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בעוד עם ישראל נמצא בעיצומו של יום הכיפורים, עסקו 
האירנים בתרגיל צבאי רחב היקף, שהגיע לשיאו בשיגור 
טילי שיוט ארוכי טווח, כשהם מאותתים לעולם כולו כי 
הם אינם מתכוונים להפסיק את תכניות הגרעין שלהם. 

איומי הגרעין האירני שעלו מדרגה בימים אלה, הסתייעו 
ללא ספק במדיניות הגמגום של ראשי מעצמות המערב

ובראשם נשיא ארה"ב, אשר במשך חודשים ארוכים 
איפשר לאירן להמשיך בצבירת האמצעים הדרושים 

לייצור פצצות גרעין, ה"י.
העובדה שעליית המדרגה של האיום הגרעיני האירני 

מתרחשת בימים אלה הסמוכים 
לחג הסוכות, אינה מיקרית 

ובוודאי מכוונת מאתו ית' לטובת 
עם ישראל והעולם כולו.

ואכן זה הזמן לציין לעצמנו 
ולספר לאומות העולם, משהו 
שעם ישראל נושא בחובו כבר 

נצטווה על  אלפי שנה, מאז
עבודת המקדש. 

שבעים פרים
אחת העבודות המיוחדות בבית 
המקדש בימי חג הסוכות, היא 

הקרבתם של שבעים פרים. ביום 
הראשון, מקריבים שלושה עשר 
פרים, ביום השני שנים עשר וכך 
("הולך ופוחת") עד  בסדר יורד
היום השביעי, בו מקריבים רק 

שבעה פרים. סה"כ מקריבים בכל 
ימי סוכות, שבעים (70) פרים.
עבורנו, כמי שאינם מורגלים 

בנושא הקורבנות בבית המקדש, אין בעובדה זו חריגה 
מכלל נושא הקורבנות, אך חז"ל שידעו גם בטעמם 

של הקורבנות השונים, מציינים כי בעוד שהקורבנות 
- עם ישראל, הנה  ועבודות המקדש עיקר עניינם הוא

מצוות הקרבת "שבעים פרי החג", עיקר עניינה הוא עבור 
הגויים, המוגדרים בכללות 
כשבעים אומות. בהקרבת 

שבעים פרי החג פעל 
עם ישראל, עבור אומות 

העולם להבטיח להם 

משמים, את כל השפע הדרוש להם  לקיומם: גשמים, 
פרנסה, בריאות וכו'. 

פעולה זו של הבטחת השפע לאומות העולם, נמשכה 
גם לאחר החורבן, באמצעות התפילות אשר תוקנו ע"י 
חז"ל כנגד הקורבנות. וכך גם כיום באמצעות "ונשלמה 
פרים שפתנו", ע"י אמירת פסוקי הקורבנות של "פרי 

החג" במהלך תפילות חג הסוכות, פועל עם ישראל את 
המשכת השפע הדרוש לקיומם של האומות.

והיו מלכים אומניך
בטעם הדבר, מסביר הרבי 
שליט"א מלך המשיח, כי 

עבודתם של בני ישראל בחג 
הסוכות, פועלת בכל הגויים 

לדעת ולהכיר שאת שפעם הם 
מקבלים מעם ישראל. באופן כזה 
יעודם  העולם את מגלים באומות

- לסייע לישראל  התכליתי
וכלשון הנביא: "והיו מלכים 

אומניך ושרותיהם מניקותיך". 
ומכלל "הן" על ה"לאו". העדר 
סיוע לעם ישראל או במקרה 
גרוע יותר, נסיון פגיעה, ח"ו, 

מהווה פגיעה בענף עליו יושב 
אותו גורם ושומט את הבסיס 

האלוקי לקיומו. זו הסיבה 
לכך שמפלת הגויים שניסו 

להצר לישראל, מופיעה דווקא 
המבטא  החג חג סוכות, בהפטרת

ביותר את מחוייבותם של כל 
האומות לסייע ולהגן על עם 

ישראל. ומכאן לאירועים האחרונים, על האומות להיות 
נחרצות ביותר בתגובתם כלפי הצורר האירני, כולל 

עקירה מוחלטת של יכולתו הגרעינית והלא גרעינית. כל 
תגובה פשרנית מטילה גם עליהם את האחריות למהלכיו 

המטורפים של הצורר מאירן.
בדברי נעים זמרות ישראל, שכל אימת  בטוחים אנו

ש"רגשו גויים.. יושב בשמים ישחק למו.. אשרי כל חוסי 
בו", ובפרט שתיכף ומיד ממש אנו נגאלים ע"י הרבי 

שליט"א מלך המשיח ומשמחת בית השואבה מתעלים 
לשמחת הגאולה האמיתית והשלימה עכשיו ממש.

סוכות מבצע
בימי חג הסוכות, יפעילו מוקדי 

הרבי הוראת פי על חב"ד ברחבי העולם,
מלך המשיח את "מבצע סוכות"  שליט"א
בברכה על  במסגרתו יזוכו המוני יהודים

מהמבצע, ינועו  ארבעת המינים. כחלק
ארץ  ובערי בעולם ישראל בכל קהילות
"סוכות ניידות" לזיכוי הרבים  הקודש

הגאולה והגואל. בשורת ולפרסום

שמחת בית השואבה
שליט"א מלך    על פי הוראת הרבי
להרבות במעמדי "שמחת יש המשיח,
מתוך שמחה מיוחדת  בית השואבה"

- לקבלת פני משיח צדקנו. מוקדי 
מעמדות שכאלו בכל חב"ד מארגנים

כשבחלק מהמקומות, מתקיימים  מקום,
שבוע  כל אירועים אלו מידי לילה, במשך

הייטס, מתקיים  קראון החג. בשכונת
בבוקר  6 לשעה עד לילה, המעמד, מידי
ניתן לצפות באירוע, בשידור  (שעון נ.י.)

www.770live.com :חי באתר

השטפונות פעילות בעקבות
  בעקבות השטפונות העזים שפקדו 

פתח בית חב"ד בראשות הפיליפינים, את
חפ"ק מיוחד  יוסף יצחק לוי, הרב

לאיתור היהודים במקום וסיוע למי 
שאיבדו את ביתם. ניתן לתרום ולסייע 

לפעילות באתר האינטרנט של בית 
www.chabad.ph :חב"ד

על האומות להיות נחרצות ביותר בתגובתם כלפי הצורר האירני, כולל עקירה מוחלטת של יכולתו הגרעינית 
עליהם את האחריות למהלכיו המטורפים של הצורר מאירן. כל תגובה פשרנית מטילה גם והלא גרעינית.

חדשות טובות

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

תשרי ה'תש"ע (2.10.09) הסוכות, י"ד חג                              ערב שבת קודש

חג סוכות שמח!

ב"ה

חובת הסיוע של 
הגויים לישראל
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הרבי שליט״א מלך המשיח בוחן את הלולב לארבעת המינים

של מלך המשיח הלולב
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שבעת ימים תשבו, בסוכות
מב) (ויקרא כג,

הוא על שם "בסוכות (חג הסוכות) שמו
שבעת ימים". תשבו

עתה,  נמצאים אנו  שבו  החג של  "שמו 
זה  ובשם  הסוכות". "חג הוא  בתורתינו, 
שנזכה  העתידה...  הגאולה  ענין  מרומז 
ממש  בקרוב  לשבת  האמורה  ההכנה  ע"י 

עורו של לויתן". ב"סוכת
עבור  מכין עצמו  שהקב"ה  סוכה  שזוהי 
נמצאים  ובה  במיוחד, מישראל  אחד כל 
עוד  ובשמחה,  בבריאות ישראל  בני  כל
בית השואבה ו"זמן  בשמחת יותר מאשר
שבסוכה זו נמצאים  בכלל, כיון שמחתנו"
סוכה  סוכה, באותה הקב"ה עם בגילוי
לישב  ישראל כל "ראויין שהרי  אחת, 
שכל ישראל נמצאים  וכיון , בסוכה אחת"

ה'  אלוקינו  "ה' שהקב"ה  ודאי  הרי  שם, 
שם! אחד" נמצא

יום ד׳ דחג הסוכות תשנ״ב) (משיחת

שמחת בית השואבה
זו מה  "לשמחה  וישאל:  מישהו כשבא

יודע שנדפס  וכי אינך לו: ישיבו , עושה"
בא  ותיכף  בא,  כבר  שמשיח בעיתונים
בתוככי  מכם,  מאתנו,  ואחד  אחד  לכל 
לארצנו כולם  את  ולוקח  ישראל.  כלל 
ולבית הקודש  עיר  לירושלים  הקדושה, 

בית  בשמחת  ממשיכים  ושם המקדש, 
השלימות. השואבה בתכלית

בית  בשמחת  לפעול  צריכים  זו וברוח
שמביאים  – כולם בכל המקומות השואבה
לכל המקומות את הבשורה הטובה ש"הנה 
זה בא"  שמשיח צדקנו בא, ולוקח את כל 
השואבה שבבית  בני ישראל לשמחת בית

המקדש השלישי.
ה׳תשנ״ב עמ׳ 76) (התוועדויות

 

מוצש"ק הדלק"נ שעון חורף  לפי

5:58  4:47 ירושלים
6:00  5:02 תל-אביב
5:59  4:53 חיפה 
6:01 5:05 באר-שבע

יו"ט ב' מוצ' הדלק"נ שעון קיץ לפי

7:15  6:19 ניו-יורק 
(‡Î-‡ ,„È ‰È¯ÎÊ) 'לה בא יום הנה :‰¯ËÙ‰

מפסח ושבועות יותר שמחה

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

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

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

וכבר במדרש  תורתנו". "זמן מתן משמחת
כלל, בעצרת  נאמר, שבפסח אין נזכרת השמחה
בחג הסוכות נזכרת  ואילו היא נזכרת פעם אחת

שלוש פעמים. השמחה

תורה? יותר ממתן
שהרי שמחתנו  ביאור: שהעניין דורש אלא

הגדולה ביותר היא מזה ש"בחר בנו מכל 
ברכת  (נוסח לנו את תורתו" העמים ונתן

שמחה גדולה יותר, עד כדי  ואיך תתכן התורה)
תורתנו" יש חג נוסף בו  "זמן מתן כך, שלאחרי

שהיא תוכנו של הזמן,  עד מודגש עניין השמחה
"זמן שמחתנו"?!

- אכן שמחת חג הסוכות  ומהביאורים בזה
מתן תורה, אבל באופן  עם קשורה אף היא

שבחג  יותר ממתן תורה נעלית שהיא

לאחר ובסמיכות  שהיא באה כיוון השבועות,
ליום הכיפורים.

שגם בו היה  נאמר, לגבי יום הכיפורים
שהרי ביום זה ניתנו לוחות  - "מתן תורה"

שבלוחות אלה ניתנה  ובפרט האחרונות!
לתושיה". תוספת של "כפליים

(למשה)  נאמר במדרש "אמר לו הקב"ה וכך
אל תצטער בלוחות הראשונות שלא היו אלא 

נותן  ובלוחות השניים אני עשרת הדברות לבד,
ואגדות, הוא שכתוב  שיהא בהם הלכות מדרש
תעלומות חכמה כי כפליים לתושי'ה". לך "ויגד

בששון ושאבתם מים
במתן תורה  זו תוספת שדווקא משום מכאן

בכפליים.  ניתוסף גם בשמחה שביום הכיפורים,
אינה  עצמו השמחה אלא שביום הכיפורים

היא על הסליחה  כיון שההדגשה בגלוי כל כך,
וכפרה, ועיקר התגלות השמחה של מתן-תורה 
שמחתנו". - "זמן שביוהכ"פ היא בחג הסוכות

"זמן שמחתנו",  שבחג הסוכות, יתרה" ה"שמחה
הכללי של "מועדים לשמחה"  לעניין בנוסף

שהיו עושין בבית  שמחת בית השואבה - היא

הסוכות,  בקשר עם ניסוך המים שבחג המקדש
ממעייני  על שם "ושאבתם מים בששון

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

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

חז"ל "מי שלא ראה  שאמרו גדולה ביותר, ועד
מימיו". שמחה השואבה לא ראה שמחת בית
שמחת בית השואבה  להיות צריכה זה ומעין

בני ישראל, ואף  מקום שנמצאים בכל זמן ובכל
השואבה הוא  שמחת בית של שעיקר העניין

מעלה כעת  יש הרי בפרטים מסויימים במקדש,
בזמן בית המקדש. יותר מאשר

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

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

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

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

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

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

 

דבר מלך

הסוכות חג

חג הסוכות

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

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

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

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

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

השבת לוח

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח

בבקשת ברכה, עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

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

לולו למשפחת ר' יהודה יוסף בן
אסף הת' לבוא הבן

חיה רבקה הכלה ב"ג השידוכין עם בקשרי
חיון למשפחת ר' יהושוע
בנין עדי עד - ביתם יהא

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

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

תניא תהלים חומש
קופציק אהרן דוד הרב למשפחת

לאה ה' דבורה בצבאות החיילת להולדת הבת
בחדרה. שליח קופציק קלונימוס הרב ולזקניהם:

שליח בבית דגן. גרומך שמואל הרב
רוח לנחת טובים, ומעשים חופה לתורה, תגדל

המשיח מלך שליט"א הרבי

טוב מזל ברכת



מספר שיטות, עוברות במסורת
הפרשיות  בסדר הנחת הדורות,

סדר,  סביב אותו התפילין. בתוך בתי
השיטות, כשהמפורסמות  קיימות
שיטת רש"י, הנפוצה  שבהם הינם

כלל, בכל  הקיימת בדרך ביותר, והיא
(רבינו  שיטת ר"ת תפילין, כשלצידו

תם).
הרבי שליט"א מלך המשיח מורה, 

במספר שיחות ומכתבים, כי 
כיום על כל אחד להניח את שתי 
ב"ה,  השיטות. הנהגה זו התקבלה

שכבר מעת התחלת  ע"י רבים
לפני  בחודשיים ההנחת תפילין,

מתחילים בהנחת שתי  בר-המצוה,
הזוגות.

לאחר  במשך חודשים ארוכים,
ללמוד  ֶבְנַעד אבן-חן שנכנס הת'
חב"ד "אורו של משיח"  בישיבת

הניח רק את  במדרחוב בירושלים,
רש"י. של הזוג האחד

"אמנם היו אלו תפילין 
מהודרות, כשיטת חב"ד, 

זאת, זה לא  אך בכל
והחבר'ה  אותי, סיפק

לחצו אף הם  בישיבה,
שאתחיל להניח גם את 
- של "רבינו  השני הזוג

תם".
שאשאל על  החלטתי,
באמצעות האגרות  כך,

הרבי שליט"א מלך  את קודש,
לצעד  ברכתו את ואבקש המשיח,

החשוב.
לאחר הכנות מתאימות, כתבתי 

בקשתי-שאלתי, אך לא  את והעלתי
ראיתי תשובה ברורה בדפים בהם 

נפתח לי הספר, המתייחסת ישירות 
לשאלתי.

חודשים, כשמידי  חלפו מספר כך
פעם אני מעלה את השאלה, 

לרבי שליט"א  שאני כותב במכתבים
זוכה לראות  לא אך מלך המשיח,

תשובה ישירה.
ראשון, נר שישי של  היה זה ביום

חודש טבת  חנוכה, אור לראש
לבית  החלטתי, לצאת ה'תשס"ח.

נרות  את סבי וסבתי, להדליק איתם
החנוכה.

קיום המצווה, הוספתי כמובן  לאחר
הרבי שליט"א מלך  וחזרתי משיחתו

המשיח על החנוכה.
דקות  סיום התיישבתי לכמה לקראת
ליד המחשב הנמצא בביתם, פתחתי 

האתר "אגרות.קום", והחלטתי,  את
באמצעות הכתיבה  לדווח מייד
באתר www.igrot.com, על 

לרבי שליט"א  הפעילות שעשיתי,
מלך המשיח.

הרבי שליט"א  תשובת להפתעתי
מלך המשיח שהתקבלה, הייתה 

מהתאריך א' כסלו, ושם הוא מורה: 
בדבר שאלתו האם להתחיל בהנחת 
- שיכול להתחיל  תפילין של ר"ת

להניח!
יום למחרת, כבר התחלתי להניח, 

מאחד  מבקש בכל יום כשאני
התפילין  את לי המתפללים שיתן

מכן,  ימים לאחר שלו. שלשה
וגאולה,  לקבל במרכז משיח הופתעו

של...  למקום תרומה שם למדתי,
זוג תפילין "רבינו תם" מהודרות, 

ואי-נעימות... הרבה זמן לי שחסכו
בכך לא תמה שרשרת ה"השגחות 

הפרטיות" שליוו אותי. 
לפני כשנה, לקראת 

שמחת תורה, הצלחתי 
להגיע, בניסים גלויים 
הרבי  של ל-770 ביתו
שליט"א מלך המשיח.

ששמע על  אחד מידידי
כך, המליץ לי לבקש שם, 

ממי שיכול לתרום לי 
את התפילין של רבינו 

לשימושי  תם, על מנת שיהיו אצלי
התמידי.

במשך כמה ימים, אך  הסתובבתי
היה רק  להשיג כל מה שהצלחתי

דולר. כמאתיים
באחד הימים עמדתי ושוחחתי עם 

אומר  בעייתי, תוך שהוא על מישהו
היית עושה כל  לי "זכור לי שפעם
ביצועים אקרובטיים בנוסף  מיני

לא?...". צ'לו. על לניגון
שעמד בסמוך,  הולצברג, הת' שבח

הדברים, וביקש ממני  את שמע
וכלה  לשמח חתן להתלוות אליו

מעין אלו. בביצועים
לו: "מי  התלוותי אליו, כשאני אומר
הישועה". לי אולי משם תצמח יודע

ואכן, ההשגחה הפרטית לוותה 
עומד ומסייע לי  כשהוא אותנו,

ששמחו  לגשת אל האנשים הנכונים,
להשלים את הסכום  לי לעזור

לרכישת התפילין של רבינו תם, 
הרבי  אותי כהוראת המשמשים

nשליט"א מלך המשיח.

יורק בניו ל-770 רבבות נוסעים תשרי בו חודש לרגל - ונטורה צבי הרב עם

כשתוקעים מסמר בראש...כשתוקעים מסמר בראש...
מלון  "לבית פוטערפאס: מענדל ר' סיפר המשפיע
יום אחד יהודי הלבוש בצורה  מפואר באנגליה מגיע
מגיע  היהודי כאיש עסקים מצליח, ונראה מהודרת

משלם ועולה לחדרו.  לחדר הקבלה,
תמיד מסתגר  אותו בחוץ, הזמן לא ראו במשך רוב
פנקס  - היה מקפיד לקחת עימו דחוף לענין או יוצא לארוחה בחדר, אם היה
נעצר  לפעמים היו רואים אותו רושם בתוכו כל מיני ענינים, קטן ותמיד היה
- מוציא את הפנקס ורושם בתוכו דבר מה.  המסדרון באמצע הליכה תוך כדי

מנוחתו.  את שטרדו במחשבות שנראה היה הזמן היה שקוע רוב
ביותר:  המוזר המקרה אך בשבוע השלישי אירע

צעקה חזקה.  שהייה של כמה שעות בחדרו, לפתע, בקעה מן החדר לאחרי
האיש  - לעיניהם נגלה הדלת את ופרצו - לחדר מיהרו מנהלי-בית-המלון

חזהו. על לו כשפנקסו מונח - הכרה ומעולף ללא שוכב
הוזמן, לחקור את האיש: "ובכן  - מיסטר תומס ג'ונסון חוקר ה"אף.בי.איי"
כשלושה שבועות קניתי לי כרטיס הגרלה  הכל התחיל כך, סיפר האיש, לפני
לזכות... שכרתי  האחוזים שאני הולך שהייתי בטוח בכל מאת והיות ב"לוטו"
להחליט מה ברצוני  צעדי הבאים, את חדר בבית-המלון ע"מ לחשוב ולתכנן

לעשות בכסף. 
לחנויות מזון. חשבתי  שעלי לפתוח רשת בשבוע הראשון הגעתי למסקנה
ושאר  יגיע הלחם, הביצים, החלב - כיצד לפרטי-פרטים ותכננתי כל דבר
אקנה  מהיכן היכן תעמוד הקופה, בעיצוב חיצוני, החנות תיראה ירקות. כיצד

ועוד ועוד...  בזול יותר את המצרכים
להשקיע במזון,  שאפשר למוחי, "הן אמת לפתע חדרה מחשבה חדשה אך
יתקלקלו,  הרי המקררים יקרה יום-אחד אם תהיה הפסקת חשמל? מה אבל
עליהם?  יתקלקלו ויתעפשו... לא חבל ושאר המוצרים החלב יחמיצו מוצרי
רשת של חנויות  שאקנה בליבי חשבתי מכירות אחר. החלטתי לעבור לענף
ועוד  החנות? תיראה בגדים? איך אזמין מהיכן ושוב תכננתי: אופנה וביגוד.

ועוד. 
לא  כבר  הם  היום  של  הבגדים  אחד  ביום אם  יקרה  "מה  חשבתי  ושוב 
שהזמנתי  וימציאו אופנה חדשה לחלוטין, הרי כל הבגדים יהיו מתאימים

יזרקו". 
רוצה לעשות בכסף. אתעסק רק בנדל"ן, כמו  "השבוע כבר הבנתי מה אני
וקרקעות ואותם אמכור  וכדומה. אתכנן לי קניה של בתים בתים קרקעות

במחיר יקר וכך ארויח כסף רב. 
כיצד  בכל בנין? כמה קומות יהיו הבתים? ושוב ישבתי ותכננתי: כיצד יראו

יראו המרפסות? ועוד. 
דירה  כשפלוני יקנה ממני בעיה רצינית: מה יקרה במוחי עד שהיום עלתה
ילך לאיבוד  בקיר עם מסמר והכל וירצה לתלות תמונה בסלון, ויעשה חור

ולכן צעקתי והתעלפתי"...  -
כל-כך לך זכית ויש - "אם כבר - אמר החוקר "עכשיו אני לגמרי לא מבין"
בקיר עם  תוקע חור מישהו וקרקעות ובתוך דירה אחת מסוימת הרבה בתים

סיבה מוצדקת להתעלף??"  מסמר, זוהי
כבר בכיסי,  הכסף היה כל לו נכון היה  שאמרת מה כל לך, "אני אסביר 
מסוימת מישהו היה  ואז, בתוך דירה והקרקעות-היו כבר בבעלותי, והבתים
בראש שלי, אז אני  רק הכל נמצא כלום, לי אבל הלא אין בקיר. תוקע חור

מתעלף?? מסמר בראש, לא היית לך רוצה לשאול אותך: אם היו תוקעים
וממנו  בשנה  הראשי  החודש  הרי  הוא  תשרי חודש  מענדל:  ר' והסביר
ב-770  תשרי עצמו כשנמצאים האחרים. ובחודש מסתעפים כל החודשים

אחרת לגמרי.  להיות שהכל צריך - הרי הרבי שליט"א מלך המשיח אצל
כל-כך  דרושה כאן ועכשיו צריכה להיות הקפדה וזהירות מיוחדת שלא

מסמר בראש... לתקוע בזמנים אחרים ובמקומות אחרים. אסור

עכשיו נפלאות שיח חסידים

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי תשרי  פרק ליום
פרק כז. שבת. הל'

כח. פרק

כט. פרק

ל. פרק

אלו.  בפרקים עירובין.. הל'
פרק א.
ב. פרק

פרק ג.

בפרקים  רבעי.. ונטע מעשר שני הלכות יג-יד. פרק
אלו. פרק א.

ב-ד. פרק
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"אור ירוק" בחנוכה

המשיחתשרי עם מלך המשיח תשרי עם מלך
באתר הגאולה כעת

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

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

עניין לשנות אחד אף ביכולת שאין ...מובן
ישראל  מבני מישהו נמצא אם זה. ואפילו

יהודים לאינם ישראל מארץ חלקים ורוצה לתת שמוכן
כלל... ביכולתו הדבר שאין בפשטות מובן -

(משיחת י' טבת תשמ"ב)

6132 צפת ת.ד.   | והארץ העם להצלת המטה

יכולת לתת אין

ֶבְנַעד בהתועדות ב״מבצעים״



הוזלנו את המחירים:

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

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

קדמי ביטוחיםקדמי ביטוחים

הרב קדמי באוהל אדמו"ר הזקן בהאדיטש אוקראינה

ומרוויחיםמתקשרים ומרוויחים מתקשרים ענקביטוחי רכב בהוזלות ענק בהוזלות רכב ביטוחי

טל' רב קווי: 03-501-7702

את החן מגלה - חן אבן

- לכבוש את דמשק הפצרתי
והפצרתי נפשית בסיום "מלחמת יוהכ"פ"  בקשתי
הנצחון של  (=יום הכיפורים)- לסיים ולהשלים

דמשק של אחדות לשעות כיבוש צה"ל או ע"י
- על דבר  שבאו לידי ידיעות ברורות לאחרי - באה

הטעמים של המצב הפרוע בחזית ההיא ועל דבר
זה את והשוללים המחייבים

("עד  ההלכה זו) אך ורק ע"פ (=בקשה ומיוסדת -
"הבא להרגך רדתה" אפילו בשבת, אומרת תורה

כו'" ועוד השכם
כ״ד,  שיחות נדפס בלקוטי זאח חנוכה, חשמ״א, (ממכתב
שופטים, עמ׳ 452) - הוספות

זמן שמחתנו ברכות
ב"ה, ערב חג הסוכות תשרי, תש"כ

ברוקלין.
ברכות זמן  ישראל כל אנ"ש בתוככי למסור לכל

מבצע "ארבע מינים" באופן  ובהתחלתו שמחתנו,
לאחד  דבני ישראל, ארבע הסוגים ד"ופרצת" לכל

אותם ולהלהיבם לתורה ומצות ופנימיותם,
שנכנסנו  כהוראת רבן של כל ישראל הבעש"ט,
שלו, ויפוצו מעינותיו  בשנת המאתים להילולא

(=ויבוא מלך  מלכא משיחא מר וייתי חוצה
המשיח).

חג שמח ולבשורות משמחות.
הרבי מלך המשיח שליט״א (אגרות קודש
ז׳מט) אגרת עפ״י

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

חודש תשרי את  אורחים, פוקדים בימי אלפי
הרבי שליט"א מלך המשיח,  של הכנסת בית

770 איסטרן פארקווי, בשכונת קראון הייטס, 
שבברוקלין, ניו יורק. אחד מאותם אלפים, הוא 
ֶבְנַעד אבן-חן, מירושלים, תלמיד בישיבת  הת'

הפעם השניה בחייו  לו חב"ד שבצפת. שזו חסידי
במקום.

ואומר, ש"קבלת התורה  מקדים היא, הוא "האמת
האחרונות, לא  בשנים אותה חוויתי הפרטית"

שלב,  ב"קולות וברקים". שלב אחרי לוותה
בדרכי, עד  אותי, במין פשטות שלוותה צעדתי,

הלום.
חיי, אינני זוכר, ששנאתי עניני יהדות,  לאורך

מודע לקיומה כמעט. אם  הייתי לא שפשוט אלא
עצמי כ"מאמין". את תמיד הגדרתי זאת

צהר לאור
למשפחה לא  נולד בירושלים, כבן יחיד בנעד
עבר את  בן-גילו, הוא כל דתית רגילה. כמו

מסלול הלימודים הרגיל. "באופן מיוחד, אני זוכר, 
המורות,  נתנה לנו אחת הספר היסודי, שבבית
ביום  שמתפללים אותנו סידור תפילה, ולימדה
הקטע  את מראה לנו שלש פעמים, תוך שהיא

שנים הקפדתי  במשך מספר שמע". של "קריאת
מתוך  ביום, פעמים "שמע ישראל" שלש לומר

הסידור"...
צוהר בעולמו  נפתח שוב לקראת הבר-מצוה,

מורה מיוחד,  הנער המתבגר, עת שכר אביו של
בנעד לקראת  את שיכין רב בישיבה, על מנת
המאורע החשוב בחייו. לצד לימוד הברכות 

למד אז  התפילין, והנחת ההפטרה לעליה לתורה,
וכו'. רבים ביהדות כמו שבת על מושגים

עשה, בתיכון הירושלמי  את לימודי התיכון
המפורסם "רנה-קאסן", אך גם שם לא ויתרו 

מעבר לשער,  עומד, לו: "מידי יום שישי, היה
עדיין לא זיהיתי חב"דניקים), עם  (אז, אדם דתי
תפילין,  תמיד להניח אצלו הקפדתי דוכן תפילין,

בנושאי יהדות". ולקבל עלונים

יהדות במרכז התרבות
המהפך האמיתי בחייו, התחיל בתקופה בה כל 
אישיות,  הלכו לשירות הצבאי. מסיבות חבריו,
הזמן מבחינתו, ובמקום  את בנעד לנצל החליט

הלמודים. במסלול ללכת לצבא, להתקדם
שהוא  הוא השלים את בחינות הבגרות, תוך

מצפה לכניסה לאונברסיטה. בנתיים שוטט פה 
ושם במרכזי "התרבות" בירושלים.

החב"דית העניפה  כאן הוא גילה את הפעילות
פוגש  הייתי "בלילות שבת המתקיימת באיזור זה.

ה"קידושים"  יוצא למסע את הרב דורון אורן
כמו גם במעמדי "קידוש לבנה"  לבני הנוער,
מידי פעם  ציון. במדרחוב ובכיכר המוניים

משיח  הייתי מוזמן להתוועדות חסידית ב"מרכז
במדרחוב. השוכן וגאולה"

נוספות, כמו פעילות  במקביל נחשפתי לפעולות

הנוער, של הרב  המשולש" לבני "החוט מרכז
יגאל גולדשטיין.

תורה ומצוות,  חיי לחיות בעצם אז התחלתי
התחזקות  מידי פעם הייתי מקבל על עצמי

במצווה נוספת, כשלאורך כל הדרך, הרגשתי 
עליו  לרבי שליט"א מלך המשיח, קשר אישי
שקיבלתי  קראתי ב"שיחת הגאולה" ועלונים

הפעילים. מידי

המשיח הדרכות ממלך
יעשה  ש"כל אחד אוירה הייתה שבבית למרות

שהוא רוצה", בכל זאת לקח להורים שלי זמן  מה
שאני מוותר להתרגל למראה החדש, ובעיקר לכך

ההצטרפות ל"בילויי השבת". על
הראשונה  לציין, כי כבר בפעם אך חשוב

לרבי שליט"א מלך המשיח, קיבלתי  שכתבתי
ול...כיבוד ההורים.  הדרכה לניצול כשרונותי,
מנצל לסייע  כיום ב"ה, את ביקורי בבית אני

ולהדריך את אימי בהדלקת  לאבי ל..הניח תפילין,
השבת. נרות

באחד  כשנכנסתי תשס"ז לקראת סוף שנת
וגאולה, פגשתי את הרב  הימים, למרכז משיח

שהמליץ לי לכתוב  פעיל במקום, שלמה שמידע,
לקבל  לרבי שליט"א מלך המשיח על מנת שוב

באמצעות האגרות  תשובה הדרכה בחיי. קיבלתי
קודש להכנס וללמוד בישיבת "תומכי תמימים", 

ללמוד בישיבת "אורו של משיח",  נכנסתי אז
ללמוד  בשנה שעברה, עברתי יותר, כשמאוחר

חב"ד בצפת, שם אני עושה את לימודי  בישיבת
בשנת הלימודים הנוכחית". גם

מבקש לסיים בציון  איתו הוא את הראיון
וגאולה, לכל  מרכז משיח של הכתובת

נחלת שבעה,  ,9 יואל סלומון המעונינים: רח'
העיר ירושלים. טל' 077-2100-631. מרכז
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