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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
הרבים. לזיכוי הגדולים ולריכוזים צה"ל

השואבה בית שמחת
המועד וחול הסוכות חג בלילות
השואבה בית שמחת אירועי יתקיימו

ליטול מוזמן הציבור הערים. ברחובות
שבניו בקראון-הייטס בשמחה. חלק

מידי האירועים מתקיימים יורק,
בהשתתפות הבוקר לאור עד לילה
בין לילה מידי ישירה צפיה אלפים.

באתר נ.י.) (שעון 20:00-6:00 השעות
www.770live.com

ל-770 מגיעים הילדים
של הראשונה הילדים קבוצת

לצעירים התכנית – משיח" "מחנה
– אורחים" "הכנסת ארגון של
בטיסה השנה ראש לפני הגיעה

לחצרות מדריכים, בליווי מאורגנת
הקרובים בימים .770 – קדשנו

נוספים רבים ילדים להצטרף צפויים
ממאתיים פחות לא הכל ובסך

מלך שליט"א הרבי אצל ישהו ילדים
המיוחדת. התכנית במסגרת המשיח

וחיזוק אחדות, שעניינה ״הקהל״ בשנת בפרט להתאחד. יכולתנו על שמחתנו, זמן הינו הסוכות חג
ומנהיגו עולם לבורא להתקשרות הפנימי הכח את המעניק המשיח, מלך שליט״א לרבי ההתקשרות

טובות חדשות

לישב ראויים
אחת בסוכה

הקהל למבצע מצטרפים
חב"ד במוקדי פרטים

מאז לנו מוכרת זו מצב תמונת רבים. מול יחיד
לא אבל העולם. אומות מול ישראל ומתמיד.
יותר הרבה משהו אלא כאן, יש מספרי פער רק
"בשבעים בפסוק: נזכר אבותינו אצל כבר מהותי.
"שבעים" שהיו הגם מצרימה", אבותיך ירדו נפש
יחיד לשון ב"נפש"! כולם הוגדרו כן פי על אף
אנו כאשר גם ללמדך, רבים). לשון נפשות (ולא

ביכולתנו מספרית, רבים,
בבחינת ולהיות להתאחד

אחת. "נפש"
נאמר, עשיו אצל זאת, לעומת
נפשות כל ואת עשיו.. "ויקח
שש! אלא היו ולא ביתו"
קוראן ואף-על-פי-כן, נפשות
רבים. לשון "נפשות" הכתוב
הגויים, הם כאשר גם ללמדך,
שאינם הרי מספרית, מעטים
אמיתית, להתאחד יכולים
כל "רבים", נשארים אלא

לעצמו. אחד
למאמר הפנימית הסיבה זו
ישראל כל "ראויין חז"ל
ישראל אחת". בסוכה לישב
בה' נפשם שורש קדושים,
ממש. אחים נקראו ולכן אחד

מהותית אחדות לגלות הסוכה (מצות) של כוחה
הינם במהותם רבים, לשון הגויים זאת לעומת זו.

מזה. זה נפרדים

מתפוררת האיחוד מדיניות
של זו מהותית לנפרדות אקטואלית המחשה
עולם, באי כל בפני אלה בימים נפרשת הגויים,

אירופה. לארצות הזורמים הפליטים בפרשת
באירופה, מדינית פלגנות של בשנים מאות לאחר
,('93) בתשנ"ג הוקם
האירופאי", ה"איחוד
מדינות 28 בתוכו המאגד
יצרו אשר באירופה,
גבולות ללא אחד שוק

הרשמי. למטבע נקבע היורו מטבע פנימיים,
בין החופשית התנועה עיקרון נקבע כן כמו
ושירותים. הון סחורות, לאנשים, למדינה, מדינה
בתחילה אם קריסה. בפני כיום העומדים הישגים
לסייע טוב רצון האירופאית, הקהילה גילתה
התברר זמן, שחלף ככל הרי הפליטים, בקליטת
לה חשובים כשלעצמה מדינה כל של חישוביה כי

האחרות. מהמדיניות
בימים הודיעה למשל כך
היא כי גרמניה ממשלת אלה
ביקורת להנהיג מתחילה
שטף על לפקח כדי גבולות
להיכנס המנסים המהגרים
למעשה המהווה צעד אליה.
שנגן, אמנת של הפרה
מדינות בין כי הקובעת
תנועה להיות צריכה האיחוד,

חופשית.

שמחתנו זמן
שמירת של זו במגמה
ממשלת גם נקטה גבולותיה
גבולה את שסגרה הונגריה
כשהיא סרביה, עם הדרומי
בזרנוקי הפליטים את הודפת
כך. לנהוג יוון ממשלת את גם ועודדה וגז, מים
הצטרפו ופולין, צ'כיה וסלובקיה, אוסטריה הולנד,

מתפוררת. האיחוד מדיניות זו. למגמה
נחשף האירופאי האיחוד מדינות של קלונם
"לגלות ישראל על העת כל שלחצו הן ברבים.
כשזה כעת הפלסטינים", הפליטים כלפי הבנה
"מדיניות בשום מכירות אינם הן אליהן, הופנה

שלהן. הפרטי האינטרס את אלא האיחוד",
יכולתנו על שמחתנו, זמן הינו הסוכות חג
אחדות, שעניינה "הקהל" בשנת בפרט להתאחד.
המשיח, מלך שליט"א לרבי ההתקשרות וחיזוק
לבורא להתקשרות הפנימי הכח את המעניק
והשלימה האמיתית הגאולה עדי ומנהיגו, עולם

ממש. בפועל זה, סוכות בחג

שמח סוכות חג
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המינים ארבעת עם המשיח מלך שליט״א הרבי

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

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

חברוןר' קדמי  במערת המכפלה - חברון - המכפלה במערת קדמי ר'

המשיח למלך נוסעים כולם בהקהל

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

המקוה של התועלת
יחמירו שבאם וחושש פשרות, בלי תורה ללמד בהאזהרה בשאלתו
בעשיית תועלת שעפי"ז כלל, יקבלו שלא אפשר הילדים, על

פשרות.
לומר לא ז.א. פשרות, לעשות לא היא האמורים לילדים העצה
מצות שיקיימו ובלבד המצות חלק על ח"ו לעבור שמותר להם
מגלה ענין ג"כ (ה"ז) דלשקר, האיסור על נוסף שהרי אחרות,
להילדים לבאר אלא וכו' בדת שינוים כהלכה, שלא בתורה פנים
שיש וידעו זו מצוה ע"ד עמהם לומדים עתה שלעת ולהסבירם
הענינים כל ע"ד ללמדם אפשר אי הרי אבל מצות, כמה עוד
ענין ג"כ ולהסבירם צעד. אחר צעד אותם מלמדים ולכן בתחלה,
ככתוב, לא ועשה בנסיון עומד שהוא מי אין ח"ו שאם התשובה,
שחטא אע"פ ישראל כי שבתורה, המצות בכל כמקדם הוא מחוייב
ו׳שעג) (מאגרת דהתשובה. תקון ישנו זה שלאחר וגם הוא ישראל
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הקהל שנת (27.9.15) ה'תשע"ה תשרי י"ד הסוכות, חג ערב

ב"ה

1064

המשיח מלך שליט"א לרבי הנסיעה עניין
כל של בחייו היסודיים מהעניינים אחד הינה
שלאחר (השנה "הקהל" שבשנת אלא חסיד.
תוקף. משנה הנסיעה מקבלת השמיטה) שנת

המובן עניין זה היה קיים, המקדש שבית בזמן
"הקהל הקהל, מצות של מהותה הרי זו מאליו.
עולים הכל והטף". והנשים האנשים העם את
במוצאי ומתקהלים הסוכות, לחג לירושלים
מליוני וטף. נשים אנשים, המקדש, בבית החג
בעזרה, קודש בחרדת העומדים אדם בני
מרטיט מעמד בתורה. קורא המלך את לשמוע
בהתקשרות נפלאה אחדות סיני. הר כבמעמד

המלכים. מלכי למלך

הא-ל דברי להשמיע שליח
ונעשים" נזכרים האלה "והימים הפסוק על
הרי מסויים תאריך שבהגיע האריז"ל, מבאר
אלוקית המשכה אותה וניעורת שחוזרת
היום של איזכורו הראשונה. בפעם שהיתה
אותה את בגילוי ממשיך התורה, בדרך
מתעוררת "הקהל", שנת בכל גם כך המשכה.
עם אחדות של ראשונית המשכה אותה
אשר המלך, אל עצומה התקשרות ע"י ישראל,
להשמיע הוא שליח "שהמלך הרמב"ם כלשון

הא-ל". דברי

חסיד כל של הנסיעה חשיבות גם מכאן
הרבי אל הסוכות, לחג בפרט יהודי, כל ושל
משמיע בוודאי אשר המשיח, מלך שליט"א
עינינו אם גם הא-ל, דברי את בפועל הוא

ראו. לא הגשמיות

קצווי וכל הקודש מארץ אורחים רבבות ואכן
בית יורק, שבניו "770" את כבר גודשים תבל,

ותיקים השנה. ראש מלפני שבבבל, רבינו
ואף ישיבה ובחורי אברכים כאחד, וצעירים
אנשים, ובנות. נשים ה', צבאות חיילי ילדים

ממש. כפשוטו וטף, נשים

רק לא צפוף, כבר נעשה המדרש בית אולם
ו"מעריב" "מנחה" גם אלא חג, שבת בתפילות
עד מלא הענק המדרש בית רגיל, חול יום של
ממשיכים יום מידי ועדיין ב"ה. מקום, אפס
משפחות אורחים, עשרות חיינו, לבית לזרום
אלה בימים מושבם את שהעתיקו שלימות

חיינו. לבית

אורחים הכנסת ארגון
האורחים פני את מקבלים למיניהם ארגונים
וברוחניות, בגשמיות להם לסייע מנת על
הכנסת "ארגון חיינו. בבית שהותם בתקופת
להמציא ובראשונה בראש האחראי אורחים"
שכונת ברחבי הלינה מקום את לאורחים

באולם הארוחות מקום ואת הייטס, קראון
מייסדו ירוסלבסקי משה הרב שם (על אש"ל

האורחים). הכנסת של

קיים הישיבות תלמידי הת' שלאלפי בעוד
שגם הרי הישיבות, הנהלות עפ"י לימוד סדר
לימוד סדרי נקבעו המבוגרים האורחים עבור
כנ"ל היום. ובהמשך התפילות לפני ושיעורים

ובנות. לנשים שיעורים של מסגרת קיימת

חיילי הצאן, לצעירי הוקמה מיוחדת מסגרת
עובדה להם משיח". "מחנה ה', צבאות
מדריכים, עם כבקייטנה, ממש מיוחדת תכנית
ופעילות קבוצות חלוקה ויעדים, משימות
להם יש התפילות בשעות לשעון. מסביב
את הכנסת, בבית מיוחד מקום הקמפ, לילדי
והכרזות האמנים עניית בשעת המיוחד קולם

בקלות. לזהות ניתן אדוננו" ה"יחי

להתגלות מאיצים
האורחים ריבוי
תפילה כל עושה
חגיגית לתפילה
כאשר בגלוי,
מצטופפים הכל
האולם בקידמת
ככל קרוב
הרבי ליד שיותר

אף "לפספס" רוצים לא המשיח, מלך שליט"א
העצום הקהל מפי ה"יחי" ושירת הכרזות רגע,
למאיצים ונעשים הכל, ובנפש בגוף נחקקות
מתפשרת, הבלתי לתביעה ביותר הטובים
עכשיו המשיח, מלך שליט"א הרבי להתגלות

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש

דבורסקי רינת צילום: סוכות. המועד בחול 770

תשע״ו ר״ה מוצאי ברכה של כוס בחלוקת

הרבי בקשת פי על
מלך שליט״א
להרשם יש המשיח,
באמצעות ל״הקהל״
על (״טפח הכרטיס
בזה. המצורף טפח״)

כרטיס לצלם ניתן
יהודים בו ולזכות זה
נוספים.

את למלא נא
ולשלוח הפרטים
שע״י הקהל למטה
למען האגודה
האמיתית הגאולה
בפקס: והשלימה.
03-657-3816

הקהל כרטיס
שמטרתו ה"הקהל", במפעל ישראל, עם לאחדות בזה מצטרף הנני
אהבת מתוך ומצותיה התורה קיום ה', ויראת האמונה חיזוק
האמיתית הגאולה לזירוז בזה, נדר, בלי לפעול ואשתדל ישראל.

המשיח. מלך שליט"א הרבי ע"י והשלימה

________________ האם שם __________________ פרטי שם

_______ גיל _____________________________ משפחה שם

_____________________ טלפון

____________________________________________ כתובת
ישוב מס' רח'

האישיים. פרטיך את מלא לך, המתאימים הסעיפים את סמן

השנה. במהלך אי"ה שיערכו "הקהל" לכנסי להזמנני אבקש #

השפעתי את ולהפעיל אלי, הקרובים את לזמן מזמן לאסוף מוכן אני #
"הקהל". של בערכים יחד להתחזק עליהם,

הפעולות. על פרטים לקבל לחודש אחת אלי שתתקשרו אשמח #

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

ֵ ְ ַ



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

ורעיתו זלמן שניאור הרב למשפחת
בקרמן

תחי' חסיה רחל מנוחה הבת להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוה
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-960-0770
www.chish.co.il

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

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

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

תניא תהלים חומש

גם כולל אירוע, וכל תופעה כל
מלך שליט"א מהרבי מופת סיפור
הפרטית בהשגחתו הוא המשיח,
תתרחש בו והמקום הזמן כולל ית',
כך הסיפור. יסופר או התופעה
לפני להתרחש אירוע יכול למשל
יפה עשה הכל "את אבל רבות שנים
רבות שנים יהיה ופרסומו בעתו",

מכן. לאחר

שמענו ממש לאחרונה למשל כך
עם שהתרחש מדהים האירוע על
אשתו לחיאני, שבע בת הרבנית
שליח לחיאני יחיא הרב של

מלך שליט"א הרבי
גרינובל בעיר המשיח

שבצרפת.

מעשרים יותר לפני
החנוכה. בימי שנה,
שבע בת הרבנית
בית, לביקורי יצאה
משפחות לזכות כדי
נרות בהדלקת יהודיות

החנוכה.

לאחר הדירות, באחת
את פתחה שנקשה
הבית, בעל הדלת

מדובר, במה לה שהסבירה ולאחר
להיכנס האשה אותה הזמינה

לדירה.

לחיאני כשהרבנית הראשון ברגע
רצתה היא נמצאת, אני היכן קלטה
במהירות. חזרה ולצאת להסתובב
ולא אותה הדהים שם שראתה מה

לחיוב.

היה מזה, ויותר הבית סלון כל
מכל הסוגים מכל בפסלים. מלא
מוזיאון מעין הצבעים, מכל הגדלים
שכאילו הרגשה לה הייתה לפסלים.
שנה אלפי אותה לקחת נעלמה יד
של לחנותו אותה והכניסה אחורה
שאברהם לפני אברהם, אבי תרח

הפסילים. את שבר

מפורסם פסל ניצב החדר, במרכז
כשזרועותיו מהודו, שמנה דמות של
המון ומסביבו קדימה פרושות
נרות להדליק אצליח "וכאן פסלים.

בליבה. הרהרה חנוכה?"

מתלבטת המומה, עמדה מה לזמן
להשאר או מכאן "לעוף" עצמה, עם

ולנסות...

כאן "אינני המחשבה, האירה לפתע
המשלח, של מכוחו אלא מכוחי,
המשיח"! מלך שליט"א הרבי
להשאר החליטה לחיאני הרבנית

בדברים. איתה ופתחה

גזירות על החג, על לה סיפרה היא
של נפשם מסירות על היוונים,
מול מעטים שנלחמו החשמונאים
מכן לאחר המנורה. נס ועל רבים,
את עימה להדליק שברצונה אמרה

החנוכיה..

בקשה רק הסכימה, הבית בעלת
הפסל ליד החנוכיה את שתשים

הגדול..

לבסוף שובהתלבטהאך
אור מעט החליטה,
החושך. מן הרבה דוחה
עמדו ההדלקה לאחר

בנרות. מתבוננות

לנרות תני "עכשיו
עבודתן", את לעשות
בת- הרבנית הירהרה

לחיאני. שבע

הסתכלה הבית בעלת
בשלהבות עמוקות

מעלה. כלפי שרצדו הקטנות

שבע לבת פנתה הבית בעלת לפתע
שהיה ברזל מוט על מצביעה כשהיא
ותשברי אותו "קחי ואמרה: מונח,

הפסלים"... כל את כעת

אך אמיתי. זה האם תהתה לרגע
שאסור ידעה במהירות, התעשתה
מאירה. כעת הנשמה זמן, לבזבז
מוט את לקחה לחיאני הרבנית
הפסלים את לשבור והחלה הברזל

אחד.. אחד

אברהם כמו שוב הרגישה כעת
פעלה היא תרח. של בחנותו אבינו
נותר לא קצר זמן ובתוך במהירות

השם. ברוך שלם, אחד פסל אף

איתה. לדבר יותר קל היה כבר כעת
לשיעורי לבוא תתחיל שהיא סוכם
זמן בתוך ואכן חב"ד. בבית תורה
בחייה שלם מהפך עשתה האשה
באופן ומצוות תורה בקיום והחלה
חינוך למוסד שלחה בתה את מלא.
להנשא זכתה ואף בארץ חרדי
הכל בישראל. נאמן בית ולהקים
שליט"א הרבי המשלח, של מכוחו

המשיח. מלך

 
    
   

   
    

   
  

    
    
   

   
   
    

הראשון ביום לכם ולקחתם
מ) כג, (אמור

ליום "הקהל" של השייכות ביאור
יום של המיוחד ענינו דסוכות: ראשון
לכם ”ולקחתם - הוא דסוכות הראשון
נטילת של המצוה גו'", הראשון ביום

מינים. ד'

ישראל של אחדותם מודגשת זה ובענין
במדרשי כמבואר - העם" את "הקהל -
הם המינים שד' יב) פ"ל, רבה (ויקרא חז"ל
המצוה ותוכן שבישראל, הסוגים ד' כנגד
יחדיו, המינים ד' כל את שמאחדים -
המצות ספר (ראה אחת מצוה מהם ועושים
הלולב שלקיחת היינו, י"א), שורש להרמב"ם
עד מצוה אינה עדיין בפ"ע האתרוג או
שענין (להעיר, הערבות את גם שלוקחים
הנקראים - עצמם ב"ערבות" גם מודגש האחדות

שגדלים ע"ש ובפרש"י), א-ב כ, (שבת אחונא
ומאחדים ועוד), תמז. ע' תקס"ח (סה"מ באחוה

יחדיו. כולם את

בכל האחדות ענין את פועלים ועי"ז
רוחות לד' בנענועים כמרומז - העולם
הענין ובדוגמת ע"ד ולמטה, ולמעלה
(ואתחנן אחד" "ה' קריאת-שמע, של
ולד' ולמטה למעלה ”אמליכתי' ד), ו,
ה"ט), פ"ב ק"ש הל' רמב"ם ב. יג, (ברכות רוחות"
בז' (אל"ף) עולם של אלופו המשכת
העולם רוחות ובד' (ח') וארץ רקיעים

ס"ו). סט, סימן ק"ש הל' או"ח אדה"ז (שו"ע

הוא לולב דנטילת הענין אמנם,
מודגשת לזה, ונוסף הראשון".. "ביום
("הקהל") ישראל של אחדותם כבר
הסוכה, בענין - הראשון בלילה גם
לישב ישראל כל ”ראויים כמארז"ל
ה'תשמ"ח) דחג-הסוכות א' (ליל אחת". בסוכה

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:05 17:54 ירושלים
19:07 18:09 תל-אביב
19:06 18:00 חיפה
19:56 18:12 באר-שבע
---- 18:27 ניו-יורק
19:24 19:23 שני יו"ט - ניו-יורק

עשר ובחמשה פנחס: בפרשת 
וגו'. יום

יד, (זכריה לה' בא יום הנה 
א-כא)

המקדש בבית רק לא - "הקהל"

עשה מצות חגיגה: בהלכות הרמב"ם כותב
וכו' וטף ונשים אנשים ישראל כל להקהיל

מזרזות שהן פרשיות התורה מן באזניהם ולקרות
האמת בדת ידיהם ומחזקות במצות אותן

השמטה שנת במועד שנים שבע "מקץ שנאמר:
וגו'. בשעריך . . העם את הקהל . . הסכות בחג

התוכן היא הכוונה
להסביר כאן הרמב"ם האריך מדוע להבין, ועלינו

במצות אותן מזרזות שהן "פרשיות שקורין
של תוכנן ופירש - האמת" בדת ידיהם ומחזקות
הקהל, במעמד קריאתן ומטרת התורה פרשיות
מן פרשיות באזניהם "ולקרות בקיצור כתב ולא

התורה".
של זו ענינה הרמב"ם שיטת שלפי לומר, ונראה
טעם רק אינו האמת" דת "לחזק שהיא המצוה,
המצוה, תוצאת של ענין או המצוה של בתוכנה

הקהל מצות שגדר כלומר, המצוה. תוכן זהו אלא
תכליתם והקריאה ההקהלה בפעולת מוגבל אינו
עצם הוא האמת" דת ש"חיזוק אלא הדת, חיזוק

גופא. המצוה
באזניהם "ולקרות זה כל הרמב"ם כתב לכן

במצות אותן מזרזות שהן פרשיות התורה מן
הגדרת בהתחלת האמת" בדת ידיהם ומחזקות
משאר הקהל במצות זה ענין שונה כי המצוה,

יו"ט (במוצאי הקבוע זמנה - שבה הדינים
ומי המדוייק, מקומה הסכות), חג של הראשון

באופן פרטים הנם אלה דינים כי - הקורא הוא
זירוזם ענין כן שאין מה המצוה, של קיומה

מגוף הוא - האמת בדת ידיהם וחיזוק במצות
המצוה. ועצם

"ויראה הרמב"ם הוספת גם יובן זאת לאור
הגבורה ומפי בה נצטוה עתה כאילו עצמו

לחזק אלא הכתוב קבעה ש"לא דכיון שומעה",
של באופן יהיה הדת שחיזוק היינו האמת", דת
וכו' והאימה שהכוונה מובן הרי נמשכת פעולה

ביותר, גדול בתוקף להיות צריכה מעמד באותו
ולכן - הימים" ב"כל פעולתן המשכת שתהא עד

עתה כאילו עצמו ש"יראה הוא החיוב בכלל
דוקא כי שומעה", הגבורה ומפי בה נצטוה

בכחה אז הרי זה באופן היא וכו' כשהאימה
בדוגמת הימים, בכל האמת בדת חיזוק לפעול

סיני. הר מעמד

תמיד הקהל
בענין נפלא דבר למדים נמצינו זה יסוד פי ועל

הקהל: מצות של הנצחיות
זמן בכל נצחית היא שהתורה בזה הביאור ידוע

ממצות וכמה שכמה שלמרות - מקום ובכל
ובלוים בכהנים ובמקום, בזמן תלויות הן התורה

שבית בזמן ובעניננו - תנאים ובשאר וכו'
קרבנות כמו המקדש, ובמקום קיים המקדש

האדם בנפש ברוחניות המצות תוכן הרי - וכו'
כיון - היא והסיבה מקום. ובכל זמן בכל קיים
ולכן ומעשה, דבור ממחשבה כלולות שהמצות

דקרבנות המצוה את לקיים אפשר שאי בזמן גם
עבודת ע"י במחשבה המצוה קיום ישנו במעשה,

קרבנותי, כנגד שנתקנה שבלב, עבודה התפלה,
של תורה בתלמוד העסק ע"י - בדיבור וכן

כו'. עולה בתורת העוסק שכל הקרבנות,
הוא, נצחי הקהל מעמד וכוונת שתוכן ומכיון
הנצחיות ענין מתגלה הקהל שבמצות נמצא

הנ"ל. המצוות מבשאר יותר מרובה במדה

צריך אחד כל
הרוחני התוכן רק שישנו הזה בזמן ובפרט

וכוונת הלב התעוררות הרי הקהל, מצות של
עוז... ויתר שאת ביתר להיות יכולים וכו' הלב

הזה בזמן שעושים להקהל' ה'זכר אשר ופשיטא
ההתעוררות על הדגש שיהיה באופן להיות צריך

כו'. הדת בחיזוק
את ולקיים לעשות ישתדל אחד שכל ידי ועל
שישתדל וביותר פנימה, בנפשו דהקהל הענין

ובעירו בשכונתו שלו, אמות בד' גם לקיימו
חג ימי במשך וטף נשים אנשים להקהיל - וכיו"ב

בכללות גם יפעול זה הרי הנ"ל, בכוונה הסוכות
זה שכל רצון ויהי האמת", דת "חיזוק ישראל

מצות יקיימו ואז המשיח, המלך ביאת ויזרז ימהר
בימינו במהרה המקדש בבית כפשוטה, הקהל

ממש.
תשמ״ז) נצו״י וש״פ תשמ״ו, דסוכות ג׳ ליל שיחות (על-פי

לולבמצוות נטילת לולב נטילת מצוות
בידו אתרוג מישראל ואחד אחד כל שיטול הללו מינים ד' מצות המצוה:
ומצוה הדס. בדי ושלשה ערבה בדי ושני אחד לולב יטול השניה ובידו האחד
שנאמר נוי משום אחת באגודה וערבה ההדס עם הלולב לאגוד המובחר מן

במצוה. לפניו התנאה ואנוהו" אלי "זה
ידי יוצאים אין הראשון ביום שלכם: - לכם
להיות צריכים אלא שלו, שאינם מינים ד' חובה
הראשון" ביום לכם "ולקחתם ככתוב ממש שלו
את להוציא – משלכם "לכם", ממהמילה ודרשו

שלו. שאינו הגנוב ואת הגזול ואת השאול
במתנה מחברו מינים ד' לקחת יכול אבל
לאחר מינים הד' וכשנותנים להחזיר מנת על
מנת על במתנה שהוא בפירוש לומר נכון לברך,

ולמקבל". לנותן תועלת "והוא להחזיר,
תשרי) חודש ומנהגי הלכות (לקט

לולב נטילת סדר
בסוכה. לולב נטילת מצות את לקיים המובחר, מן מצוה

המברך. פני כנגד להיות צריכה הלולב שדרת והנענועים, הברכה בעת
ומברכים: ימין, ביד ומיניו הלולב את מחזיקים

על וציוונו במצוותיו קידשנו אשר העולם, מלך א-להינו א-דני אתה "ברוך
לולב". נטילת

באופן ללולב אותו ומצמידים שמאל ביד האתרוג את לוקחים הברכה לאחר
אוחזו אשר האתרוג, של העליון לשליש (בתחתיתו) הלולב את מחברים כזה:
העולם. רוחות לשישת ומנענעים ניצב, העומד הלולב לעומת מעט באלכסון
לולב", "נטילת על הברכה לאחר הראשונה. בפעם הלולב לנטילת שהחיינו:
כשהלולב – ש"החיינו" ברכת את ומתחילים שמאל ביד האתרוג את נוטלים
ועורכים ביניהם מחברים – הברכה בסיום השניה. ביד והאתרוג אחת ביד

הנענועים: את
לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו העולם, מלך א-להינו א-דני אתה "ברוך

הזה".
מזרחית. צפונית קרן מזרחית, דרומית לקרן - וצפון דרום הנענועים: סדר
"המשכה מעט תחילה מורידים בהובאה - למעלה המזרח. לאמצע - למזרח
תחילה מעלים בהובאה – למטה החזה. אל מביאים ואחר-כך בעולם",
פעמים שתי - מערב החזה. אל מביאים ואחר-כך העולם", "העלאת מעט
במשך מערב. לאמצע - השלישית בפעם דרומית. מערבית לקרן הראשונות

קצת. שמגלהו האחרון בנענוע לבד - בידו מכוסה האתרוג הנענועים כל
לולב) דיני אדמו״ר-הזקן סידור ,66 ע׳ סוכות - המנהגים ספר (עפ״י

טוב כל ולהמשיך רע כל לעצור - הנענועים
וזהו . . חכמים תלמידי על רומז ריח, בו ואין טעם בו שיש ".."לולב"
מה- על-דרך - דוקא תורה) בני על (שרומז לולב נטילת על היא שהברכה
אלו . . העיר) שומרי הם (=מי קרתא נטורי אינון "מאן חז"ל במדרשי שכתוב

משניות). (=מלמדי ומשנים מקרא) (=מלמדי סופרים
גדול להיות צריך הלולב ששיעור - לנענועים בנוגע גם מודגש זה וענין
. . לולב בנטילת עיקרי ענין הוא שהנענוע - ובהקדמה בו": לנענע "כדי יותר
ומוריד מעלה רעות, רוחות לעצור כדי ומביא "מוליך - הוא הנענועים וענין

רעים". טללים לעצור כדי
בזה העיקר מכל-מקום, המינים, ארבעת כל עם הם שהנענועים אף והנה,
של (ענינו התורה לימוד ע"י היא בעולם שההמשכה מרומז ובזה הלולב. הוא
הבלתי-רצויים הענינים את לעצור תורה בעלי של שבכחם היינו, הלולב),
ומזוני חיי בני בגשמיות, גם טוב כל ולהמשיך רעים) וטללים רעות (רוחות

רויחי".
ה׳תשי״ג) סוכות דחוה״מ ב׳ תשרי, י״ח שיחת (עפ״י

עכשיו נפלאות

מלך דבר

ומנהג הלכה

ליום פרק תשרי היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
אסורות מאכלות הל'

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

ז-ט. פרקים עבדים הלכות

א-ג. פרקים שכירות הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

א-ב. פרקים ופקדון שאלה הלכות יג. פרק

ג-ה. פרקים

יד

טו

טז

יז

יח

יט

כ

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ש'

המשלח של מכוחו

הסוכות חג

הסוכות חג

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

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

השבת לוח

להטעות מישהו של בדעתו עולה כיצד
ש"עולם בחושבו - כולו העולם את

יהודה ברחבי יהודים עשרות שהריגת - גולם"...
בעלמא?! "מקרה" אלא אינה ושומרון

תשמ"ו) חנוכה (זאת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מקרה! אינו - ביו"ש הריגות

בגרינובל המרכזית החנוכיה

מענדי הת' הבן לבוא שמולביץ למשפחת
אסתי מ' עב"ג שידוכין בקשרי

ורעיתו יצחק יוסף הרב למשפחת
אבלסקי

זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

טוב מזל



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

ורעיתו זלמן שניאור הרב למשפחת
בקרמן

תחי' חסיה רחל מנוחה הבת להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוה
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-960-0770
www.chish.co.il

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

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

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

תניא תהלים חומש

גם כולל אירוע, וכל תופעה כל
מלך שליט"א מהרבי מופת סיפור
הפרטית בהשגחתו הוא המשיח,
תתרחש בו והמקום הזמן כולל ית',
כך הסיפור. יסופר או התופעה
לפני להתרחש אירוע יכול למשל
יפה עשה הכל "את אבל רבות שנים
רבות שנים יהיה ופרסומו בעתו",

מכן. לאחר

שמענו ממש לאחרונה למשל כך
עם שהתרחש מדהים האירוע על
אשתו לחיאני, שבע בת הרבנית
שליח לחיאני יחיא הרב של

מלך שליט"א הרבי
גרינובל בעיר המשיח

שבצרפת.

מעשרים יותר לפני
החנוכה. בימי שנה,
שבע בת הרבנית
בית, לביקורי יצאה
משפחות לזכות כדי
נרות בהדלקת יהודיות

החנוכה.

לאחר הדירות, באחת
את פתחה שנקשה
הבית, בעל הדלת

מדובר, במה לה שהסבירה ולאחר
להיכנס האשה אותה הזמינה

לדירה.

לחיאני כשהרבנית הראשון ברגע
רצתה היא נמצאת, אני היכן קלטה
במהירות. חזרה ולצאת להסתובב
ולא אותה הדהים שם שראתה מה

לחיוב.

היה מזה, ויותר הבית סלון כל
מכל הסוגים מכל בפסלים. מלא
מוזיאון מעין הצבעים, מכל הגדלים
שכאילו הרגשה לה הייתה לפסלים.
שנה אלפי אותה לקחת נעלמה יד
של לחנותו אותה והכניסה אחורה
שאברהם לפני אברהם, אבי תרח

הפסילים. את שבר

מפורסם פסל ניצב החדר, במרכז
כשזרועותיו מהודו, שמנה דמות של
המון ומסביבו קדימה פרושות
נרות להדליק אצליח "וכאן פסלים.

בליבה. הרהרה חנוכה?"

מתלבטת המומה, עמדה מה לזמן
להשאר או מכאן "לעוף" עצמה, עם

ולנסות...

כאן "אינני המחשבה, האירה לפתע
המשלח, של מכוחו אלא מכוחי,
המשיח"! מלך שליט"א הרבי
להשאר החליטה לחיאני הרבנית

בדברים. איתה ופתחה

גזירות על החג, על לה סיפרה היא
של נפשם מסירות על היוונים,
מול מעטים שנלחמו החשמונאים
מכן לאחר המנורה. נס ועל רבים,
את עימה להדליק שברצונה אמרה

החנוכיה..

בקשה רק הסכימה, הבית בעלת
הפסל ליד החנוכיה את שתשים

הגדול..

לבסוף שובהתלבטהאך
אור מעט החליטה,
החושך. מן הרבה דוחה
עמדו ההדלקה לאחר

בנרות. מתבוננות

לנרות תני "עכשיו
עבודתן", את לעשות
בת- הרבנית הירהרה

לחיאני. שבע

הסתכלה הבית בעלת
בשלהבות עמוקות

מעלה. כלפי שרצדו הקטנות

שבע לבת פנתה הבית בעלת לפתע
שהיה ברזל מוט על מצביעה כשהיא
ותשברי אותו "קחי ואמרה: מונח,

הפסלים"... כל את כעת

אך אמיתי. זה האם תהתה לרגע
שאסור ידעה במהירות, התעשתה
מאירה. כעת הנשמה זמן, לבזבז
מוט את לקחה לחיאני הרבנית
הפסלים את לשבור והחלה הברזל

אחד.. אחד

אברהם כמו שוב הרגישה כעת
פעלה היא תרח. של בחנותו אבינו
נותר לא קצר זמן ובתוך במהירות

השם. ברוך שלם, אחד פסל אף

איתה. לדבר יותר קל היה כבר כעת
לשיעורי לבוא תתחיל שהיא סוכם
זמן בתוך ואכן חב"ד. בבית תורה
בחייה שלם מהפך עשתה האשה
באופן ומצוות תורה בקיום והחלה
חינוך למוסד שלחה בתה את מלא.
להנשא זכתה ואף בארץ חרדי
הכל בישראל. נאמן בית ולהקים
שליט"א הרבי המשלח, של מכוחו

המשיח. מלך

 
    
   

   
    

   
  

    
    
   

   
   
    

הראשון ביום לכם ולקחתם
מ) כג, (אמור

ליום "הקהל" של השייכות ביאור
יום של המיוחד ענינו דסוכות: ראשון
לכם ”ולקחתם - הוא דסוכות הראשון
נטילת של המצוה גו'", הראשון ביום

מינים. ד'

ישראל של אחדותם מודגשת זה ובענין
במדרשי כמבואר - העם" את "הקהל -
הם המינים שד' יב) פ"ל, רבה (ויקרא חז"ל
המצוה ותוכן שבישראל, הסוגים ד' כנגד
יחדיו, המינים ד' כל את שמאחדים -
המצות ספר (ראה אחת מצוה מהם ועושים
הלולב שלקיחת היינו, י"א), שורש להרמב"ם
עד מצוה אינה עדיין בפ"ע האתרוג או
שענין (להעיר, הערבות את גם שלוקחים
הנקראים - עצמם ב"ערבות" גם מודגש האחדות

שגדלים ע"ש ובפרש"י), א-ב כ, (שבת אחונא
ומאחדים ועוד), תמז. ע' תקס"ח (סה"מ באחוה

יחדיו. כולם את

בכל האחדות ענין את פועלים ועי"ז
רוחות לד' בנענועים כמרומז - העולם
הענין ובדוגמת ע"ד ולמטה, ולמעלה
(ואתחנן אחד" "ה' קריאת-שמע, של
ולד' ולמטה למעלה ”אמליכתי' ד), ו,
ה"ט), פ"ב ק"ש הל' רמב"ם ב. יג, (ברכות רוחות"
בז' (אל"ף) עולם של אלופו המשכת
העולם רוחות ובד' (ח') וארץ רקיעים

ס"ו). סט, סימן ק"ש הל' או"ח אדה"ז (שו"ע

הוא לולב דנטילת הענין אמנם,
מודגשת לזה, ונוסף הראשון".. "ביום
("הקהל") ישראל של אחדותם כבר
הסוכה, בענין - הראשון בלילה גם
לישב ישראל כל ”ראויים כמארז"ל
ה'תשמ"ח) דחג-הסוכות א' (ליל אחת". בסוכה

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:05 17:54 ירושלים
19:07 18:09 תל-אביב
19:06 18:00 חיפה
19:56 18:12 באר-שבע
---- 18:27 ניו-יורק
19:24 19:23 שני יו"ט - ניו-יורק

עשר ובחמשה פנחס: בפרשת 
וגו'. יום

יד, (זכריה לה' בא יום הנה 
א-כא)

המקדש בבית רק לא - "הקהל"

עשה מצות חגיגה: בהלכות הרמב"ם כותב
וכו' וטף ונשים אנשים ישראל כל להקהיל

מזרזות שהן פרשיות התורה מן באזניהם ולקרות
האמת בדת ידיהם ומחזקות במצות אותן

השמטה שנת במועד שנים שבע "מקץ שנאמר:
וגו'. בשעריך . . העם את הקהל . . הסכות בחג

התוכן היא הכוונה
להסביר כאן הרמב"ם האריך מדוע להבין, ועלינו

במצות אותן מזרזות שהן "פרשיות שקורין
של תוכנן ופירש - האמת" בדת ידיהם ומחזקות
הקהל, במעמד קריאתן ומטרת התורה פרשיות
מן פרשיות באזניהם "ולקרות בקיצור כתב ולא

התורה".
של זו ענינה הרמב"ם שיטת שלפי לומר, ונראה
טעם רק אינו האמת" דת "לחזק שהיא המצוה,
המצוה, תוצאת של ענין או המצוה של בתוכנה

הקהל מצות שגדר כלומר, המצוה. תוכן זהו אלא
תכליתם והקריאה ההקהלה בפעולת מוגבל אינו
עצם הוא האמת" דת ש"חיזוק אלא הדת, חיזוק

גופא. המצוה
באזניהם "ולקרות זה כל הרמב"ם כתב לכן

במצות אותן מזרזות שהן פרשיות התורה מן
הגדרת בהתחלת האמת" בדת ידיהם ומחזקות
משאר הקהל במצות זה ענין שונה כי המצוה,

יו"ט (במוצאי הקבוע זמנה - שבה הדינים
ומי המדוייק, מקומה הסכות), חג של הראשון

באופן פרטים הנם אלה דינים כי - הקורא הוא
זירוזם ענין כן שאין מה המצוה, של קיומה

מגוף הוא - האמת בדת ידיהם וחיזוק במצות
המצוה. ועצם

"ויראה הרמב"ם הוספת גם יובן זאת לאור
הגבורה ומפי בה נצטוה עתה כאילו עצמו

לחזק אלא הכתוב קבעה ש"לא דכיון שומעה",
של באופן יהיה הדת שחיזוק היינו האמת", דת
וכו' והאימה שהכוונה מובן הרי נמשכת פעולה

ביותר, גדול בתוקף להיות צריכה מעמד באותו
ולכן - הימים" ב"כל פעולתן המשכת שתהא עד

עתה כאילו עצמו ש"יראה הוא החיוב בכלל
דוקא כי שומעה", הגבורה ומפי בה נצטוה

בכחה אז הרי זה באופן היא וכו' כשהאימה
בדוגמת הימים, בכל האמת בדת חיזוק לפעול

סיני. הר מעמד

תמיד הקהל
בענין נפלא דבר למדים נמצינו זה יסוד פי ועל

הקהל: מצות של הנצחיות
זמן בכל נצחית היא שהתורה בזה הביאור ידוע

ממצות וכמה שכמה שלמרות - מקום ובכל
ובלוים בכהנים ובמקום, בזמן תלויות הן התורה

שבית בזמן ובעניננו - תנאים ובשאר וכו'
קרבנות כמו המקדש, ובמקום קיים המקדש

האדם בנפש ברוחניות המצות תוכן הרי - וכו'
כיון - היא והסיבה מקום. ובכל זמן בכל קיים
ולכן ומעשה, דבור ממחשבה כלולות שהמצות

דקרבנות המצוה את לקיים אפשר שאי בזמן גם
עבודת ע"י במחשבה המצוה קיום ישנו במעשה,

קרבנותי, כנגד שנתקנה שבלב, עבודה התפלה,
של תורה בתלמוד העסק ע"י - בדיבור וכן

כו'. עולה בתורת העוסק שכל הקרבנות,
הוא, נצחי הקהל מעמד וכוונת שתוכן ומכיון
הנצחיות ענין מתגלה הקהל שבמצות נמצא

הנ"ל. המצוות מבשאר יותר מרובה במדה

צריך אחד כל
הרוחני התוכן רק שישנו הזה בזמן ובפרט

וכוונת הלב התעוררות הרי הקהל, מצות של
עוז... ויתר שאת ביתר להיות יכולים וכו' הלב

הזה בזמן שעושים להקהל' ה'זכר אשר ופשיטא
ההתעוררות על הדגש שיהיה באופן להיות צריך

כו'. הדת בחיזוק
את ולקיים לעשות ישתדל אחד שכל ידי ועל
שישתדל וביותר פנימה, בנפשו דהקהל הענין

ובעירו בשכונתו שלו, אמות בד' גם לקיימו
חג ימי במשך וטף נשים אנשים להקהיל - וכיו"ב

בכללות גם יפעול זה הרי הנ"ל, בכוונה הסוכות
זה שכל רצון ויהי האמת", דת "חיזוק ישראל

מצות יקיימו ואז המשיח, המלך ביאת ויזרז ימהר
בימינו במהרה המקדש בבית כפשוטה, הקהל

ממש.
תשמ״ז) נצו״י וש״פ תשמ״ו, דסוכות ג׳ ליל שיחות (על-פי

לולבמצוות נטילת לולב נטילת מצוות
בידו אתרוג מישראל ואחד אחד כל שיטול הללו מינים ד' מצות המצוה:
ומצוה הדס. בדי ושלשה ערבה בדי ושני אחד לולב יטול השניה ובידו האחד
שנאמר נוי משום אחת באגודה וערבה ההדס עם הלולב לאגוד המובחר מן

במצוה. לפניו התנאה ואנוהו" אלי "זה
ידי יוצאים אין הראשון ביום שלכם: - לכם
להיות צריכים אלא שלו, שאינם מינים ד' חובה
הראשון" ביום לכם "ולקחתם ככתוב ממש שלו
את להוציא – משלכם "לכם", ממהמילה ודרשו

שלו. שאינו הגנוב ואת הגזול ואת השאול
במתנה מחברו מינים ד' לקחת יכול אבל
לאחר מינים הד' וכשנותנים להחזיר מנת על
מנת על במתנה שהוא בפירוש לומר נכון לברך,

ולמקבל". לנותן תועלת "והוא להחזיר,
תשרי) חודש ומנהגי הלכות (לקט

לולב נטילת סדר
בסוכה. לולב נטילת מצות את לקיים המובחר, מן מצוה

המברך. פני כנגד להיות צריכה הלולב שדרת והנענועים, הברכה בעת
ומברכים: ימין, ביד ומיניו הלולב את מחזיקים

על וציוונו במצוותיו קידשנו אשר העולם, מלך א-להינו א-דני אתה "ברוך
לולב". נטילת

באופן ללולב אותו ומצמידים שמאל ביד האתרוג את לוקחים הברכה לאחר
אוחזו אשר האתרוג, של העליון לשליש (בתחתיתו) הלולב את מחברים כזה:
העולם. רוחות לשישת ומנענעים ניצב, העומד הלולב לעומת מעט באלכסון
לולב", "נטילת על הברכה לאחר הראשונה. בפעם הלולב לנטילת שהחיינו:
כשהלולב – ש"החיינו" ברכת את ומתחילים שמאל ביד האתרוג את נוטלים
ועורכים ביניהם מחברים – הברכה בסיום השניה. ביד והאתרוג אחת ביד

הנענועים: את
לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו העולם, מלך א-להינו א-דני אתה "ברוך

הזה".
מזרחית. צפונית קרן מזרחית, דרומית לקרן - וצפון דרום הנענועים: סדר
"המשכה מעט תחילה מורידים בהובאה - למעלה המזרח. לאמצע - למזרח
תחילה מעלים בהובאה – למטה החזה. אל מביאים ואחר-כך בעולם",
פעמים שתי - מערב החזה. אל מביאים ואחר-כך העולם", "העלאת מעט
במשך מערב. לאמצע - השלישית בפעם דרומית. מערבית לקרן הראשונות

קצת. שמגלהו האחרון בנענוע לבד - בידו מכוסה האתרוג הנענועים כל
לולב) דיני אדמו״ר-הזקן סידור ,66 ע׳ סוכות - המנהגים ספר (עפ״י

טוב כל ולהמשיך רע כל לעצור - הנענועים
וזהו . . חכמים תלמידי על רומז ריח, בו ואין טעם בו שיש ".."לולב"
מה- על-דרך - דוקא תורה) בני על (שרומז לולב נטילת על היא שהברכה
אלו . . העיר) שומרי הם (=מי קרתא נטורי אינון "מאן חז"ל במדרשי שכתוב

משניות). (=מלמדי ומשנים מקרא) (=מלמדי סופרים
גדול להיות צריך הלולב ששיעור - לנענועים בנוגע גם מודגש זה וענין
. . לולב בנטילת עיקרי ענין הוא שהנענוע - ובהקדמה בו": לנענע "כדי יותר
ומוריד מעלה רעות, רוחות לעצור כדי ומביא "מוליך - הוא הנענועים וענין

רעים". טללים לעצור כדי
בזה העיקר מכל-מקום, המינים, ארבעת כל עם הם שהנענועים אף והנה,
של (ענינו התורה לימוד ע"י היא בעולם שההמשכה מרומז ובזה הלולב. הוא
הבלתי-רצויים הענינים את לעצור תורה בעלי של שבכחם היינו, הלולב),
ומזוני חיי בני בגשמיות, גם טוב כל ולהמשיך רעים) וטללים רעות (רוחות

רויחי".
ה׳תשי״ג) סוכות דחוה״מ ב׳ תשרי, י״ח שיחת (עפ״י

עכשיו נפלאות

מלך דבר

ומנהג הלכה

ליום פרק תשרי היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
אסורות מאכלות הל'

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

ז-ט. פרקים עבדים הלכות

א-ג. פרקים שכירות הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

א-ב. פרקים ופקדון שאלה הלכות יג. פרק

ג-ה. פרקים

יד

טו

טז

יז

יח

יט

כ

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ש'

המשלח של מכוחו

הסוכות חג

הסוכות חג

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

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

השבת לוח

להטעות מישהו של בדעתו עולה כיצד
ש"עולם בחושבו - כולו העולם את

יהודה ברחבי יהודים עשרות שהריגת - גולם"...
בעלמא?! "מקרה" אלא אינה ושומרון

תשמ"ו) חנוכה (זאת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מקרה! אינו - ביו"ש הריגות

בגרינובל המרכזית החנוכיה

מענדי הת' הבן לבוא שמולביץ למשפחת
אסתי מ' עב"ג שידוכין בקשרי

ורעיתו יצחק יוסף הרב למשפחת
אבלסקי

זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

טוב מזל



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

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
הרבים. לזיכוי הגדולים ולריכוזים צה"ל

השואבה בית שמחת
המועד וחול הסוכות חג בלילות
השואבה בית שמחת אירועי יתקיימו

ליטול מוזמן הציבור הערים. ברחובות
שבניו בקראון-הייטס בשמחה. חלק

מידי האירועים מתקיימים יורק,
בהשתתפות הבוקר לאור עד לילה
בין לילה מידי ישירה צפיה אלפים.

באתר נ.י.) (שעון 20:00-6:00 השעות
www.770live.com

ל-770 מגיעים הילדים
של הראשונה הילדים קבוצת

לצעירים התכנית – משיח" "מחנה
– אורחים" "הכנסת ארגון של
בטיסה השנה ראש לפני הגיעה

לחצרות מדריכים, בליווי מאורגנת
הקרובים בימים .770 – קדשנו

נוספים רבים ילדים להצטרף צפויים
ממאתיים פחות לא הכל ובסך

מלך שליט"א הרבי אצל ישהו ילדים
המיוחדת. התכנית במסגרת המשיח

וחיזוק אחדות, שעניינה ״הקהל״ בשנת בפרט להתאחד. יכולתנו על שמחתנו, זמן הינו הסוכות חג
ומנהיגו עולם לבורא להתקשרות הפנימי הכח את המעניק המשיח, מלך שליט״א לרבי ההתקשרות

טובות חדשות

לישב ראויים
אחת בסוכה

הקהל למבצע מצטרפים
חב"ד במוקדי פרטים

מאז לנו מוכרת זו מצב תמונת רבים. מול יחיד
לא אבל העולם. אומות מול ישראל ומתמיד.
יותר הרבה משהו אלא כאן, יש מספרי פער רק
"בשבעים בפסוק: נזכר אבותינו אצל כבר מהותי.
"שבעים" שהיו הגם מצרימה", אבותיך ירדו נפש
יחיד לשון ב"נפש"! כולם הוגדרו כן פי על אף
אנו כאשר גם ללמדך, רבים). לשון נפשות (ולא

ביכולתנו מספרית, רבים,
בבחינת ולהיות להתאחד

אחת. "נפש"
נאמר, עשיו אצל זאת, לעומת
נפשות כל ואת עשיו.. "ויקח
שש! אלא היו ולא ביתו"
קוראן ואף-על-פי-כן, נפשות
רבים. לשון "נפשות" הכתוב
הגויים, הם כאשר גם ללמדך,
שאינם הרי מספרית, מעטים
אמיתית, להתאחד יכולים
כל "רבים", נשארים אלא

לעצמו. אחד
למאמר הפנימית הסיבה זו
ישראל כל "ראויין חז"ל
ישראל אחת". בסוכה לישב
בה' נפשם שורש קדושים,
ממש. אחים נקראו ולכן אחד

מהותית אחדות לגלות הסוכה (מצות) של כוחה
הינם במהותם רבים, לשון הגויים זאת לעומת זו.

מזה. זה נפרדים

מתפוררת האיחוד מדיניות
של זו מהותית לנפרדות אקטואלית המחשה
עולם, באי כל בפני אלה בימים נפרשת הגויים,

אירופה. לארצות הזורמים הפליטים בפרשת
באירופה, מדינית פלגנות של בשנים מאות לאחר
,('93) בתשנ"ג הוקם
האירופאי", ה"איחוד
מדינות 28 בתוכו המאגד
יצרו אשר באירופה,
גבולות ללא אחד שוק

הרשמי. למטבע נקבע היורו מטבע פנימיים,
בין החופשית התנועה עיקרון נקבע כן כמו
ושירותים. הון סחורות, לאנשים, למדינה, מדינה
בתחילה אם קריסה. בפני כיום העומדים הישגים
לסייע טוב רצון האירופאית, הקהילה גילתה
התברר זמן, שחלף ככל הרי הפליטים, בקליטת
לה חשובים כשלעצמה מדינה כל של חישוביה כי

האחרות. מהמדיניות
בימים הודיעה למשל כך
היא כי גרמניה ממשלת אלה
ביקורת להנהיג מתחילה
שטף על לפקח כדי גבולות
להיכנס המנסים המהגרים
למעשה המהווה צעד אליה.
שנגן, אמנת של הפרה
מדינות בין כי הקובעת
תנועה להיות צריכה האיחוד,

חופשית.

שמחתנו זמן
שמירת של זו במגמה
ממשלת גם נקטה גבולותיה
גבולה את שסגרה הונגריה
כשהיא סרביה, עם הדרומי
בזרנוקי הפליטים את הודפת
כך. לנהוג יוון ממשלת את גם ועודדה וגז, מים
הצטרפו ופולין, צ'כיה וסלובקיה, אוסטריה הולנד,

מתפוררת. האיחוד מדיניות זו. למגמה
נחשף האירופאי האיחוד מדינות של קלונם
"לגלות ישראל על העת כל שלחצו הן ברבים.
כשזה כעת הפלסטינים", הפליטים כלפי הבנה
"מדיניות בשום מכירות אינם הן אליהן, הופנה

שלהן. הפרטי האינטרס את אלא האיחוד",
יכולתנו על שמחתנו, זמן הינו הסוכות חג
אחדות, שעניינה "הקהל" בשנת בפרט להתאחד.
המשיח, מלך שליט"א לרבי ההתקשרות וחיזוק
לבורא להתקשרות הפנימי הכח את המעניק
והשלימה האמיתית הגאולה עדי ומנהיגו, עולם

ממש. בפועל זה, סוכות בחג

שמח סוכות חג

 !"!!$%
 ! #$%

המינים ארבעת עם המשיח מלך שליט״א הרבי

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנוסוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח- כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת
בישראלביטוח רכב הכי משתלם בישראל  משתלם הכי רכב ביטוח

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

חברוןר' קדמי  במערת המכפלה - חברון - המכפלה במערת קדמי ר'

המשיח למלך נוסעים כולם בהקהל

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

המקוה של התועלת
יחמירו שבאם וחושש פשרות, בלי תורה ללמד בהאזהרה בשאלתו
בעשיית תועלת שעפי"ז כלל, יקבלו שלא אפשר הילדים, על

פשרות.
לומר לא ז.א. פשרות, לעשות לא היא האמורים לילדים העצה
מצות שיקיימו ובלבד המצות חלק על ח"ו לעבור שמותר להם
מגלה ענין ג"כ (ה"ז) דלשקר, האיסור על נוסף שהרי אחרות,
להילדים לבאר אלא וכו' בדת שינוים כהלכה, שלא בתורה פנים
שיש וידעו זו מצוה ע"ד עמהם לומדים עתה שלעת ולהסבירם
הענינים כל ע"ד ללמדם אפשר אי הרי אבל מצות, כמה עוד
ענין ג"כ ולהסבירם צעד. אחר צעד אותם מלמדים ולכן בתחלה,
ככתוב, לא ועשה בנסיון עומד שהוא מי אין ח"ו שאם התשובה,
שחטא אע"פ ישראל כי שבתורה, המצות בכל כמקדם הוא מחוייב
ו׳שעג) (מאגרת דהתשובה. תקון ישנו זה שלאחר וגם הוא ישראל

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

הקהל שנת (27.9.15) ה'תשע"ה תשרי י"ד הסוכות, חג ערב

ב"ה

1064

המשיח מלך שליט"א לרבי הנסיעה עניין
כל של בחייו היסודיים מהעניינים אחד הינה
שלאחר (השנה "הקהל" שבשנת אלא חסיד.
תוקף. משנה הנסיעה מקבלת השמיטה) שנת

המובן עניין זה היה קיים, המקדש שבית בזמן
"הקהל הקהל, מצות של מהותה הרי זו מאליו.
עולים הכל והטף". והנשים האנשים העם את
במוצאי ומתקהלים הסוכות, לחג לירושלים
מליוני וטף. נשים אנשים, המקדש, בבית החג
בעזרה, קודש בחרדת העומדים אדם בני
מרטיט מעמד בתורה. קורא המלך את לשמוע
בהתקשרות נפלאה אחדות סיני. הר כבמעמד

המלכים. מלכי למלך

הא-ל דברי להשמיע שליח
ונעשים" נזכרים האלה "והימים הפסוק על
הרי מסויים תאריך שבהגיע האריז"ל, מבאר
אלוקית המשכה אותה וניעורת שחוזרת
היום של איזכורו הראשונה. בפעם שהיתה
אותה את בגילוי ממשיך התורה, בדרך
מתעוררת "הקהל", שנת בכל גם כך המשכה.
עם אחדות של ראשונית המשכה אותה
אשר המלך, אל עצומה התקשרות ע"י ישראל,
להשמיע הוא שליח "שהמלך הרמב"ם כלשון

הא-ל". דברי

חסיד כל של הנסיעה חשיבות גם מכאן
הרבי אל הסוכות, לחג בפרט יהודי, כל ושל
משמיע בוודאי אשר המשיח, מלך שליט"א
עינינו אם גם הא-ל, דברי את בפועל הוא

ראו. לא הגשמיות

קצווי וכל הקודש מארץ אורחים רבבות ואכן
בית יורק, שבניו "770" את כבר גודשים תבל,

ותיקים השנה. ראש מלפני שבבבל, רבינו
ואף ישיבה ובחורי אברכים כאחד, וצעירים
אנשים, ובנות. נשים ה', צבאות חיילי ילדים

ממש. כפשוטו וטף, נשים

רק לא צפוף, כבר נעשה המדרש בית אולם
ו"מעריב" "מנחה" גם אלא חג, שבת בתפילות
עד מלא הענק המדרש בית רגיל, חול יום של
ממשיכים יום מידי ועדיין ב"ה. מקום, אפס
משפחות אורחים, עשרות חיינו, לבית לזרום
אלה בימים מושבם את שהעתיקו שלימות

חיינו. לבית

אורחים הכנסת ארגון
האורחים פני את מקבלים למיניהם ארגונים
וברוחניות, בגשמיות להם לסייע מנת על
הכנסת "ארגון חיינו. בבית שהותם בתקופת
להמציא ובראשונה בראש האחראי אורחים"
שכונת ברחבי הלינה מקום את לאורחים

באולם הארוחות מקום ואת הייטס, קראון
מייסדו ירוסלבסקי משה הרב שם (על אש"ל

האורחים). הכנסת של

קיים הישיבות תלמידי הת' שלאלפי בעוד
שגם הרי הישיבות, הנהלות עפ"י לימוד סדר
לימוד סדרי נקבעו המבוגרים האורחים עבור
כנ"ל היום. ובהמשך התפילות לפני ושיעורים

ובנות. לנשים שיעורים של מסגרת קיימת

חיילי הצאן, לצעירי הוקמה מיוחדת מסגרת
עובדה להם משיח". "מחנה ה', צבאות
מדריכים, עם כבקייטנה, ממש מיוחדת תכנית
ופעילות קבוצות חלוקה ויעדים, משימות
להם יש התפילות בשעות לשעון. מסביב
את הכנסת, בבית מיוחד מקום הקמפ, לילדי
והכרזות האמנים עניית בשעת המיוחד קולם

בקלות. לזהות ניתן אדוננו" ה"יחי

להתגלות מאיצים
האורחים ריבוי
תפילה כל עושה
חגיגית לתפילה
כאשר בגלוי,
מצטופפים הכל
האולם בקידמת
ככל קרוב
הרבי ליד שיותר

אף "לפספס" רוצים לא המשיח, מלך שליט"א
העצום הקהל מפי ה"יחי" ושירת הכרזות רגע,
למאיצים ונעשים הכל, ובנפש בגוף נחקקות
מתפשרת, הבלתי לתביעה ביותר הטובים
עכשיו המשיח, מלך שליט"א הרבי להתגלות

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש

דבורסקי רינת צילום: סוכות. המועד בחול 770

תשע״ו ר״ה מוצאי ברכה של כוס בחלוקת

הרבי בקשת פי על
מלך שליט״א
להרשם יש המשיח,
באמצעות ל״הקהל״
על (״טפח הכרטיס
בזה. המצורף טפח״)

כרטיס לצלם ניתן
יהודים בו ולזכות זה
נוספים.

את למלא נא
ולשלוח הפרטים
שע״י הקהל למטה
למען האגודה
האמיתית הגאולה
בפקס: והשלימה.
03-657-3816

הקהל כרטיס
שמטרתו ה"הקהל", במפעל ישראל, עם לאחדות בזה מצטרף הנני
אהבת מתוך ומצותיה התורה קיום ה', ויראת האמונה חיזוק
האמיתית הגאולה לזירוז בזה, נדר, בלי לפעול ואשתדל ישראל.

המשיח. מלך שליט"א הרבי ע"י והשלימה

________________ האם שם __________________ פרטי שם

_______ גיל _____________________________ משפחה שם

_____________________ טלפון

____________________________________________ כתובת
ישוב מס' רח'

האישיים. פרטיך את מלא לך, המתאימים הסעיפים את סמן

השנה. במהלך אי"ה שיערכו "הקהל" לכנסי להזמנני אבקש #

השפעתי את ולהפעיל אלי, הקרובים את לזמן מזמן לאסוף מוכן אני #
"הקהל". של בערכים יחד להתחזק עליהם,

הפעולות. על פרטים לקבל לחודש אחת אלי שתתקשרו אשמח #

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי
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