כל את האיש נטש הפסוק". דברי את שמעת
ממש. נפש במסירות שלימה בתשובה חזר לו,

עמד כן, לפני ספורות דקות רק אדיר. נפשי מהפך
חזיר, לשחוט עמיקתא. הבירא בתחתית האיש

ואז !!! הקדוש יום בעצם זה וכל ולאכלו לבשלו
בביקוע וכמו בתורה, אותיות כמה של הבזק לפתע

נשמתית אנרגיה של אדירה התפרצות גרעיני
שנעלמו "קליפות" של טונות רבבות שהמיסה

לו נצב וממול עין, כהרף
כולו שכל נשמתי, יהודי
לעצמותו פנימית זעקה

זינוק אבנר. ר׳ ית', ומהותו
כולו שכל מדהים, רוחני
הנשמה, עצם של גילוי

"יחידה". גילוי

משיח של תורתו
עצם מתגלית הגאולה בזמן
לא יהודי. כל אצל הנשמה
אלא בשנה, יום של כהבזק
מציאות קבועה. כמציאות

הרבי ע"י המתרחשת
המשיח, מלך שליט"א

כלל של הכללית "היחידה"
המלמד ישראל, נשמות

פנימיות את ישראל לעם
שבתורה "יחידה" התורה,

ה"תורה החסידות תורת זו
כשבכך תצא" מאתי חדשה

הנשמה. עצם מתגלית
ספרי של אדיר אוצר בפנינו יש מעשית, מבחינה

לאוצרות ועד נשיאנו רבותינו שהנחילונו חסידות
מלך שליט"א הרבי למעננו שחשף האלוקיים
שיחות", "ליקוטי הקדושים, בספריו המשיח

ו"דבר קודש" "אגרות "מאמרים", "התוועדויות",
לרשותנו עומדים אלו אוצרות למימוש מלכות".

מתקיימים בהם ובעולם, בארץ חב"ד מוקדי
לא ולנו משיח" של ב"תורתו קבועים שיעורים

המלאה ההתגלות עדי ולגמוע, לגמוע אלא נותר
ית' ומהותו מעצמותו לשמוע נזכה בה והמושלמת
ממש. ומיד תיכף תצא" מאתי חדשה ה"תורה את

בחב״ד כיפור יום
העולם, ברחבי חב"ד מוקדי אלפי
יום לקראת הערכותם את משלימים

בית המוני ישתתפו במהלכם הכיפורים,
בתפילות הקדוש. היום בתפילות ישראל

ובבתי רבים, להשתתף צפויים אלו
מקומות מועד מבעוד הוכנו הכנסת

מנת על המתבקש וכל מחזורים לתפילה,
בתפילות. המשתתפים כל את לשלב

סוכות מבצע
במרכז הפיקו הסוכות, חג לקראת
ל"מבצעי הסברה מוצרי ממ"ש ההפצה

ברכות להזמין: ניתן השאר בין החג"
המבשרים פוסטרים המינים, לארבעת

ברחבי הגאולה סוכות של קיומן על
הניידות לסוכות שלטים וכן העיר
לפרטים הערים. במרכזי והסוכות

.077-5123-770 והזמנות:

וממריאים מחייגים
"נחייג - בטלפון חב"ד מערכת

אפשרויות של רחב מגוון מציעה ונשמע"
והתוועדויות שיחות במערכת: להאזנה.

משיח שירי ניגונים, שיעורים, לצד
המערכת מודיעה כעת להאזנה. וחדשות
מצטברת האזנה כל על מיוחד מבצע על
כרטיס מקבלים דק' (=משיח) 358 של

לפרטים ל-770. לנסיעה הגרלה
08-9493-770 והרשמה:

המשיח, מלך שליט״א הרבי ע״י המתרחשת מציאות יהודי. כל אצל הנשמה עצם מתגלית הגאולה בזמן
תצא״ מאתי חדשה ה״תורה את ישראל לעם המלמד ישראל, נשמות כלל של הכללית ״היחידה״

טובות חדשות
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(17.9.10) ה'תשע"א הכיפורים יום - קודש שבת ערב

טובה חתימה גמר
ומתוקה טובה לשנה

ב"ה

חדשה מציאות
"יחידה" בגילוי

815

ישראל! בית לכל וישועה גאולה ושנת טובה חתימה גמר
הכיפורים יום במוצאי המשיח מלך שליט״א הרבי בתמונה:

טובה חתימה גמר



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

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

ברכת
טובה חתימה גמר

והשלימה האמיתית הגאולה לשנת
- המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

ממש ומיד תיכף

שיחיו הכהן מנחם עמוס הר' למשפחת
כהן

ה' בצבאות החייל - בנם להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוהו
הגאולה זמן של אמיתית הרחבה מתוך

טובה חתימה גמר אלפים:לזכות שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

 
    

   
    
    

    
    

   
   
   

   
  

   

ה׳ לפני . . עליכם יכפר הזה ביום כי
כיפור) יום (תפילות תטהרו

שהתשובה דהיינו בתשובה, היום מצות
מצוה. של ענין היא הכיפורים ביום

ישראל שבני הקב"ה של שרצונו ומכיון
את הוא נותן בודאי – המצוה את יקיימו
לעשות התעוררות שתהיה והאפשרות הכח
אמיתית. ותשובה פנימית תשובה תשובה,
הן "מיד התשובה ענין ידי שעל וכיון
מכל גאולה שתהיה רצון יהי – נגאלין"
הגוף, מצד והן הנפש מצד הן הענינים,
התורה לימוד ה', לעבודת המבלבלים
הגאולה את יביא זה וענין המצוות, וקיום
חתימה וגמר חתימה והאמיתית. השלימה
בגשמיות ומתוקה טובה לשנה טובה,

וברוחניות.
תשט״ו) כיפור יום ערב (מברכת

לב) כג, (ויקרא לכם היא שבתון שבת
- שבתון" "שבת נקרא הכיפורים יום
הכיפורים דיום שהתשובה בודאי הרי
עליונה הכי ומעלה עילוי של באופן היא
שהתשובה מה גם וזהו עילאה בתשובה
שהרי שמחה.. מתוך היא הכיפורים דיום
מבואר בכללותה עילאה לתשובה בנוגע
דספר ראשון בחלק גם (ומרומז באגה"ת
אחת ועל רבה", "בשמחה שהיא התניא)
דיום עילאה לתשובה בנוגע וכמה כמה
דתשובה השלימות תכלית הכיפורים,
"בשמחה להיות שצריכה בודאי - עילאה

רבה".
דמתן-תורה הענין עם זה לקשר ויש
לוחות בו שניתנו "יום הכיפורים. שביום
– ענינה עילאה תשובה כי, - אחרונות
ישרים ה' "פיקודי נאמר ובתורה תורה,

שמחה". של ענין – לב" משמחי
תשמ״ה) הכיפורים יום (ערב

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:18 5:07 ירושלים
6:20 5:22 תל-אביב
6:20 5:14 חיפה
6:20 5:25 באר-שבע

חורף שעון לפי

7:42 6:45 ניו-יורק
   

 

מכפר הכיפורים יום של עיצומו

של העוונות כפרת אודות בגמרא מחלוקת קיימת
הכיפורים "יום - אומרים חכמים הכיפורים: יום

"בין אומר: ורבי השבים" על אלא מכפר אינו
יום - תשובה עשה לא בין תשובה, עשה

מכפר". יום של ש"עיצומו משום מכפר" הכיפורים
כחכמים. היא וההלכה

זה, באופן מחלוקתם נראית ראשונית בהשקפה
נעשית הכיפורים יום שכפרת אומרים שחכמים

על תשובה והעושים השבים אלו על וחלה
היום של עיצומו כי אומר רבי ואילו מעשיהם,

הרי האדם וכוונות מעשי ללא גם וכי מכפר,
הכיפורים. ביום עוונותיו מתכפרים

כיפור יום עוצמת
על ההסתכלות אופן את מסביר דבריהם וביאור
התשובה ענין בבסיס הדנה ומהותה, המחלוקת

הקדוש. היום של
סוברים שחכמים הכוונה אין דבר של לאמיתו

התשובה ורק מכפר אינו יום" של ש"עיצומו
יום של "עיצומו אכן חכמים לדעת גם מכפרת.

באמצעות עצמו, שהאדם היא כשהכוונה מכפר",
לאותה להגיע ומסוגל יכול אינו שלו, התשובה

יום". של "עיצומו ידי על הבאה כפרה
יכולים כיצד היא: וחכמים רבי בין המחלוקת

יום". של "עיצומו של הכפרה אל להגיע
מאיר מיד הכיפורים, יום בוא שעם סובר רבי
עדיין כשהאדם אפילו - יום" של ה"עיצומו

בו יש היום הגעת שעצם הרי תשובה, עשה לא
האדם של העוונות כפרת את לפעול מיוחד כח

עוונותיו. על מכפר יום" של וה"עיצומו
"עיצומו של לכפרה להגיע שכדי סוברים, וחכמים

התשובה, עבודת תחילה להיות צריכה יום", של
שהיא יום", של "עיצומו של הכפרה גם ישנה ואז,
לבד. התשובה ידי על הבאה מהכפרה יותר נעלית

מכפר". יום של ש"עיצומו מודים הכל אבל

נעלים ימים
ה' "דרשו הפסוק על חז"ל דברי יובנו זה פי על
השנה ראש שבין ימים עשרה "אלו - בהמצאו"

הכיפורים". ליום
ראש ימי שגם שלמרות מובן, בגמרא חז"ל מדברי

תשובה ימי בעשרת נכללים כיפור ויום השנה
ענינם עיקר אין מקום מכל ימים"), עשרה ("אלו

השנה ראש ("שבין תשובה ימי שהם בכך מתבטא
הכיפורים"). ליום

לפן ביטוי הינה תשובה, ימי בעשרת הכללתם
ויום השנה ראש שבימי הנחותא ולדרגא הנמוך

מכך. למעלה הוא העצמי ענינם ואילו הכיפורים;
עליכם", "תמליכוני - הוא השנה ראש של עיקרו

יום של "עיצומו הוא הכיפורים יום של ועיקרו
שמעניקים זה, יום של הכפרה ענין - מכפר"

עבודת לפי נמדדת שאינה אדם, לכל מלמעלה
שלו. התשובה

ביום תפילות חמש
היחיד היום שהוא הכיפורים ביום נוסף עניין

חמש תפילות. חמש בו להתפלל שחייבים בשנה
- שבנשמה המדריגות חמש כנגד הן התפילות

יחידה. חיה, נשמה, רוח, נפש,
ביום רק שמתפללים החמישית, התפילה

בחינת מתגלית ובה נעילה, תפילת הוא, הכיפורים
הקב"ה, עם מאוחדת שהיא כפי שבנשמה, היחידה

ובני הקב"ה מלבד דבר לשום מקום אין ושם
ישראל.

כל את נועלים - "נעילה" של הפירוש וזהו
שם אחד; לאף להכנס מתירים ואין השערים,

יתברך. עצמותו עם ישראל בני רק נמצאים
נעילה, בתפילת בעיקר מתגלית זו שבחינה ואף

יום של היממה בכל זו בחינה קיימת בכללות הרי
הלשון מדיוק זאת ללמוד שניתן כפי הכיפורים.

כולו שהיום תפילות", בחמש שנתחייב "יום
זמן חלק שכל אף כלומר, תפילות; בחמש מחוייב

- (בערב שלו פרטית בתפילה מחוייב היום של
עם בזה), וכיוצא שחרית - בבוקר ערבית, תפילת

כי - תפילות" בחמש שנתחייב "יום הוא זה כל
בחינת - ה"חמש" בו שמאיר יום הוא בכללות

היחידה".
הכיפורים) ליום שיחה ד׳, חלק שיחות לקוטי (עפ״י

מלך דבר

הכיפורים יום

הכיפורים 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
hageulacom@gmail.com אימייל:

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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח



מלך שליט"א הרבי של הוראתו
הניסים את לפרסם המשיח,

לידי באה הגאולה, לזירוז בימינו,
אם אפשרויות. של במגוון ביטוי

קטנה חסידית בהתוועדות זה
זה אם המשתתפים, של בחברתם

באפשרויות או הגדולים, בכינוסים
כאתרי בימינו שפרצו החדשות

לאין הנחשפים והבלוגים האינטרנט
להכנס שבאפשרותם גולשים ספור

הנס. על וללמוד
אתרי מייעדים כך, לשם בדיוק

מיוחדים מדורים ומשיח גאולה
וכזהו אלו. סיפורים לפרסום

גיטל חנה גב' ששלחה הסיפור
בשפה moshiach.ru לאתר אוריש

הרוסית:
נולדה עת כשנה, לפני זה "היה

המופלא, המקרה התינוקת. ביתנו
הרבי של הגלויים במופתיו שלווה

מהווה המשיח, מלך שליט"א
לפרסום מצויינת הזדמנות

להם הפרטיים הניסים
שמים. בחסדי זכינו
במהלך התחיל הכל

השגרתיות הבדיקות
ההריון. בתקופת הנערכות

בליבי לחשוש התחלתי
כמו "הולך" לא שמשהו

סימנים אלו היו אמנם שצריך,
חששות בקרבי יצרו אלו אך קטנים,

רבים.
האם רבות התלבטתי זה בשלב

הרופא את לשתף להתחיל לי כדאי
הדבר, יגרום שמא או בחששותי,
לעיתים שמקובל כמו להמלצתו,

לצערינו, רבים רופאים אצל
על אוטומטי כמעט באופן להמליץ

היל"ת. הפלה
ב"ה לי שיש ארוכה, תקופה מזה
הרבי כהוראת אישית" "משפיעה
אחד שלכל המשיח מלך שליט"א

הוא איתו אדם רב", לך "עשה יהיה
ספיקותיו. כל את ומלבן מתייעץ
לי, המליצה אכן משפיעה אותה

אל לגשת ויש לדחות, כדאי שלא
חשה שאני מה על לו לספר הרופא,

יגיד. הוא מה ולשמוע
החלטנו, הרופא, אל שפנינו לפני

בחיינו, רציני צעד בכל כמו
מלך שליט"א לרבי כך על לכתוב

כנהוג, הכנסו המכתב את המשיח.
קודש, האגרות מכרכי אחד לתוך

וקראנו אותו פתחנו מכן כשלאחר
התשובה. את

שליט"א הרבי שם מורה בברכתו
להמתנה בקשר כי , המשיח מלך
להוסיף יש בעז"ה שיוולד לילד

המשפחה טהרת דיני על בהקפדה
לבדוק המשפחה אב הבעל, על וכן

שלו. התפילין את
התפילין את שלח אכן בעלי

סת"ם, סופר אצל לבדיקה שלו
קיים כי בבירור הראו והתוצאות

יד של בתפילין הן בתפילין, פסול
ראש. של בתפילין והן

למהודרות הוחלפו שהן כמובן
שאלה. אין בהם וחדשות

והתכוננו עצמנו את שמיגנו לאחר
הדברים, התקדמות לקראת רוחנית

על לו ודיווחנו הרופא אל פנינו
המתרחש.

בצורה לבצע שיש החליט אכן הוא
המצב את לברר כדי בדיקות זהירה

לא כי ולוודא לאשורו
סכנה. כל קיימת

הראשוניות התוצאות
בעיות מספר על הצביעו
מציין כשהרופא חמורות

לא במצב מדובר כי
פשוט.

בטיפול התחיל אכן הוא
נראות, תוצאות שהניב מסויים

אחרת, בעיה התעוררה שכאן אלא
זז. לא התינוק - שלו הבדיקות לפי
אך אותו ליישר הצליח הוא אמנם

כעת? עושים מה
שליט"א הרבי של תמונה לקחתי

מקומו מול והצבתיה המשיח מלך
מתחננת שאני תוך התינוק, של

התינוק את יחזיר כי העולם לבורא
לו ויגרום בעיות ללא תקין למסלול

ולזוז. להתנועע כמצופה, להתנהג
המליץ הרופא המועד, לפני שבוע

אלא זירוז, בהליך להתחיל לנו
הרבי את כך על שאלנו שאנו

שיברכנו המשיח מלך שליט"א
בזמנה. בלידה הפעם

נולדה התינוקת היה! כך ואכן
כשהבדיקות ובזמנה בעיתה

לתחזיות בניגוד כי מראות, כולם
הינה ב"ה, התינוקת הקודמות
אלא עוד ולא לחלוטין, בריאה

ברמתה כי בפליאה ציין שהרופא
צעדים מספר הינה ההתפתחותית

גילה. ובני בנות nלפני

המשיח מלך שליט"א הרבי קודש משיחות

לעקאחמבקשים לעקאח מבקשים
מבקשים הכיפורים יום שבערב ישראל, ..מנהג
וכפי אותו, ומקבלים וכיו"ב) דבש (עוגת "לעקאח"
דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שנהג

ומתוקה": טובה ב"שנה ולברך "לעקאח" לחלק
שבשנה בשמים, לפסוק רצו שאם המנהג: מטעמי
ידי יצאנו כבר הנה ודם, בשר למתנת נצטרך הקרובה
ידי ועל הכיפורים, יום בערב הלעקאח בבקשת חובה,

יקבל ואחד אחד וכל ודם, בשר למתנת השנה במשך נצטרך לא זה
של לאופן עד והרחבה", הקדושה הפתוחה המלאה "מידו פרנסתו

ממש. בגשמיות עשירות
לומר, מסתבר ודם, בשר מתנת לשלול היא שהכוונה כיון מזה: יתירה
מתנת זה שאין באופן היא הכיפורים יום בערב הלעקאח נתינת שגם

ודם. בשר
ליום-הכיפורים, השנה ראש שבין שבימים המבואר פי על יובן והדבר
יותר מודגש בגלוי, מישראל ואחד אחד לכל יותר קרוב הקב"ה בהם

הארץ": מן ורחוק לשמים "קרוב הוא יהודי שכל ומצב המעמד
של נתינה דבר של לאמיתו היא בשר-ודם של נתינה שגם פי על אף
בשר- ממתנת שניזון עני גם שלכן, הבשר-ודם, באמצעות שנותן הקב"ה
מכל-מקום, - לכל" ומפרנס "זן הוא שהקב"ה המזון, בברכת אומר ודם

הבשר-ודם. נתינת גם נרגשת בפועל
שנמצאים כיון - הכיפורים יום בערב הלעקאח בנתינת כן שאין מה
ורחוק לשמים "קרוב קרוב", בהיותו גו' "בהמצאו של נעלה ומצב במעמד
נתינתו אלא ודם, בשר נתינת זו שאין ובגלוי בפועל נרגש הארץ", מן
ואחד אחד (כל והנותן היא" תורה ישראל "מנהג מצד הבאה הקב"ה, של

הקב"ה. של שלוחו הוא זה) מנהג שמקיים מישראל
אלא כביכול, ממש, הקב"ה של מידו היא הנתינה - מזה ויתירה
כאן אין ולכן, המחבר", "ממוצע בבחינת שהיא גשמית יד ע"י שנעשית
בפנים יפה, בעין היא שנתינתו הנותן, מצד הן ו"מקבל", ד"נותן" הרגש
המלאה "מידו הקב"ה של נתינתו כביכול דוגמת ומאירות, שוחקות
הלעקאח שבקשת כיון המקבל, מצד והן והרחבה", הקדושה הפתוחה

היא". תורה ישראל "מנהג לקיים כדי אם כי לכך, שנצרך מפני אינה
ה'תש"נ) האזינו, פר' שיחת (עפ"י

עצמומהקב"ה עצמו מהקב"ה
נתתי טוב "לקח ב) ד, (משלי הכתוב שם על הוא (לעקאח) "לקח" השם

לכם".
- הפשוט הפירוש גם לזה יש אבל תורה, על שכוונתו פי על אף

יהודי. לכל טוב" "לקח נותן שהקב"ה
חבל יעקב עמו ה' ל"חלק גם רומז "חלק" אותיות ש"לקח" לומר ויש
יהודי, לכל נותן שהקב"ה טוב) (לקח ה' החלק ט) לב, (האזינו נחלתו"

"נחלתו". של באופן
חביב יהודי שכל סקל"ג) בהוספות טוב שם (כתר הבעש"ט פתגם וכידוע
זקנותם. לעת זקנים להורים שנולד יחיד בן כמו כביכול הקב"ה אצל
בנים כמה של למשפחה שייך שהיהודי בשעה שאפילו מובן, שמזה

ית'! ומהותו עצמותו הקב"ה, של יחיד בן הוא - הרי ובנות
"חלק - לכם" נתתי טוב "לקח - (כביכול) לו נותן עצמו ית' ועצמותו

העצם. בכל תופס הוא זה ידי שעל העצם, מן חלק ה'",
ה'תש"נ) כיפור, יום (ערב

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק תשרי היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
הקרבנות. מעשה הל'

יא. פרק
יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

יז. פרק

ט-יא. פרק

הבחירה. בית הל' עבודה. ספר יב-יג. פרק
א. פרק

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

א-ב. פרק בו. והעובדים המקדש כלי הל' ח. פרק

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

ט

י

יא
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יג

יד
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ש'
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ג'
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ה'

החששות כל מול

המשיח מלך עם תשרי

ההתיישבות מעשה - הוא שנוגע מה
ישראל כשבני - שמיא וכלפי בפועל.

גליא", שמיא "כלפי הרי - להיות שצריך כפי מחליטים
העיקר... הוא המעשה הרי - מטה וכלפי

תשמ"ח) לך-לך פר' (שבת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

השטחים את בפועל ליישב
הגאולה: באתר כעת

תשרי חודש בימי מהנעשה עידכונים
המשיח מלך שליט"א הרבי אצל ב-770

ועוד וידאו קטעי מידע, דיווחים, תמונות, גלריות

www.hageula.com

לעקאח בחלוקת



דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

ביטוחים קדמי

באהלר' קדמי באהל  קדמי ר'
הקדושהבעש"ט הקדוש הבעש"ט

הביטוחסוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים: 03-501770203-5017702 מתקשרים

הראל מעבדות להדרכה:
03-5355-389 050-8353-873

דעה" "יורה בד"צ בהשגחת הנ"ל המוצרים

המשפחה לחיי מיוחדים מוצרים

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
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הגאולהאתר הגאולה אתר

המעיינות הפצת של ערב

היצר את לנצח הכוחות ניתנים
הגדול "כל ז"ל רבותינו במאמר במכתבו בשאלתו

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

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

וענינה במדותיה היא גדולה הבהמית נפש כן גם לזה

טעמים, מכמה [והוא בהתנגדותה אומרת זאת
לו שנתנה ע"י המלחמה שנצח בטענות, יבואו שלא

ביותר], חלושה הבהמית ונפש נעלית אלקית נפש
להאיר האלקית נפשו בכחות כשלוחם זה ולאחרי
דאור הפעולה מתחילה הרי אור, ותורה מצוה בנר

סוף שסוף עד נופל, זה קם וכשזה חשך דוחה
הרגו כי הרע יצר לו שאין להדרגא גם להגיע יכול

לדוד בנוגע קדישא בתניא המבואר דרך ועל בתענית
ישראל. מלך

ו׳תקז) (אגרת

הלימוד באמצע לנרדם עצה
אחת - כו' תרדמה שנופלת המיחוש, אודות כותב

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

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

הוא... השם מדרכי ושלם בריא הגוף היות הרמב"ם,
ו׳תקח) (אגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

בעולם מושג הינו דתיקון", בכלים דתוהו "אורות
להכניס יש כי הרעיון את לבטא הבא הקבלה,
כ"אורות המכונים ביותר, הנעלים הענינים את

בתוך נתפס, הבלתי מקורם שם על דתוהו"
דתיקון". "כלים אותם

של הידועה בשיחתו גם מובא זה, מיוחד ביטוי
ניסן בכ"ח שנאמרה המשיח מלך שליט"א הרבי

ביכולתכם, אשר כל "עשו נאמר: שם תנש"א,
אבל דתוהו", "אורות של באופן שהם ענינים

משיח את בפועל להביא - דתיקון ב"כלים
ממש". ומיד תיכף צדקנו

פעולות אלפי מאות נעשו שיחה, אותה מאז
בכלים דתוהו "אורות של זו למטרה המכוונות

- ראש "תופסים באירוע כי דומה אבל דתיקון",
זה. מסוג לפעילות חדש רף נקבע השנה"

שנה פותחים
של האחרון חמישי ביום השתתפו אנשים, מאות
השנה ראש פרוס לפני משבוע פחות תש"ע, שנת
שערכה איכותי, הכנה בערב היקום, על כנפיו את

הזהב. בקניון סנטר" "חב"ד
והמושך: המפתיע במיקום שנערך לאירוע,

הגברים בין ובהפרדה "ארומה" הקפה בית חצר
פרסום שכלל מיוחד פרסום מסע קדם לנשים,
בערי פרסום הכריזה, ובמערכות הקניון ברחבי

ברשת וכן ושלוחים פעילים ידי על הסביבה
האינטרנט.

למקום הגיעו המיועדת, הפתיחה לשעת סמוך
בהפרדה, מקומותיהם את שתפסו רבות עשרות

הערב. לפתיחת דרוכה בצפיה
מכירות דוכן הבאים פני את קיבל בכניסה,

לערב שייעדו ממ"ש, ההפצה מרכז של מיוחד
לציבור המיועדים ההפצה חומרי מיטב את זה
תרומת שנה לוחות הונח מושב כל על הרחב.

"ממ"ש." ההפצה מרכז

בשדה המלך
מפי הסבר, ודברי פנים בקבלת נפתח, הערב

בשדה" "המלך משל פרישמן. בנצי הרב המנחה
המיוחד הערב מוטיב את לבטא מנת על נבחר

ה"שדה" אל - "המלך" דברי את ומביא המשלב
הזה... עולם עניני של הנמוך המקום

ושומע לא-דתי מרקע מגיע ככולו שרובו לקהל,
הדברים הוסברו חסידות, עניני הראשונה בפעם
דתוהו "אורות של ערב אכן המתאימה, בצורה

דתיקון". בכלים
בהפסקות אורכו לכל ולווה נפתח האירוע

שושן. גילי ר' והיוצר הזמר שביצע מוזיקליות
ר' הגיטריסט בלווי מפיו, שיצאו הנשמה שירי
והשבים כשהעוברים נשמות, הרטיטו בכר נדב

לשירים להאזין מרותקים נעמדים ברחוב
השונים. ולדוברים

איש של הרצאתו עמדה הערב של במרכזו
מנחה קרוצ'י, אייל ר' האישי והמנחה הקאוצ'ינג

אסנט. במכון אישי ויעוץ סדנאות

באמצעים ובשימוש מרתקת מצגת בלוויית
מטרת את אייל ר' ממחיש מרתקים, ויזואליים
מסך גבי על אחד. כל של האישי ההתחדשות

הדברים את המלווה המצגת מוקרנת צמוד
ומשיחות החסידות מעולם מושגים המשלבים

מובנת. בשפה הקודש
בהפתעה כמו שבמהלכה לשירה, קלה הפסקה
לעזיבת גרם לא הוא שגם גשם, מעט טיפטף

ומצפה מרותק מקומו על לשבת שנותר הקהל
וההרצאה. ההופעה להמשך

משיח רק
שיזם ומי סנטר, חב"ד מנהל חיון, אילן הרב

מילים, מספר לשאת ניגש הערב, רעיון את והגה
האירוע, להצלחת למסייעים מודה הוא במהלכם

המדרשה ובנות הפעילים התורמים, בינהם
אביב. מרמת

קרוצ'י, הרב של הרצאתו של השני החלק לאחר
הלילה, לתוך שושן גילי ר' של ההופעה ממשיכה
חופשית שתיה של זרימה לצד "לחיים" אמירות

לכך, המיועדת בעמדה שחולקו בירה וכוסות
הקהל את שהותירה המחשלמת לאוירה תרמו
סיפורים משלב הוא השירים בין לכסאו. ישוב
עליו. שעבר האישי בתשובה" "החזרה מתהליך

אט-אט מתחילים חצות, אחרי הרבה
המתנופפים משיח דגלי לעזוב, המשתתפים
הנקודה את לכולם מזכירים מולם הערב כל

הרבי של מלכותו קבלת - זה ערב של העיקרית
גדול בזרם גם המתבטאת המשיח, מלך שליט"א

החדשה השנה לקראת לברכה ושמות בקשות של
במקום. שהוצבה בקופסה שנאספו

את המהווה זה, מיוחד ערב נשלם ולא תם
דומים לערבים אי"ה והזינוק הפתיחה נקודת

בקרוב.

הערב ממראות


