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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 .

קדמי ר'
ברשב"י אלעזר רבי בציון
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ממנו לשאול וביקש לשכנו שפנה אדם על מספרים
חמור. בכלל לו שאין השכן, לו השיב חמורו. את

החמור נער כשלפתע ללכת, כבר האחד אותו פנה
שומע אני הנה "אבל לשכנו: הנ"ל פנה בחצר.

אתה "למי בגערה השכן לו השיב החמור...". את
שתולה, בזרעית, שלי...". לחמור או לי מאמין,

כן דווקא בצפון, המערכת גדר ישובי וכלל אביבים
ישראל. לממשלת כך כל ולא ל"חמור" מאמינים
קולות מזהים גדר, שבישובי ארוכה, תקופה מזה

מנהרות חפירת וסימני
לשטחינו. מלבנון
שנוכחו התושבים

מגיב, אינו שהצבא
קידוחים קבלן הפעילו

שהחל פרטי, במימון
הקרקע, פני על בבדיקות
של קיומם את שהוכיחו
מלבנון הנמשכים חללים

התוצאות לישראל.
שכבעבר לצה"ל, הועברו
בדיקות לקיים פעל לא
זה בשלב קרקעיות. תת

לקדוח התושבים החליטו
המנהרות. לאיתור לעומק

הגיב! צה"ל הפעם
הבדיקה". את לבצע נאסר הקבלן "על ובמהירות..
על שנים, במשך תושבים דיווחו בדרום גם אגב,

ש.. עד קרקעית, תת פעילות

הממשלה של השגויה ההנחה
תגובה להעדר סיבות לחפש להרחיק צורך אין

שבמשך לכך הסיבה גם זו בצפון. צה"ל של חדה
ב.. הדרום, ישובי על לירי מגיב צה"ל שנים

את שהריצה הסיבה גם זו ריקים. שטחים הפגזת
תחילת לפני עוד אש הפסקת לבקש הממשלה

היסוד הנחת צבאית. הכרעה איפשרה ולא המבצע,
היא, הממשלה של

צה"ל, של הצבאי שכוחו
המכריע הגורם הוא
האוייב עם בעימות
הנמדד כוח הערבי.

מעניק שהעולם וב"אשראי" בטכנולוגיה במספרים,
מדינת את המעמידה שגויה, הערכה למאבקנו.

מקומי גם או כולל, עימות מול בנחיתות ישראל
תחת שצה"ל הסיבה זו עולמי. "אשראי" נעדר

ניצח. לא האחרונות, ישראל ממשלות

ביותר הבטוח המקום
דורותיכם ידעו "למען בסוכה הישיבה מצוות

אותם בהוציאי ישראל את.. הושבתי בסוכות כי
אלו מצרים", מארץ

על שהגנו הכבוד ענני
המלמדת, היא ישראל,

מהו! אמיתי בטחון
בבורא והאמונה ההכרה
והשמירה ומנהיגו, עולם

ישראל עם בטחון על
שגילה כפי רצונו עפ"י

יסוד זהו בתורתו,
ישראל. עם של בטחונו

ארץ כי והאמונה ההכרה
ע"י לנו ניתנה ישראל
ומנהיגו, עולם בורא
הבסיס את מעניקה

ביותר המוצק המוסרי
ישראל. ארץ על לזכותנו

שעל על אפילו לבעלות הטוען אחר מישהו כל
משבע אחד גזל, איסור על עובר ישראל, בארץ

הקיום זכות את שומט הוא כשבכך נח, בני מצוות
הכלים את לצרף ניתן זה, יסוד על רק עצמו. שלו

שזיכה - צה"ל של הצבאי המערך - הטבעיים
ולנצח. ישראל על בהם להגן הקב"ה אותנו

עמך בקרב ומתגלית ההולכת זו ואמונה הכרה
הרבי של ופעולתו השפעתו פרי הינה ישראל,

ישראל ארץ ברורות: שקבע המשיח, מלך שליט"א
ויתור על לדבר אין ביותר, הבטוח המקום הינה

הגיע כבר כי בנבואה, הודיע כן כמו בה. שהוא כל
ונגאל הולך כולו והעולם ישראל עם הגאולה, זמן

הפצת של העבודה הוטלה עלינו ממש. כפשוטו
בזה שותפים להיות הזכות לכולנו הגאולה, בשורת

והשלימה. האמיתית הגאולה שמחת ומתוך

בקרוב חשון תשרי, סימינר
יהודית" חוויה "התקשרות ארגון
של בניהולו לצעירים סמינרים מקיים
יצא הראשון הסמינר קליין. יותם הרב
התבוננות מסע של בסגנון ונערך לדרך

התבוננות מסע השנה. לראש הכנה
הקדושה. בארצנו הנפלאה בבריאה

ומבוא בהתבוננות מקדים שיעור שכלל
ומתגלה שנמשך וכפי עליונות לספירות
ג'יפים טיול מכן לאחר יהודי. כל אצל
עם הלילה. לתוך והתוועדות מסעיר

שומעי את שריתק מויאל עמרם הרב
התפילה לפני בבקר. 4 עד ליקחו

לצד חסידות" "מאמר ללמוד התיישבנו
התפללנו, הירדן. נהר של מימיו קולות
והביתה מחזור תמונת שמחה, ריקוד

מר-חשון בז' בקרוב שבת לקבלת
לפרטים לצעירים הבא הסמינר יתקיים

.03-930-2030

גאולה של סוכות
תביא הסוכות בחג חב"ד פעילות

ברחבי יהודי לכל החג שמחת את
סוכות יפתחו החג כניסת עם העולם.
על ולברכה הציבור, לשימוש ציבוריות
המועד חול ימי במשך המינים. ארבעת

לבסיסי ויגיעו הניידות הסוכות ינועו
לזיכוי הגדולים ולריכוזים צה"ל

אירועי יתקיימו החג בלילות הרבים.
הערים. ברחובות השואבה בית שמחת

בשמחה. חלק ליטול מוזמן הציבור
מתקיימים יורק, שבניו בקראון-הייטס
הבוקר לאור עד לילה מידי האירועים

אלפים. בהשתתפות

מלך שליט״א הרבי ופעולת השפעת פרי הינה ישראל, עמך בקרב המתגלית זו ואמונה הכרה
הגאולה זמן הגיע וכבר ביותר, הבטוח המקום הינה ישראל ארץ ברורות: שקבע המשיח,

טובות חדשות

הבטחון סוד הסוכה
! והגאולה האמונה

צה״ל בבסיסי לשהות יצאו והתמימים אנ״ש משפחות עם יצהר חב״ד בית
השנה בראש שופר ותקיעות התפילות לארגון השומרון, ברחבי

לצה"ל השנה ראש מבצע

שמח! חג

עולם חובקת אחת שבת

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

ליסודי מסימינר הוראה להחליף לא
יעקב לבית שלה המשרה להחליף באם לשאלתה

וכו' עממי
לחנך היכולים אלו כל שהרי הדבר, לי נראה אין

במילואו זה את לנצל צריכים יותר מבוגר בגיל נערות
דורשת אינה שם שמומחיות מקצוע על להחליף ולא

וכשרון, ידיעות כך כל
המוסד מן שהעברה אומרים שיש שכותבת ובפרט

והתלמידות המוסד ברוח לירידה לגרום יכול דענתה
מבוגרות שכבר כיון וביותר ביותר נוגע שזהו שלו תי'

הן.
תנאי להקל בהשתדלות כלל שולל אין שהאמור מובך
ו׳קסו) (מאגרת שלה היעילות ולהגדיל העבודה

גזירות מונע החסידות לימוד
לפנימיות בהנוגע מושג לו אין אשר לכתבו נבהלתי

כמובן חב"ד), בתורת נתגלתה (שבדורנו התורה
רוח, בקור זה דבר על שכותב על בעיקר כוונתי
חוצבי בדברים הוא....המתבונן צדדי דבר כאילו

בדברי יותר ובאריכות הק' בזוהר אשר אש להבות
ההקדמות לשער הרח"ו בהקדמת ומהם האריז"ל

לכ"ק חיים עץ בקונטרס יותר עוד (ונתבארו
ביותר הענין נוגע כמה עד יראה מוהרש"ב). אדמו"ר

הגזירות אשר שם יעוין דמשיחא, דעקבתא בדרא
בפנימיות העסק העדר מפני הם וכו' המבהילות

בביסוס המתעסקים אלה וביחוד דחיי. אילנא התורה
לקבוע רק לא שעליהם פשוט והפצתה, היהדות

ו׳קסז) (מאגרת בזה. להוסיף שגם אלא זה, בלימוד עתים

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

(8.10.14) ה'תשע"ה תשרי, י"ד הסוכות, חג ערב

ב"ה
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שניתן היחידה ההגדרה זו ממש. הגאולה זמן
פרוייקט שיצר העצום המהפך את לתאר
פרוייקט אפריקה. בדרום האחת, השבת

יהודים ויותר יותר ומקיף ומתעצם ההולך
לא מציין הקדושות בשיחותיו עולם. ברחבי
מאמר את המשיח, מלך שליט"א הרבי אחת,

משום יוחנן רבי "אמר שבת: במסכת רז"ל
ישראל משמרין אלמלי יוחי: בן שמעון רבי

ולאידך נגאלים". מיד - כהלכתן שבתות שתי
ותיקוני הירושלמי המאמר את מציין הוא

אחת שבת מקיימין הוו ישראל "אם הזוהר
כן, אם ושואל נגאלין", הוו מיד כהלכתה

אחת? או שבתות שתי לשמירת נדרשים אנו
בכל שאכן בחסידות, המבואר עפ"י ועונה

שבת "עולת כנאמר בחינות שתי ישנן שבת
מיד אחת שבת בשמירת גם מסקנה: בשבתו".

נגאלין. הן
מאלפת ביוזמה ביטויה את שקבלה מסקנה
וורן הרב אפריקה דרום של הראשי רבה של

דרום יהודי רבבות את לאחד גולדשטיין,
פרוייקט אחת. שבת לשמירת אפריקה,

המשוער. מן למעלה שהצליח

השבת של המיוחד טעמה
הרב כאשר משנה, יותר לפני החל הכל

טעמה עמו. לשבות משפחות כמה הזמין
בקרב חבויים נימים עורר השבת, של המיוחד
בקרב השבת חווית את שפרסמו המשתתפים
עם לשבות התארחו קצר זמן בתוך ידידיהם.

משפחות. כמאה הרב, משפחת
ולצאת החוצה לפרוץ הרעיון התגבש כעת

דרום יהודי לכל הקורא – ציבורי במיזם
שמירת מצוות סביב יחדיו להתאחד אפריקה

ליצור רק לא הייתה המטרה אחת. שבת

נמנים שביניהם התפוצות, יהודי בין אחדות
הזדמנות לתת אף אלא רבים, ישראלים גם

גיל, הבדלי ללא – הוא באשר יהודי לכל
מהו. שבת טעם לטעום - השקפה או עדה
שומרים - KEEPING IT TOGETHER -

שהובילה הסיסמא הייתה זו – יחדיו אותה
רבבות. איתו שסחף השבת, פרויקט את

והעוצמה מההיקף הופתענו
'פרויקט על ששמעו האנשים רוב בתחילה,
שרעיון האמינו ולא סקפטיים, היו השבת'
(בפרט להתממש. יוכל אכן שכזה מהפכני
ששמור פלח היא ששבת המחשבה לאור

לאחר כיום, בלבד). דתיים ליהודים
רבבות בלב נגע וכבר תאוצה צבר שהפרויקט

שלרבות - אפריקה דרום ברחבי משפחות
זוכות שהן פעם אי הראשונה הפעם זוהי מהן

אחרת. מדברים כבר כולם - שבת לשמור
אם וגם יצליח, לא זה אם שגם "חשבתי
ישמרו – שבת שמרו שלא אנשים עשרה

הצלחה תהיה גם זו – עכשיו שבת

גולדשטיין. ג'ינה הרבנית אומרת מבחינתנו",
ושאנשים הפוטנציאל, גודל מה ידענו "לא

הפרויקט ממשתתפי רבים באהדה". לזה יגיבו
נוספת. פעם גם בחוויה, להתנסות החליטו –

שרוב ולנבא, לצפות לחלום, היה יכול "מי
ישמרו – אפריקה דרום יהודי אוכלוסיית

שכולם הוכיח השבת פרויקט יחד? אחת שבת
הרב אומר אפשרי", זה זאת, לעשות מסוגלים

גולדשטיין.

העולם ברחבי גם כעת
בערב – חמישי ביום כבר החל הפרוייקט
העיר של ברחובה חלות אפיית של ייחודי

למעלה השתתפו בו ערב – גלנהייזל
הפרשת ערכו חלות, שקלעו נשים, מ-2,000
האחדות אווירת החלות. את אפו ואף חלה

בקרב עצומה התרגשות עוררו והקדושה
קדושה חוויית זו הייתה מהן שלרבות הנשים

ראשונית.
מעשית הדרכה חוברת הופקה השבת לקראת

עצמה השבת בסעודת השבת. לשמירת
עוצמת שאת משפחות! אלפי השתתפו

יכולים אינם המשותפת השבת של החוויה
פומבית קריאה לשבת לה קדמה לשכוח.

ידועים שאינם שונים, ציבור אישי של
לקריאה נענים הם כי שהודיעו שבת כשומרי

האחת. שבת ליוזמת ומצטרפים
פרויקט התקדים, חסרת ההצלחה לאחר

ב-300 ויערך לישראל מגיע האחת, השבת
השנה אחת. ובעונה בעת העולם ברחבי ערים

א' נח, פרשת בשבת החגיגית השבת תיערך
עם אחדות קידום כאמור, ומטרתה, מרחשון.

והשלימה האמיתית הגאולה לזירוז ישראל,
www.theshabbosproject.org ממש. בקרוב

גולדשטיין הרב



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

הרב של הקשרים מערכת
לאגרות מהמרכז בורוכוב הרצל

כיבוי תחנת כבאי עם קודש,
במהלך נוצרה ברחובות, אש

במבצעי העניפה פעילותו
התחנה. כבאי עם המצוות,

לתואר כבר שזכה בורוכוב הרב
הכבאים, בקרב התחנה", "רב

לפעילותו, במקביל בפניהם חשף
הרבי שהעניק המתנה את

לדורנו: המשיח מלך שליט"א
באמצעות ההתקשרות אפיק

קודש. האגרות
בתחנה המנהלה ואנשי הכבאים

לכתוב כיצד למדו
עצה ולבקש

זכו ואף וברכה,
מדוייקות לתשובות
על גדושות וברכות

שאלותיהם.
לפני זה "היה

חודשים, כשלושה
הרצל הרב מספר

אחד ל. כהן כאשר
התחנה, מעובדי

איתי יחד לכתוב וביקש פנה
שליט"א הרבי אל בקשה מכתב

המשיח. מלך
למדי. רגוע נראה היה כהן

כנראה היא שבקשתו שיערתי
אך כללית, ברכה לקבלת רק

שלאחרונה כשסיפר, הופתעתי
ה"י גידול הרופאים אצלו גילו

לעבור עליו וכי השחי בבית
וכו'. טיפולים סדרת

רגוע, כה הוא זה כיצד לשאלתי
בהשי"ת, בטחון לו יש כי אמר
במוחו כשעלו שונים ובזמנים
ציין שונים, אפשריים מצבים

אלה יהיו אם שגם לעצמו,
לזכור עליו קלים, לא מצבים
ית' מאתו זה שהכל ולדעת,

הטוב. תכלית הרי והוא
הוא הדרכה, מילות כמה לאחר
בקשתו, את כתב ידיו, את נטל
את והכניס אדוננו" "יחי הכריז

קודש. האגרות לכרך המכתב
נזכרו שהתקבלה, בתשובה

עניינים: כמה בהדגשה
נשוי היה (הוא המשפחה טהרת

התפילין. בדיקת טרי). טרי
נרות הדלקת לפני צדקה נתינת

טובות. לבשורות וברכה השבת
קטע ועברנו כהן עם ישבתי

כשאני התשובה, במכתב קטע
ההערות חשיבות את לו מבהיר

אלו.
ראה ומתמיד מאז כי סיפר כהן

המשיח מלך שליט"א ברבי
ידע שלא למרות נערצת, דמות
היה אבל אותו. תפס מה לומר
משיח יש שאם אצלו וודאי זה
שליט"א הרבי שזה הרי בדורנו,

מליובאוויטש.
את לוקח הוא כי הבטיח כהן
ברצינות שבתשובה, הערות

הוא ואכן יסודית
כראוי. אותם ביצע

נשלחו המזוזות
ונמצאו לבדיקה

התפילין תקינות,
נמצאו זאת לעומת

פסולות.
החלו כעת

ואיתם הטיפולים
והבשורות הניסים

הטובות..
עבורו תכננו הרופאים

טיפולים של ארוכה סדרה
לאחר כבר אך כימוטרפיים,

הגידול הראשוניים, הטיפולים
הרופאים לחלוטין. נעלם

להאמין. התקשו
כי הרופאים ע"י הוזהר הוא

כרוך הטיפול וכי ינשר שערו
בפועל, וכו'. בחילות בחולשה,

אלא נשר שלא רק לא שערו
הרגשתו ולגדול. לצמוח המשיך
ומבחינת טובה היתה הכללית

לחזור היה יכול הרופאים
כנגד הלך הכל מייד. לעבודה

הטבע. חוקי
עזרתה את לציין צריך

שעמדה זוגתו, של המשמעותית
הדרך. כל לאורך לצידו

אלי הגיע כהן ר' שעבר, בשבוע
ענה במצבו, כשהתעניינתי שוב.
אומרים הרופאים שב"ה בחיוך,
לשאלתי לחלוטין. בריא הוא כי
"באתי אמר: היום, הגיע מדוע

בתשובה אגב, תודה". לומר
בברכה נענה הנוכחי, למכתבו

בקרוב יזכו כן ולילדים. לדירה
ממש.

 
    
    
   

    
  

   
   
    
   
    

  
    

השואבה בית שמחת ראה שלא מי
ב) נא, (סוכה מימיו שמחה ראה לא

מי - "הן" שומע אתה "לאו" מכלל
בית בשמחת והשתתף ראה שכן
שמחה ראה כן הוא הרי השואבה,
ידי שעל חז"ל, רמזו מכאן מימיו.
השואבה, בית בשמחת השתתפות
השמחות המשך לראות האדם זוכה

ימיו! כל
חי) (מעיין

המקדש, בבית השואבה בית שמחת
(כשהנשים הנשים" ב"עזרת נערכה

מכך: וההוראה למעלה). בגזוזטרא
ב"עזרת היו והריקודים השמחה
לכללות יותר קרובה שהייתה נשים"
בית בין הממוצע שהיא היינו, העולם,
מזו: ויתרה העולם. ומציאות המקדש

בעת מדליקים שהיו אור של האבוקות
מאירים היו השואבה", בית "שמחת

ירושלים. סביבות כל את
אומנם נמשכת השמחה אומרת: זאת
היינו המקדש, שבבית מה"עזרה"
אבל ישראל, בני של הקדושה מבחינת
כל את ותאיר שתמשך - תכליתה

כולו. העולם וכל הסביבה,
תשמ״ב) (התוועדויות

מיוחד, חידוש השואבה" בית "שמחת
לניסוך קשורה היותה משום דווקא
אינם בטבעם מים שהרי המים.
ה"יין" (לעומת לשמחה קשורים
כזו ולשמחה לשמחה) בטבעו הקשור
צריך הקב"ה, ציווי משום רק הנובעת
מהטבע, שלמעלה מיוחדת כח לנתינת
"שמחת של השמחה מעלת גודל וזו

השואבה". בית
תשמ״ב) (התוועדויות

מוצ"החג הדלק"נ קיץ שעון לפי

18:51 17:40 ירושלים
18:53 17:55 תל-אביב
18:52 17:46 חיפה
16:54 17:58 באר-שבע

*19:04 18:10 ניו-יורק
יורק *בניו
שבת מוצאי

ההוא ביום - בא יום הנה 
יד) (זכריה:

העיקרי שמחה חג

מדגישה שמחתנו", כ"זמן הסוכות חג הגדרת
שאר היו"ט. של העיקרי עניינו היא השמחה כי
היותם עם השבועות, וחג הפסח חג המועדים:

עיקר אינו השמחה ענין הרי, לשמחה", "מועדים
"זמן או בפסח חרותנו" "זמן הוא אם כי היו"ט,

בשבועות. תורתנו" מתן
יתרה שמחה הינה הסוכות חג ששמחת מכאן
למעלה ואף חרותנו" "זמן משמחת שלמעלה

(ילקוט במדרש וכבר תורתנו". מתן "זמן משמחת
נזכרת אין שבפסח נאמר, בתחילתו) תרנד רמז שמעוני,
ואילו אחת פעם נזכרת היא בעצרת כלל, השמחה

פעמים. שלוש השמחה נזכרת הסוכות בחג

תורה? ממתן יותר
שמחתנו שהרי ביאור: דורש שהעניין אלא

העמים מכל בנו ש"בחר מזה היא ביותר הגדולה
ואיך התורה) ברכת (נוסח תורתו" את לנו ונתן
שלאחרי כך, כדי עד יותר, גדולה שמחה תתכן

מודגש בו נוסף חג יש תורתנו" מתן "זמן
"זמן הזמן, של תוכנו שהיא עד השמחה עניין

שמחתנו"?!
הסוכות חג שמחת אכן - בזה ומהביאורים

שהיא באופן אבל תורה, מתן עם היא אף קשורה
כיוון השבועות, שבחג תורה ממתן יותר נעלית

הכיפורים. ליום ובסמיכות לאחר באה שהיא
"מתן היה בו שגם נאמר, הכיפורים יום לגבי

האחרונות! לוחות ניתנו זה ביום שהרי - תורה"
ובלב בשמחה לישראל הקב"ה שנתרצה (לאחר
של תוספת ניתנה אלה שבלוחות ובפרט שלם),

לתושיה". "כפליים
לו "אמר מ"ו) פרשה רבה (שמות במדרש נאמר וכך
הראשונות בלוחות תצטער אל (למשה) הקב"ה

ובלוחות לבד, הדברות עשרת אלא היו שלא

מדרש הלכות בהם שיהא נותן אני השניים
תעלומות לך "ויגד ו) יא, (איוב שכתוב הוא ואגדות,

לתושיה". כפליים כי חכמה

בששון מים ושאבתם
תורה במתן זו תוספת משום שדווקא מכאן

בכפליים. בשמחה גם ניתוסף הכיפורים, שביום
בגלוי אינה השמחה עצמו הכיפורים שביום אלא
וכפרה, הסליחה על היא שההדגשה כיון כך, כל

שביוהכ"פ מתן-תורה של השמחה התגלות ועיקר
שמחתנו". "זמן - הסוכות בחג היא

הסוכות, שבחג לולב) הל' (רמב"ם יתרה" ה"שמחה
"מועדים של הכללי לעניין בנוסף שמחתנו", "זמן

עושין שהיו השואבה בית שמחת - היא לשמחה"
שבחג המים ניסוך עם בקשר המקדש בבית

ממעייני בששון מים "ושאבתם שם על הסוכות,
ג). יב, (ישעיה הישועה"

ממוצאי לשמוח ש"מתחילין - הדברים וסדר
חולו מימי ויום יום בכל וכן הראשון, טוב יום

בין של תמיד שיקריבו מאחר מתחילין מועד של
הלילה". כל עם היום לשאר לשמוח הערביים

בשמחה "כשהיינו א) נג, (סוכה בגמרא וכמסופר
ראה שלא "מי חז"ל שאמרו ועד ביותר, גדולה
מימיו". שמחה ראה לא השואבה בית שמחת

בכל השואבה בית שמחת להיות צריכה זה ומעין
שעיקר ואף ישראל, בני שנמצאים מקום ובכל זמן
הרי במקדש, הוא השואבה בית שמחת של העניין

מאשר יותר כעת מעלה יש מסויימים בפרטים
המקדש. בית בזמן

והשלימה האמיתית בגאולה
לשמחת מוגבל מקום היה הבית בזמן ולדוגמא:
דווקא, (בעזרה) המקדש בבית - השואבה בית

בכל השואבה בית שמחת חוגגים הזה בזמן ואילו
בית בכל ישראל, בני שנמצאים ומקום מקום

מעט". "מקדש - מדרש ובית כנסת
אנשים, עזרת ב"עזרה", - עצמו ובביהכנ"ס
כנהוג - ברחוב גם זה ולאחרי נשים, ועזרת

ברחוב, גם ורוקדים ששמחים האחרונות בשנים
רוקד, עצמו שהרחוב כדי עד

"טורי הרבים", "רשות מה"רחוב", עושים שעי"ז
עולם של ליחידו היחיד", "רשות - דפרודא"

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה
תנש״א) (התוועדויות

ירקוד בעצמו שהרחוב עד
תשמ״ט סוכות א׳ ליל קודש שיחת מתוך

(106-7 עמוד א' כרך ה'תשמ"ט התוועדויות (נדפס,

למעשה לעיל האמור מכל ההוראה "י.
בנוגע - העיקר"46 הוא "המעשה בפועל,
לצאת יש השואבה": בית ל"שמחת
בפועל השואבה בית בשמחת ולשמוח
"עקימת בפה, השירה ע"י - ממש
ברגלים לריקוד עד מעשה"47, הוי שפתיו
עצמותי ד"כל ובאופן כפשוטו), (מעשה
וריקודים שמחה - גם כולל תאמרנה"48,
ירקוד. בעצמו שהרחוב עד הרבים, ברשות

אצל והריקוד השמחה שפועלים ועאכו"כ
רק אפילו או ברחוב, שדרים ישראל בני
בעניני עמהם הדיבור כי, ברחוב, עוברים
"ואהבת בענין (ועאכו"כ הנצחית התורה

- קביעות של באופן אצלם פועל בתורה"50) גדול "כלל כמוך"49, לרעך
להאיר"51, "נרות נעשים הם שגם ועד ס"ג), (כנ"ל השואבה" בית "שמחת

השואבה... בית בשמחת לשמוח נוספים יהודים על שפועלים

שמחת שחוגגים מאז שנים ריבוי עברו שכבר לכך נוסף - זה וכל
"מעלין כהציווי כו', וניתוסף הולך לשנה משנה אשר, השואבה, בית
לאחוז) צריכים היו היכן - (ועכ"פ אוחזים היכן מובן ומזה בקודש"53,
הרי - כו' שעברה דשנה בהשמחה חסרון איזה הי' אם ואפילו זו, בשנה

התשובה"54. בפני העומד דבר לך "אין

השואבה בית שמחת ראה שלא מי
עוד ויזרזו ימהרו השואבה בית בשמחת ההוספה שע"י רצון ויהי יא.
שפורצת השמחה תכונת שהרי - והשלימה האמיתית הגאולה את יותר
ראה שלא "מי חז"ל אמרו עלי'ה השואבה, בית שמחת ועאכו"כ גדרת,
הגדרים, כל שפורצת בודאי מימיו", שמחה ראה לא השואבה בית שמחת
הגלות, מענין רושם נשאר שלא באופן הגלות, גדרי פריצת - לראש ולכל

עניתנו". כימות "שמחנו -כמ"ש*55 בשמחה ההוספה אם, כי

כמ"ש - העתידה הגאולה עם קשור בכללותו הסוכות שחג להוסיף, ויש
הנותר כל "והי' : לבוא דלעתיד היעודים אודות דסוכות א' דיום בהפטרה
למלך להשתחוות בשנה שנה מידי ועלו ירושלים על הבאים הגוים מכל
שלעתיד הגמרא57 מדברי גם ולהעיר הסוכות"56. חג את ולחוג צבאות ה'
לי יש קלה "מצוה - סוכה במצות העולם אומות את הקב"ה ינסה לבוא

כו'".... אותה ועשו לכו שמה וסוכה

בית שמחת לחגוג ממשיכים ובמילא, ממש, ומיד תיכף - לנו תהי' וכן
השלישי המקדש בבית הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו השואבה
כל אלא בלבד לוי שבט "לא הרמב"ם (כפסק-דין הקדשים לקדש ועד
ממש. ומיד תיכף וכאמור, קדשים"), קדש נתקדש זה הרי כו' ואיש איש
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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 לנדא שיחי' זלמן שלמה הרב למשפחת
שיחי' דוד חיים הת' הבן לבוא

שתחי' מושקא חי' עב"ג השידוכין בקשרי
מישולובין שיחי' דובער שלום הרב למשפחת
הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נופר ורעיתו ראובן לר'

שי' נפשי בן
הבן להולדת

שי' יצחק יוסף ה' בצבאות החייל
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת טוב מזל ברכת

בורוכוב הרצל ר׳

מי"ז. פ"א אבות (46

א. מה, סנהדרין (47

יו"ד. לה. תהלים 48ן

יח. יט, קדושים (49

עה"פ. ופרש"י תו"כ (50

וש"נ. ואילך. 484 ע' ח"כ לקו"ש ראה (51

וש"נ. א. כח, ברכות (53

ספ"ג. תשוכה הל' רמכ"ם (54

רכג מ"ע תרנ"ז סה"כ בארוכה ראה (55
ואילך.

סו. צ, תהלים (55*

טז. יד, זכרי' (56

א. ג, ע"ז (57

א. גג, סוכה (58

.36 ע' תש"ר סה"ש ראה (59

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-658-4633
www.hageula.com

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר
תפילין זוגות ד' הנחת



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

הרב של הקשרים מערכת
לאגרות מהמרכז בורוכוב הרצל

כיבוי תחנת כבאי עם קודש,
במהלך נוצרה ברחובות, אש

במבצעי העניפה פעילותו
התחנה. כבאי עם המצוות,

לתואר כבר שזכה בורוכוב הרב
הכבאים, בקרב התחנה", "רב

לפעילותו, במקביל בפניהם חשף
הרבי שהעניק המתנה את

לדורנו: המשיח מלך שליט"א
באמצעות ההתקשרות אפיק

קודש. האגרות
בתחנה המנהלה ואנשי הכבאים

לכתוב כיצד למדו
עצה ולבקש

זכו ואף וברכה,
מדוייקות לתשובות
על גדושות וברכות

שאלותיהם.
לפני זה "היה

חודשים, כשלושה
הרצל הרב מספר

אחד ל. כהן כאשר
התחנה, מעובדי

איתי יחד לכתוב וביקש פנה
שליט"א הרבי אל בקשה מכתב

המשיח. מלך
למדי. רגוע נראה היה כהן

כנראה היא שבקשתו שיערתי
אך כללית, ברכה לקבלת רק

שלאחרונה כשסיפר, הופתעתי
ה"י גידול הרופאים אצלו גילו

לעבור עליו וכי השחי בבית
וכו'. טיפולים סדרת

רגוע, כה הוא זה כיצד לשאלתי
בהשי"ת, בטחון לו יש כי אמר
במוחו כשעלו שונים ובזמנים
ציין שונים, אפשריים מצבים

אלה יהיו אם שגם לעצמו,
לזכור עליו קלים, לא מצבים
ית' מאתו זה שהכל ולדעת,

הטוב. תכלית הרי והוא
הוא הדרכה, מילות כמה לאחר
בקשתו, את כתב ידיו, את נטל
את והכניס אדוננו" "יחי הכריז

קודש. האגרות לכרך המכתב
נזכרו שהתקבלה, בתשובה

עניינים: כמה בהדגשה
נשוי היה (הוא המשפחה טהרת

התפילין. בדיקת טרי). טרי
נרות הדלקת לפני צדקה נתינת

טובות. לבשורות וברכה השבת
קטע ועברנו כהן עם ישבתי

כשאני התשובה, במכתב קטע
ההערות חשיבות את לו מבהיר

אלו.
ראה ומתמיד מאז כי סיפר כהן

המשיח מלך שליט"א ברבי
ידע שלא למרות נערצת, דמות
היה אבל אותו. תפס מה לומר
משיח יש שאם אצלו וודאי זה
שליט"א הרבי שזה הרי בדורנו,

מליובאוויטש.
את לוקח הוא כי הבטיח כהן
ברצינות שבתשובה, הערות

הוא ואכן יסודית
כראוי. אותם ביצע

נשלחו המזוזות
ונמצאו לבדיקה

התפילין תקינות,
נמצאו זאת לעומת

פסולות.
החלו כעת

ואיתם הטיפולים
והבשורות הניסים

הטובות..
עבורו תכננו הרופאים

טיפולים של ארוכה סדרה
לאחר כבר אך כימוטרפיים,

הגידול הראשוניים, הטיפולים
הרופאים לחלוטין. נעלם

להאמין. התקשו
כי הרופאים ע"י הוזהר הוא

כרוך הטיפול וכי ינשר שערו
בפועל, וכו'. בחילות בחולשה,

אלא נשר שלא רק לא שערו
הרגשתו ולגדול. לצמוח המשיך
ומבחינת טובה היתה הכללית

לחזור היה יכול הרופאים
כנגד הלך הכל מייד. לעבודה

הטבע. חוקי
עזרתה את לציין צריך

שעמדה זוגתו, של המשמעותית
הדרך. כל לאורך לצידו

אלי הגיע כהן ר' שעבר, בשבוע
ענה במצבו, כשהתעניינתי שוב.
אומרים הרופאים שב"ה בחיוך,
לשאלתי לחלוטין. בריא הוא כי
"באתי אמר: היום, הגיע מדוע

בתשובה אגב, תודה". לומר
בברכה נענה הנוכחי, למכתבו

בקרוב יזכו כן ולילדים. לדירה
ממש.

 
    
    
   

    
  

   
   
    
   
    

  
    

השואבה בית שמחת ראה שלא מי
ב) נא, (סוכה מימיו שמחה ראה לא

מי - "הן" שומע אתה "לאו" מכלל
בית בשמחת והשתתף ראה שכן
שמחה ראה כן הוא הרי השואבה,
ידי שעל חז"ל, רמזו מכאן מימיו.
השואבה, בית בשמחת השתתפות
השמחות המשך לראות האדם זוכה

ימיו! כל
חי) (מעיין

המקדש, בבית השואבה בית שמחת
(כשהנשים הנשים" ב"עזרת נערכה

מכך: וההוראה למעלה). בגזוזטרא
ב"עזרת היו והריקודים השמחה
לכללות יותר קרובה שהייתה נשים"
בית בין הממוצע שהיא היינו, העולם,
מזו: ויתרה העולם. ומציאות המקדש

בעת מדליקים שהיו אור של האבוקות
מאירים היו השואבה", בית "שמחת

ירושלים. סביבות כל את
אומנם נמשכת השמחה אומרת: זאת
היינו המקדש, שבבית מה"עזרה"
אבל ישראל, בני של הקדושה מבחינת
כל את ותאיר שתמשך - תכליתה

כולו. העולם וכל הסביבה,
תשמ״ב) (התוועדויות

מיוחד, חידוש השואבה" בית "שמחת
לניסוך קשורה היותה משום דווקא
אינם בטבעם מים שהרי המים.
ה"יין" (לעומת לשמחה קשורים
כזו ולשמחה לשמחה) בטבעו הקשור
צריך הקב"ה, ציווי משום רק הנובעת
מהטבע, שלמעלה מיוחדת כח לנתינת
"שמחת של השמחה מעלת גודל וזו

השואבה". בית
תשמ״ב) (התוועדויות

מוצ"החג הדלק"נ קיץ שעון לפי

18:51 17:40 ירושלים
18:53 17:55 תל-אביב
18:52 17:46 חיפה
16:54 17:58 באר-שבע

*19:04 18:10 ניו-יורק
יורק *בניו
שבת מוצאי

ההוא ביום - בא יום הנה 
יד) (זכריה:

העיקרי שמחה חג

מדגישה שמחתנו", כ"זמן הסוכות חג הגדרת
שאר היו"ט. של העיקרי עניינו היא השמחה כי
היותם עם השבועות, וחג הפסח חג המועדים:

עיקר אינו השמחה ענין הרי, לשמחה", "מועדים
"זמן או בפסח חרותנו" "זמן הוא אם כי היו"ט,

בשבועות. תורתנו" מתן
יתרה שמחה הינה הסוכות חג ששמחת מכאן
למעלה ואף חרותנו" "זמן משמחת שלמעלה

(ילקוט במדרש וכבר תורתנו". מתן "זמן משמחת
נזכרת אין שבפסח נאמר, בתחילתו) תרנד רמז שמעוני,
ואילו אחת פעם נזכרת היא בעצרת כלל, השמחה

פעמים. שלוש השמחה נזכרת הסוכות בחג

תורה? ממתן יותר
שמחתנו שהרי ביאור: דורש שהעניין אלא

העמים מכל בנו ש"בחר מזה היא ביותר הגדולה
ואיך התורה) ברכת (נוסח תורתו" את לנו ונתן
שלאחרי כך, כדי עד יותר, גדולה שמחה תתכן

מודגש בו נוסף חג יש תורתנו" מתן "זמן
"זמן הזמן, של תוכנו שהיא עד השמחה עניין

שמחתנו"?!
הסוכות חג שמחת אכן - בזה ומהביאורים

שהיא באופן אבל תורה, מתן עם היא אף קשורה
כיוון השבועות, שבחג תורה ממתן יותר נעלית

הכיפורים. ליום ובסמיכות לאחר באה שהיא
"מתן היה בו שגם נאמר, הכיפורים יום לגבי

האחרונות! לוחות ניתנו זה ביום שהרי - תורה"
ובלב בשמחה לישראל הקב"ה שנתרצה (לאחר
של תוספת ניתנה אלה שבלוחות ובפרט שלם),

לתושיה". "כפליים
לו "אמר מ"ו) פרשה רבה (שמות במדרש נאמר וכך
הראשונות בלוחות תצטער אל (למשה) הקב"ה

ובלוחות לבד, הדברות עשרת אלא היו שלא

מדרש הלכות בהם שיהא נותן אני השניים
תעלומות לך "ויגד ו) יא, (איוב שכתוב הוא ואגדות,

לתושיה". כפליים כי חכמה

בששון מים ושאבתם
תורה במתן זו תוספת משום שדווקא מכאן

בכפליים. בשמחה גם ניתוסף הכיפורים, שביום
בגלוי אינה השמחה עצמו הכיפורים שביום אלא
וכפרה, הסליחה על היא שההדגשה כיון כך, כל

שביוהכ"פ מתן-תורה של השמחה התגלות ועיקר
שמחתנו". "זמן - הסוכות בחג היא

הסוכות, שבחג לולב) הל' (רמב"ם יתרה" ה"שמחה
"מועדים של הכללי לעניין בנוסף שמחתנו", "זמן

עושין שהיו השואבה בית שמחת - היא לשמחה"
שבחג המים ניסוך עם בקשר המקדש בבית

ממעייני בששון מים "ושאבתם שם על הסוכות,
ג). יב, (ישעיה הישועה"

ממוצאי לשמוח ש"מתחילין - הדברים וסדר
חולו מימי ויום יום בכל וכן הראשון, טוב יום

בין של תמיד שיקריבו מאחר מתחילין מועד של
הלילה". כל עם היום לשאר לשמוח הערביים

בשמחה "כשהיינו א) נג, (סוכה בגמרא וכמסופר
ראה שלא "מי חז"ל שאמרו ועד ביותר, גדולה
מימיו". שמחה ראה לא השואבה בית שמחת

בכל השואבה בית שמחת להיות צריכה זה ומעין
שעיקר ואף ישראל, בני שנמצאים מקום ובכל זמן
הרי במקדש, הוא השואבה בית שמחת של העניין

מאשר יותר כעת מעלה יש מסויימים בפרטים
המקדש. בית בזמן

והשלימה האמיתית בגאולה
לשמחת מוגבל מקום היה הבית בזמן ולדוגמא:
דווקא, (בעזרה) המקדש בבית - השואבה בית

בכל השואבה בית שמחת חוגגים הזה בזמן ואילו
בית בכל ישראל, בני שנמצאים ומקום מקום

מעט". "מקדש - מדרש ובית כנסת
אנשים, עזרת ב"עזרה", - עצמו ובביהכנ"ס
כנהוג - ברחוב גם זה ולאחרי נשים, ועזרת

ברחוב, גם ורוקדים ששמחים האחרונות בשנים
רוקד, עצמו שהרחוב כדי עד

"טורי הרבים", "רשות מה"רחוב", עושים שעי"ז
עולם של ליחידו היחיד", "רשות - דפרודא"

ממש. בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה
תנש״א) (התוועדויות

ירקוד בעצמו שהרחוב עד
תשמ״ט סוכות א׳ ליל קודש שיחת מתוך

(106-7 עמוד א' כרך ה'תשמ"ט התוועדויות (נדפס,

למעשה לעיל האמור מכל ההוראה "י.
בנוגע - העיקר"46 הוא "המעשה בפועל,
לצאת יש השואבה": בית ל"שמחת
בפועל השואבה בית בשמחת ולשמוח
"עקימת בפה, השירה ע"י - ממש
ברגלים לריקוד עד מעשה"47, הוי שפתיו
עצמותי ד"כל ובאופן כפשוטו), (מעשה
וריקודים שמחה - גם כולל תאמרנה"48,
ירקוד. בעצמו שהרחוב עד הרבים, ברשות

אצל והריקוד השמחה שפועלים ועאכו"כ
רק אפילו או ברחוב, שדרים ישראל בני
בעניני עמהם הדיבור כי, ברחוב, עוברים
"ואהבת בענין (ועאכו"כ הנצחית התורה

- קביעות של באופן אצלם פועל בתורה"50) גדול "כלל כמוך"49, לרעך
להאיר"51, "נרות נעשים הם שגם ועד ס"ג), (כנ"ל השואבה" בית "שמחת

השואבה... בית בשמחת לשמוח נוספים יהודים על שפועלים

שמחת שחוגגים מאז שנים ריבוי עברו שכבר לכך נוסף - זה וכל
"מעלין כהציווי כו', וניתוסף הולך לשנה משנה אשר, השואבה, בית
לאחוז) צריכים היו היכן - (ועכ"פ אוחזים היכן מובן ומזה בקודש"53,
הרי - כו' שעברה דשנה בהשמחה חסרון איזה הי' אם ואפילו זו, בשנה

התשובה"54. בפני העומד דבר לך "אין

השואבה בית שמחת ראה שלא מי
עוד ויזרזו ימהרו השואבה בית בשמחת ההוספה שע"י רצון ויהי יא.
שפורצת השמחה תכונת שהרי - והשלימה האמיתית הגאולה את יותר
ראה שלא "מי חז"ל אמרו עלי'ה השואבה, בית שמחת ועאכו"כ גדרת,
הגדרים, כל שפורצת בודאי מימיו", שמחה ראה לא השואבה בית שמחת
הגלות, מענין רושם נשאר שלא באופן הגלות, גדרי פריצת - לראש ולכל

עניתנו". כימות "שמחנו -כמ"ש*55 בשמחה ההוספה אם, כי

כמ"ש - העתידה הגאולה עם קשור בכללותו הסוכות שחג להוסיף, ויש
הנותר כל "והי' : לבוא דלעתיד היעודים אודות דסוכות א' דיום בהפטרה
למלך להשתחוות בשנה שנה מידי ועלו ירושלים על הבאים הגוים מכל
שלעתיד הגמרא57 מדברי גם ולהעיר הסוכות"56. חג את ולחוג צבאות ה'
לי יש קלה "מצוה - סוכה במצות העולם אומות את הקב"ה ינסה לבוא

כו'".... אותה ועשו לכו שמה וסוכה

בית שמחת לחגוג ממשיכים ובמילא, ממש, ומיד תיכף - לנו תהי' וכן
השלישי המקדש בבית הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו השואבה
כל אלא בלבד לוי שבט "לא הרמב"ם (כפסק-דין הקדשים לקדש ועד
ממש. ומיד תיכף וכאמור, קדשים"), קדש נתקדש זה הרי כו' ואיש איש

____________
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הסוכות חג
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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 לנדא שיחי' זלמן שלמה הרב למשפחת
שיחי' דוד חיים הת' הבן לבוא

שתחי' מושקא חי' עב"ג השידוכין בקשרי
מישולובין שיחי' דובער שלום הרב למשפחת
הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נופר ורעיתו ראובן לר'

שי' נפשי בן
הבן להולדת

שי' יצחק יוסף ה' בצבאות החייל
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת טוב מזל ברכת

בורוכוב הרצל ר׳

מי"ז. פ"א אבות (46

א. מה, סנהדרין (47

יו"ד. לה. תהלים 48ן

יח. יט, קדושים (49

עה"פ. ופרש"י תו"כ (50

וש"נ. ואילך. 484 ע' ח"כ לקו"ש ראה (51

וש"נ. א. כח, ברכות (53

ספ"ג. תשוכה הל' רמכ"ם (54

רכג מ"ע תרנ"ז סה"כ בארוכה ראה (55
ואילך.

סו. צ, תהלים (55*

טז. יד, זכרי' (56

א. ג, ע"ז (57

א. גג, סוכה (58

.36 ע' תש"ר סה"ש ראה (59

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-658-4633
www.hageula.com

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר
תפילין זוגות ד' הנחת
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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 .
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ממנו לשאול וביקש לשכנו שפנה אדם על מספרים
חמור. בכלל לו שאין השכן, לו השיב חמורו. את

החמור נער כשלפתע ללכת, כבר האחד אותו פנה
שומע אני הנה "אבל לשכנו: הנ"ל פנה בחצר.

אתה "למי בגערה השכן לו השיב החמור...". את
שתולה, בזרעית, שלי...". לחמור או לי מאמין,

כן דווקא בצפון, המערכת גדר ישובי וכלל אביבים
ישראל. לממשלת כך כל ולא ל"חמור" מאמינים
קולות מזהים גדר, שבישובי ארוכה, תקופה מזה

מנהרות חפירת וסימני
לשטחינו. מלבנון
שנוכחו התושבים

מגיב, אינו שהצבא
קידוחים קבלן הפעילו

שהחל פרטי, במימון
הקרקע, פני על בבדיקות
של קיומם את שהוכיחו
מלבנון הנמשכים חללים

התוצאות לישראל.
שכבעבר לצה"ל, הועברו
בדיקות לקיים פעל לא
זה בשלב קרקעיות. תת

לקדוח התושבים החליטו
המנהרות. לאיתור לעומק

הגיב! צה"ל הפעם
הבדיקה". את לבצע נאסר הקבלן "על ובמהירות..
על שנים, במשך תושבים דיווחו בדרום גם אגב,

ש.. עד קרקעית, תת פעילות

הממשלה של השגויה ההנחה
תגובה להעדר סיבות לחפש להרחיק צורך אין

שבמשך לכך הסיבה גם זו בצפון. צה"ל של חדה
ב.. הדרום, ישובי על לירי מגיב צה"ל שנים

את שהריצה הסיבה גם זו ריקים. שטחים הפגזת
תחילת לפני עוד אש הפסקת לבקש הממשלה

היסוד הנחת צבאית. הכרעה איפשרה ולא המבצע,
היא, הממשלה של

צה"ל, של הצבאי שכוחו
המכריע הגורם הוא
האוייב עם בעימות
הנמדד כוח הערבי.

מעניק שהעולם וב"אשראי" בטכנולוגיה במספרים,
מדינת את המעמידה שגויה, הערכה למאבקנו.

מקומי גם או כולל, עימות מול בנחיתות ישראל
תחת שצה"ל הסיבה זו עולמי. "אשראי" נעדר

ניצח. לא האחרונות, ישראל ממשלות

ביותר הבטוח המקום
דורותיכם ידעו "למען בסוכה הישיבה מצוות

אותם בהוציאי ישראל את.. הושבתי בסוכות כי
אלו מצרים", מארץ

על שהגנו הכבוד ענני
המלמדת, היא ישראל,

מהו! אמיתי בטחון
בבורא והאמונה ההכרה
והשמירה ומנהיגו, עולם

ישראל עם בטחון על
שגילה כפי רצונו עפ"י

יסוד זהו בתורתו,
ישראל. עם של בטחונו

ארץ כי והאמונה ההכרה
ע"י לנו ניתנה ישראל
ומנהיגו, עולם בורא
הבסיס את מעניקה

ביותר המוצק המוסרי
ישראל. ארץ על לזכותנו

שעל על אפילו לבעלות הטוען אחר מישהו כל
משבע אחד גזל, איסור על עובר ישראל, בארץ

הקיום זכות את שומט הוא כשבכך נח, בני מצוות
הכלים את לצרף ניתן זה, יסוד על רק עצמו. שלו

שזיכה - צה"ל של הצבאי המערך - הטבעיים
ולנצח. ישראל על בהם להגן הקב"ה אותנו

עמך בקרב ומתגלית ההולכת זו ואמונה הכרה
הרבי של ופעולתו השפעתו פרי הינה ישראל,

ישראל ארץ ברורות: שקבע המשיח, מלך שליט"א
ויתור על לדבר אין ביותר, הבטוח המקום הינה

הגיע כבר כי בנבואה, הודיע כן כמו בה. שהוא כל
ונגאל הולך כולו והעולם ישראל עם הגאולה, זמן

הפצת של העבודה הוטלה עלינו ממש. כפשוטו
בזה שותפים להיות הזכות לכולנו הגאולה, בשורת

והשלימה. האמיתית הגאולה שמחת ומתוך

בקרוב חשון תשרי, סימינר
יהודית" חוויה "התקשרות ארגון
של בניהולו לצעירים סמינרים מקיים
יצא הראשון הסמינר קליין. יותם הרב
התבוננות מסע של בסגנון ונערך לדרך

התבוננות מסע השנה. לראש הכנה
הקדושה. בארצנו הנפלאה בבריאה

ומבוא בהתבוננות מקדים שיעור שכלל
ומתגלה שנמשך וכפי עליונות לספירות
ג'יפים טיול מכן לאחר יהודי. כל אצל
עם הלילה. לתוך והתוועדות מסעיר

שומעי את שריתק מויאל עמרם הרב
התפילה לפני בבקר. 4 עד ליקחו

לצד חסידות" "מאמר ללמוד התיישבנו
התפללנו, הירדן. נהר של מימיו קולות
והביתה מחזור תמונת שמחה, ריקוד

מר-חשון בז' בקרוב שבת לקבלת
לפרטים לצעירים הבא הסמינר יתקיים

.03-930-2030

גאולה של סוכות
תביא הסוכות בחג חב"ד פעילות

ברחבי יהודי לכל החג שמחת את
סוכות יפתחו החג כניסת עם העולם.
על ולברכה הציבור, לשימוש ציבוריות
המועד חול ימי במשך המינים. ארבעת

לבסיסי ויגיעו הניידות הסוכות ינועו
לזיכוי הגדולים ולריכוזים צה"ל

אירועי יתקיימו החג בלילות הרבים.
הערים. ברחובות השואבה בית שמחת

בשמחה. חלק ליטול מוזמן הציבור
מתקיימים יורק, שבניו בקראון-הייטס
הבוקר לאור עד לילה מידי האירועים

אלפים. בהשתתפות

מלך שליט״א הרבי ופעולת השפעת פרי הינה ישראל, עמך בקרב המתגלית זו ואמונה הכרה
הגאולה זמן הגיע וכבר ביותר, הבטוח המקום הינה ישראל ארץ ברורות: שקבע המשיח,

טובות חדשות

הבטחון סוד הסוכה
! והגאולה האמונה

צה״ל בבסיסי לשהות יצאו והתמימים אנ״ש משפחות עם יצהר חב״ד בית
השנה בראש שופר ותקיעות התפילות לארגון השומרון, ברחבי

לצה"ל השנה ראש מבצע

שמח! חג

עולם חובקת אחת שבת

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

ליסודי מסימינר הוראה להחליף לא
יעקב לבית שלה המשרה להחליף באם לשאלתה

וכו' עממי
לחנך היכולים אלו כל שהרי הדבר, לי נראה אין

במילואו זה את לנצל צריכים יותר מבוגר בגיל נערות
דורשת אינה שם שמומחיות מקצוע על להחליף ולא

וכשרון, ידיעות כך כל
המוסד מן שהעברה אומרים שיש שכותבת ובפרט

והתלמידות המוסד ברוח לירידה לגרום יכול דענתה
מבוגרות שכבר כיון וביותר ביותר נוגע שזהו שלו תי'

הן.
תנאי להקל בהשתדלות כלל שולל אין שהאמור מובך
ו׳קסו) (מאגרת שלה היעילות ולהגדיל העבודה

גזירות מונע החסידות לימוד
לפנימיות בהנוגע מושג לו אין אשר לכתבו נבהלתי

כמובן חב"ד), בתורת נתגלתה (שבדורנו התורה
רוח, בקור זה דבר על שכותב על בעיקר כוונתי
חוצבי בדברים הוא....המתבונן צדדי דבר כאילו

בדברי יותר ובאריכות הק' בזוהר אשר אש להבות
ההקדמות לשער הרח"ו בהקדמת ומהם האריז"ל

לכ"ק חיים עץ בקונטרס יותר עוד (ונתבארו
ביותר הענין נוגע כמה עד יראה מוהרש"ב). אדמו"ר

הגזירות אשר שם יעוין דמשיחא, דעקבתא בדרא
בפנימיות העסק העדר מפני הם וכו' המבהילות

בביסוס המתעסקים אלה וביחוד דחיי. אילנא התורה
לקבוע רק לא שעליהם פשוט והפצתה, היהדות

ו׳קסז) (מאגרת בזה. להוסיף שגם אלא זה, בלימוד עתים

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

(8.10.14) ה'תשע"ה תשרי, י"ד הסוכות, חג ערב

ב"ה
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שניתן היחידה ההגדרה זו ממש. הגאולה זמן
פרוייקט שיצר העצום המהפך את לתאר
פרוייקט אפריקה. בדרום האחת, השבת

יהודים ויותר יותר ומקיף ומתעצם ההולך
לא מציין הקדושות בשיחותיו עולם. ברחבי
מאמר את המשיח, מלך שליט"א הרבי אחת,

משום יוחנן רבי "אמר שבת: במסכת רז"ל
ישראל משמרין אלמלי יוחי: בן שמעון רבי

ולאידך נגאלים". מיד - כהלכתן שבתות שתי
ותיקוני הירושלמי המאמר את מציין הוא

אחת שבת מקיימין הוו ישראל "אם הזוהר
כן, אם ושואל נגאלין", הוו מיד כהלכתה

אחת? או שבתות שתי לשמירת נדרשים אנו
בכל שאכן בחסידות, המבואר עפ"י ועונה

שבת "עולת כנאמר בחינות שתי ישנן שבת
מיד אחת שבת בשמירת גם מסקנה: בשבתו".

נגאלין. הן
מאלפת ביוזמה ביטויה את שקבלה מסקנה
וורן הרב אפריקה דרום של הראשי רבה של

דרום יהודי רבבות את לאחד גולדשטיין,
פרוייקט אחת. שבת לשמירת אפריקה,

המשוער. מן למעלה שהצליח

השבת של המיוחד טעמה
הרב כאשר משנה, יותר לפני החל הכל

טעמה עמו. לשבות משפחות כמה הזמין
בקרב חבויים נימים עורר השבת, של המיוחד
בקרב השבת חווית את שפרסמו המשתתפים
עם לשבות התארחו קצר זמן בתוך ידידיהם.

משפחות. כמאה הרב, משפחת
ולצאת החוצה לפרוץ הרעיון התגבש כעת

דרום יהודי לכל הקורא – ציבורי במיזם
שמירת מצוות סביב יחדיו להתאחד אפריקה

ליצור רק לא הייתה המטרה אחת. שבת

נמנים שביניהם התפוצות, יהודי בין אחדות
הזדמנות לתת אף אלא רבים, ישראלים גם

גיל, הבדלי ללא – הוא באשר יהודי לכל
מהו. שבת טעם לטעום - השקפה או עדה
שומרים - KEEPING IT TOGETHER -

שהובילה הסיסמא הייתה זו – יחדיו אותה
רבבות. איתו שסחף השבת, פרויקט את

והעוצמה מההיקף הופתענו
'פרויקט על ששמעו האנשים רוב בתחילה,
שרעיון האמינו ולא סקפטיים, היו השבת'
(בפרט להתממש. יוכל אכן שכזה מהפכני
ששמור פלח היא ששבת המחשבה לאור

לאחר כיום, בלבד). דתיים ליהודים
רבבות בלב נגע וכבר תאוצה צבר שהפרויקט

שלרבות - אפריקה דרום ברחבי משפחות
זוכות שהן פעם אי הראשונה הפעם זוהי מהן

אחרת. מדברים כבר כולם - שבת לשמור
אם וגם יצליח, לא זה אם שגם "חשבתי
ישמרו – שבת שמרו שלא אנשים עשרה

הצלחה תהיה גם זו – עכשיו שבת

גולדשטיין. ג'ינה הרבנית אומרת מבחינתנו",
ושאנשים הפוטנציאל, גודל מה ידענו "לא

הפרויקט ממשתתפי רבים באהדה". לזה יגיבו
נוספת. פעם גם בחוויה, להתנסות החליטו –

שרוב ולנבא, לצפות לחלום, היה יכול "מי
ישמרו – אפריקה דרום יהודי אוכלוסיית

שכולם הוכיח השבת פרויקט יחד? אחת שבת
הרב אומר אפשרי", זה זאת, לעשות מסוגלים

גולדשטיין.

העולם ברחבי גם כעת
בערב – חמישי ביום כבר החל הפרוייקט
העיר של ברחובה חלות אפיית של ייחודי

למעלה השתתפו בו ערב – גלנהייזל
הפרשת ערכו חלות, שקלעו נשים, מ-2,000
האחדות אווירת החלות. את אפו ואף חלה

בקרב עצומה התרגשות עוררו והקדושה
קדושה חוויית זו הייתה מהן שלרבות הנשים

ראשונית.
מעשית הדרכה חוברת הופקה השבת לקראת

עצמה השבת בסעודת השבת. לשמירת
עוצמת שאת משפחות! אלפי השתתפו

יכולים אינם המשותפת השבת של החוויה
פומבית קריאה לשבת לה קדמה לשכוח.

ידועים שאינם שונים, ציבור אישי של
לקריאה נענים הם כי שהודיעו שבת כשומרי

האחת. שבת ליוזמת ומצטרפים
פרויקט התקדים, חסרת ההצלחה לאחר

ב-300 ויערך לישראל מגיע האחת, השבת
השנה אחת. ובעונה בעת העולם ברחבי ערים

א' נח, פרשת בשבת החגיגית השבת תיערך
עם אחדות קידום כאמור, ומטרתה, מרחשון.

והשלימה האמיתית הגאולה לזירוז ישראל,
www.theshabbosproject.org ממש. בקרוב

גולדשטיין הרב


