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עוד לא העתיד. לתחבורת להתרגל להתחיל צריך
באמצעות גלגלים, על נעות מתכתיות קופסאות

באויר המרחפות כאלה לא גם פסולת, עתיר דלק
בפתרון מדובר ונחיתה. המראה לשדות וזקוקות

קל אמצעי ציבורית, או אישית בווריאציה חדשני
הגבלת ללא שינוע יכולת בעל ולסביבה, לנו ונעים

לצרכים בהתאמה הכל וקיבולת, מטען מהירות,
נשמע הכבוד". ל"ענני היא הכוונה כן, אמת. ובזמן

היחידה. האופציה זו הייתה מצרים ביציאת בדיוני?
נתפסת. הבלתי המצב, תמונת את לעצמנו נתאר

בני מליוני המונה אוכלוסיה
וטף, נשים אנשים, אדם,

בכל פזורים קשישים כולל
נדרשים גושן, ארץ רחבי

לנקודת לנוע להתחיל
יום של בעיצומו הכינוס,
ניתן לא ניסן. בחודש ט"ו

בלילה, המסע את להתחיל
תצאו "לא הציווי לנוכח

בוקר". עד ביתו מפתח איש
לקיים עדיין צריכים ובבוקר

כלי ממצרים "וישאלו את
כל יגיעו כיצד וכו'". כסף

לנקודת קצר, כה בזמן ישראל
היעודה? בשעה הכינוס

מעננים סוכות
בענני נעוצה התשובה

השי"ת ששלח עננים הכבוד,
ירדו אלו עננים בניו. להצלת
ישראל בני כל את ו"אספו"

משם, ההתחלה. הייתה רק זו אבל הכינוס. לנקודת
בתוך סוכותה", "מרעמסס הכבוד ענני אותם נשאו
ק"מ כ-120 של מרחק ישראל בני גמאו קלה שעה

!
ובלתי טבעי לחלק הכבוד, ענני נעשו ואילך מכאן
היום- מהמציאות נפרד

ישראל בני של יומית
השנה ארבעים במהלך

הכניסה עד סיני, במדבר
אלו עננים ישראל. לארץ

מלמעלה וגם השמים רוחות מד' אותם שהקיפו
גם כמו ומשרב ממטר מחסה שימשו ומלמטה,

גם שימש אלו לשישה נוסף ואוייב. צר כל מפני
נחש כל הורג לפניהם, מהלך שהיה שביעי, ענן

העקוב "והיה הדרך, את להם ומיישר ועקרב
לבקעה". והרכסים למישור

אלוקית- מציאות אותה את לדורות להפנים כדי
ידעו "למען : סוכות לעשות הקב"ה ציוונו ניסית,

ישראל בני את הושבתי בסוכות כי דורותיכם
כבודו ענני היו "הם מצרים", מארץ אותם בהוציאי
ערוך בשולחן הזקן אדמו"ר כלשון בהם", שהקיפם

ציוונו לזה "ודוגמא שלו.
העשויות סוכות לעשות

נפלאותיו שנזכיר כדי לצל
ונוראותיו".

770 עם יחד
רק לא בסוכה הישיבה
אותה את לנו מאזכרת

אלא פנטסטית, מציאות
את ממחישה בעיקר

בקרוב המחודשת הופעתם
"ענני אותם של ממש,

הכבוד".
את שמסיעים אלה הם אכן,
בתי כל עם יחד ישראל, בני

"בית אל שבחו"ל הכנסת
שבניו "770 - שבבבל רבינו
להם ממתין כבר שם יורק,

ועולים השלישי המקדש בית
רבותינו כל עם יחד עם יחד

שליט"א הרבי עם יחד עליון, צדיקי וכל נשיאנו
דניאל: בנבואת כנזכר הכבוד ענני על המשיח מלך

הקודש. לארץ שמיא", ענני עם "וארו
שבארץ ישראל בני כל את אוספים הם כאן גם

המקדש בית סוכת אל הישיר וממשיכים הקודש,
הלויתן. של עורו סוכת לה שבצמוד השלישי,

מלך שליט"א הרבי מפי ונלמד נראה נשמע, שם
מעצמותו תצא" מאתי חדשה ה"תורה את המשיח
שמחת ומתוך הזה הסוכות בחג עוד ית', ומהותו

ממש. ומיד תיכף והשלימה האמיתית הגאולה

סוכות מבצע
והעולם הארץ ברחבי חב"ד מוקדי

למבצע קדחתניות בהכנות נמצאים
שלוחי יבקרו המבצע במסגרת סוכות.

בבתי המשיח מלך שליט"א הרבי
עולים, מעונות אבות, בתי הרפואה,
ויאפשרו הערים ובמרכזי בשכונות

המינים. ד' מצוות את לקיים ליהודים
יפעלו הארץ ברחבי שונים באיזורים

אתם נושאים כשהם המצות טנקי
ליהודים שיאפשרו ניידות" "סוכות

הישיבה מצות את בהם ולקיים להכנס
בסוכה.

השואבה בית שמחת
בקהילות יחלו סוכות חג מליל

השואבה. בית שמחת את לקיים ישראל
יקיימו חג, במוצאי כבר הקודש בארץ
ואומנים תזמורות בליווי השמחה את

בשירה המשתתפים את שילהיבו
מוקרנים רבים במקומות וריקודים.

הרבי על וידאו סרטוני האירוע, במהלך
זוכים כן, כמו המשיח, מלך שליט"א

את להכריז בשמחה, המשתתפים הילדים
הקהל. כל עם יחד הפסוקים י"ב

חי בשידור
שעון (לפי לילה מידי לצפות ניתן

בית משמחת חי בשידור יורק) ניו
770live.org באתר: המרכזית, השואבה

כבר שם ,770 - שבבבל רבינו בית אל שבחו״ל בתיכנ״ס עם יחד ישראל את אוספים הכבוד ענני
הקודש לארץ שמיא ענני על המשיח מלך שליט״א הרבי עם ועולים השלישי המקדש בית להם ממתין

טובות חדשות

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

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

שמח! סוכות חג

ב"ה

הזה הסוכות
הכבוד ענני עם

816

הק׳ בידיו המינים ארבעת עם המשיח מלך שליט״א הרבי

לכם..." "ולקחתם



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

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

ז"ל יואב הר' בן רחמים הרב
אנטיאן

ה'תשס"ב תורה שמחת נלב"ע

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

שיחיו ואיילת דורון הרב למשפחת
אורן

ה' בצבאות החייל - שי' בנם להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה ויגדלוהו
הגאולה זמן של אמיתית הרחבה מתוך

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

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

תניא תהלים חומש

 
     
   

    
    

    
     
    

    
   

    

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

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

ימיו! כל השמחות
חי) (מעיין

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

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

בית "שמחת בעת מדליקים שהיו אור של
סביבות כל את מאירים היו השואבה",

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

כולו. העולם
תשמ״ב) (התוועדויות

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

השואבה". בית "שמחת של
תשמ״ב) (התוועדויות

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:12 5:00 ירושלים
6:13 5:16 תל-אביב
6:13 5:07 חיפה
6:14 5:18 באר-שבע

חורף שעון לפי

7:30 6:36 ניו-יורק
    

     

ומכופלת כפולה שמחה

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

מלך דבר

הסוכות חג

הסוכות חג

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

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

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

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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח



לאחרונה שסופר הסיפור
שני בימי השבועית בהתוועדות

המשתתפים את גם הפתיע ב-770,
מופת. סיפורי לשמוע הרגילים

מדובר כי ציין מהמשתתפים אחד
אנג'לס: מלוס א.ד. של בסיפורו
מתעסק אני עבודתי, "במסגרת

ומעונות האבות בתי בתחום
עולים הגדול חלקם לקשישים,

לשעבר. המועצות מברית
וחצי. כשנתיים לפני התחיל הסיפור
ברגלי הצקות של מה תקופת לאחר
בציפורניים, פטרת בעקבות שנבעו

בזה לטפל הזמן שהגיע החלטתי
יסודי. באופן

בפניו וציינתי לרופא, פניתי
שנה עשרים בעבר, שעברתי

להסרת טיפול בצרפת לכן, קודם
לכל עזר שכנראה מה הפטריות,

טיפול דורש וכעת שנים אותן
מחדש.

מאחר כי ציין, הרופא
מתרופות מורכב והטיפול

מחייב במיוחד, חזקות
לערוך הבריאות משרד
המאשרות דם, בדיקות

של הגופני מצבו את
זה. טיפול לערוך המטופל
הדם בדיקות את עשיתי

תאריך לי קובע כשהרופא הרגילות
תוצאות עם יחד אז אליו, להגיע
על להחליט יוכל הוא הבדיקות

הטיפול. המשך
למרפאה. הגעתי המשוער בתאריך

בישר לא הרופא של פניו מראה
יושב עצמי את מצאתי טובות.

המילים את מחפש כשהוא מולו
את לי לומר מנת על המתאימות

מכל... הגרוע
הצביעו הדם בדיקות כי "התברר

פנים: לשני משתמעת שאינה בצורה
אנו אותו מסוכן גידול בגופך קיים

אמר. הקשה.." למחלה משייכים
וההבנה קלה הלא הבשורה למרות

התחזקתי הדבר, משמעות מה
כי ובבטחון עצומה באמונה בתוכי

אי"ה... יסתדר הכל
את רואה שאני חלמתי לילה באותו
שאמר המשיח מלך שליט"א הרבי

מתוך להעשות צריך הכל "אורי, לי:
הדעת". ישוב

דבר לא זה כולי, נרגש הקיצותי
וההוראה זה, כגון מחזה אצלי רגיל
היא גם הייתה שקיבלתי, המיוחדת

לחיי. מסר בעלת
בהם בדיקות של תקופה התחלתי

הגס. במעי הגידול את גילו
עיני לנגד עמדו התקופה כל לאורך

מלך שליט"א הרבי של מילותיו
המשיח.

במשך נחשפתי אליו הרפואי הידע
ועיסוקי עבודתי במסגרת השנים
האנשים במציאת רבות לי סייעו
שליחי שהינם והרופאים הנכונים

ב"ה שהביאו העליונה ההשגחה
חדישים בטיפולים למחלתי, מזור
בארץ בודד רופא מצאתי כמותם
ללא בי לטפל שהסכים הקודש,

ניתוח.
וכך אצלי, עבדה החדשנית השיטה

ללא מתהלך עצמי, את מצאתי
ממני מבקש כשהרופא ב"ה, הגידול,
לבדיקה חודשים ארבעה כל להגיע
הצלחת את לוודא מנת על חוזרת,

הטיפול.
כל כמובן, נהגתי כך ואכן

סרתי חודשים ארבעה
כשלאחר למרפאתו,

אחר פעם חוזרות בדיקות
לי, לבשר שמח הוא פעם
ובעז"ה החשש, הוסר כי
מסימני לגמרי נקי גופי

המחלה.
בשמחה, ההודעה את קיבלתי

בעקבות יותר הוגברה שרק שמחה
לילה. באותו שראיתי החלום
שליט"א הרבי את ראיתי שוב

בסבר זה היה הפעם המשיח, מלך
בעת כמו ומאירות מיוחדות פנים
הרגשתי ברכה" של "כוס חלוקת

ממנו השופעת העצומה האהבה את
לעבר אותי מוליך כשהוא כלפי

.770 בחצר ה"תשליך" בריכת
כשלפתע חלפו, חודשים מספר עוד

טוב. להרגיש לא שוב התחלתי
הקפיצו וסחרחורות ראש כאבי

את מייד מכירי ואצל אצלי
החששות...

הרבי את ראיתי לילה באותו
בחלום המשיח מלך שליט"א

הפעם לי מורה כשהוא השלישי,
השיעורים לימוד על להקפיד

היומיים הלימוד (=שיעורי היומיים.
ורמב"ם) חת"ת של לימוד כוללים

לימוד על שאת ביתר הקפדתי
כל כי לציין ומיותר שיעורים אותם

היו... כלא נעלמו nהתסמינים

הסוכות לחג המשיח מלך שליט"א הרבי מהוראות

הסוכותמבצעי חג הסוכות חג מבצעי
יהודי שלכל שמשתדלים לכך בנוסף סוכה: מבצע
יותר, בשלימות היא החג שמחת שאז, משלו, סוכה תהיה
שמציעים ע"י סוכה במצוות יהודים לזכות משתדלים
על ולברך סוכה) טנק ניידת, סוכה (או לסוכה להכנס
"לישב לברך כדי במזונות מכבדים ואח"כ המינים ד'

גר'). 55 דהיינו מכביצה, יותר אכילה (ע"י בסוכה"
המקומות ובאותם מינים ד' יהיו יהודי שלכל משתדלים מינים: ד׳ מבצע
כדי מינים ד' להם לתת יש משלהם, מינים ד' המקום ליהודי שאין
הדסים, של נוסף מספר להם שיתנו טוב ומה המצוה את לקיים שיוכלו
ג' של הוספה הפחות ולכל , ההדסים במספר שמוסיפים חב"ד כמנהג

הדין. שמעיקר ההדסים ג' כנגד , הדסים
עם יוצאים הסוכות חג בימי אשר המשיח מלך שליט"א הרבי הוראת
לזכותם ישראל ובנות בני נמצאים שם מקומום וכיו"ב ברחוב מינים הד'
"שהחיינו". ברכת גם מוסיף בחג, ראשונה בפעם שמברך מי : זו במצוה
עשה מצות היא לולב שנטילת הגם המינים. ד' על מברכות נשים גם
ולכן זו במצוה להחמיר עצמן על קיבלו כבר שהנשים הרי גרמא, שהזמן

עליה. לברך גם יכולות
על במתנה שהוא בפירוש לומר נכון לברך, לאחר מינים הד' כשנותנים

ולמקבל". לנותן תועלת "והוא להחזיר, מנת
ביום גם (בחו"ל הראשון ביום מינים הד' ליטול לקטנים. יתנו לא

הגדולים. שיטלו לאחר עד השני),

המיניםנטילת ארבעת המינים ארבעת נטילת
אתרוג מישראל ואחד אחד כל שיטול הללו מינים ד' מצות המצוה:
מן ומצוה הדס. בדי וג' ערבה בדי וב' א' לולב יטול הב' ובידו א' בידו
שנאמר נוי משום א' באגודה וערבה ההדס עם הלולב לאגוד המובחר

. במצוה לפניו התנאה ואנוהו" אלי "זה
שאינם מינים ד' חובה ידי יוצאים אין הראשון ביום שלכם: - לכם
הראשון" ביום לכם "ולקחתם דכתיב ממש שלו להיות צריכים אלא שלו,
הגנוב ואת הגזול ואת השאול את להוציא – משלכם לכם, ודרשינן
להחזיר מנת על במתנה מחברו מינים ד' לקחת יכול אבל שלו. שאינו
על במתנה שהוא בפירוש לומר נכון לברך, לאחר מינים הד' וכשנותנים

ולמקבל". לנותן תועלת "והוא להחזיר, מנת

הלולבסדר נטילת הלולב נטילת סדר
הברכה בעת בסוכה. לולב נטילת מצות את לקיים המובחר, מן מצוה
את מחזיקים המברך. פני כנגד להיות צריכה הלולב שדרת והנענועים,

ומברכים: ימין, ביד ומיניו הלולב
במצוותיו קידשנו אשר העולם, מלך א-להינו א-דני אתה "ברוך

לולב". נטילת על וציוונו
ללולב. אותו ומצמידים שמאל ביד האתרוג את לוקחים הברכה לאחר
אוחזו אשר האתרוג, של העליון לשליש (בתחתיתו) הלולב את מחברים

קצוות. ל-6 ומנענעים כניצב, העומד הלולב לעומת מעט באלכסון
"נטילת על הברכה לאחר הראשונה. בפעם הלולב לנטילת שהחיינו:
"שהחיינו" ברכת את ומתחילים שמאל ביד האתרוג את נוטלים לולב",
מחברים – הברכה בסיום השניה. ביד והאתרוג האחת ביד כשהלולב –

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

הזה". לזמן
תשרי) לחודש הלכות לקט (מתוך

עכשיו נפלאות העיקר הוא המעשה

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

יח. פרק

יט. פרק

ומוספין. תמידין הל'
א. פרק
ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

הל' ט-י. פרק בו. והעובדים המקדש כלי הל'
א. פרק המקדש. ביאת

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

א. פרק מזבח. איסורי הל' ח-ט. פרק

ב-ד. פרק

ה-ז. פרק

א-ג. פרק הקרבנות. מעשה הל'

טז

יז

יח

יט

כ

כא

כב

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הדעת" בישוב - "הכל

המשיח מלך עם תשרי

שהוא בכך מתבטאת לא הארץ, שלימות
אז כי ידי", ועוצם "כחי את לכל מספר

בזה מתבטאת אלא ידו", ועוצם "כחו את יראה הגוי גם
כל וללא בשקט לגבולותיה, הארץ כל את שמיישבים

תשל"ח) תשרי (י"ג בפועל!!! מעשה אלא הצהרות,

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הארץ שלימות מהו
הגאולה: באתר כעת

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

ועוד וידאו קטעי מידע, דיווחים, תמונות, גלריות

www.hageula.com

ביפן לולב מבצע



דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

ביטוחים קדמי

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

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

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

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

דעה" "יורה בד"צ בהשגחת הנ"ל המוצרים

המשפחה לחיי מיוחדים מוצרים

בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,
כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:   לאימייל שלחו דיווחים
hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com

הגאולהאתר הגאולה אתר

הסוכה עם - בחגך "ופרצת"

המשיח מלך מליובאוויטש שליט״א הרבי מברק
תובב״א הקודש בארץ שניות להקפות

ה'תנש"א הסוכות חג ערב ב"ה,
נ.י ברוקלין

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד
אמן תוב"ב קדשנו עיר בירושלים

השמחים ישראל בני עמנו כל בתוככי
שליט"א - שהם מקום בכל התורה בשמחת
בתורה ישראל שמחת כפולה שהשמחה בזמן

כל את ומאחדת מקפת בישראל, התורה ושמחת
יחד, גם עתה) (לעת והרחוקים הקרובים עמנו

לשמחה מיוחדים ותוכן תוקף ונצחי, אמיתי באיחוד
הנצחי, דעמנו הנצחית מלוכה עיר מלך במקדש זו
בתוככי יחדיו, לה שחוברה עיר השלימה ירושלים

בשלימותה, מלך, של פלטרין הקדושה, ארצנו כל
עולם, עם קדוש גוי לעמנו עולם בנחלת שניתנו

שלימות - הנצחית בתורתו ככתוב עולם מאלוקי
הקדושה. תורתנו ושלימות העם ושלימות הארץ
ליעודה ממש בקרוב ירושלים שתשוב רצון ויהי

אשר ג) (ב, ישעיה הגאולה נביא וכהבטחת ותפקידה
ממש בימינו ובמהרה השם, ודבר תורה תצא ממנה

הכתובים): (בלשון ההבטחה קיום עינינו תחזינה
לצפון אומר אקבצך וממערב זרעך אביא ממזרח

מצאתי ה-ו). מג, (ישעי'ה תכלאי אל ולתימן תני
כא), פט, (תהילים משחתיו קודשי בשמן עבדי דוד

צדקנו, משיח ידי על והשלמה האמיתית בגאולה
רב בכבוד וחותם שמחתנו - בשמחתכם המשתתף

אמיתי. ושלום ושמחה תורה לשנת ובתפילה
שניאורסאהן מנחם

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

הרבי שיסד הראשוניים מה"מבצעים" אחד
הוא לנשיאות עלותו לאחר המשיח מלך שליט"א

חסידי אלפי יוצאים במסגרתו לולב", "מבצע
המינים ארבעת בנטילת הרבים לזיכוי חב"ד

החג. מצוות וקיום
להכרזתו, שנה שישים ימלאו שבקרוב המבצע,

כלפי הציבור של ביחס ממש, של מהפך יצר
העולם. ברחבי והן ישראל בארץ הן החג, מצוות
נוסף מיוחד כשנופך זה, מבצע שוכלל השנים עם
הערים במרכזי המוקמות סוכות אותן בדמות לו

"לישב ולברך להכנס הרחב לציבור ופתוחות
מאפה. מיני באכילת בסוכה"

לצד אור, ראו המצוווה לקיום מיוחדים ברכונים
המבצע קיום את המייפים ושלטים פוסטרים

לאפשרות הנחשפים יהודים ועוד עוד ומוסיפים
המצווה. לקיום

חדש שיא
הגיע השפעתו הגברת שלשיא דומה אולם

"סוכות להקפת היוזמה הפעלת עם המבצע,
צריכים היו הרעיון, להמצאת עד אם ניידות",

שוכנת שם המדוייקת לכתובת להגיע כולם
שמחת את הביא במבצע, זה ששלב הרי הסוכה,

מקום. לכל החג
שליט"א הרבי של מפתיעה בהוראה התחיל הכל
אהלי רשת של הספר בתי למנהלי המשיח מלך

החינוך למוסדות שבניגוד ("הרשת") יצחק יוסף
לשמור ונכון ראוי החסידיים באלו הרי האחרים,

חופשתם. בעת גם התלמידים עם קשר על
אחרים ספר בתי בעוד סוכות, חופשת ימי במשך
הספר, בתי פעילי יצאו ובריח, מסגר על נעולים
המצווה, בקיום אותם גם וזיכו הילדים בתי אל

ולעלות להצטרף שמחים אחרים ילדים כשכמובן

הלולב. על לברכה לסוכה

הגאולה שמחת
הניידות הסוכות של מספרם את לאמוד קשה

חג ימי במשך העולם ברחבי כיום הסובבות
לפחות מפעיל חב"ד בית כל כמעט הסוכות.

וכמה בכמה אף מדובר ולעיתים שכזו אחת סוכה
שכאלו. רכבים

נוסף שימוש מאוד מהר נמצא ישראל בארץ
צה"ל, לבסיסי זמינה הגעה - הניידות לסוכות
אלו מסיבות סוכות הוקמו לא בהם לכאלו גם

ואחרות.
בוקעים ממנו מעוטר, רכב אותו הסוכה, מראה
כולם את המזמינה החסידית המוסיקה צלילי

גם ותורמת לבבות ממיסה המצווה, את לקיים
שאינם רחוקים מטיילים או חיילים אותם אצל
מחג כמתבקש חגיגית להרגשה בביתם, נמצאים

הסוכות.
שמאחוריו שטח רכב פשוט: הסוכה מבנה

למהדרין, כשרה סוכה מוקמת עליו פתוח "ארגז"
עליה גדולה נגררת הרכב אל מחברים לעיתים
הסוכה בצידי שונים עיטורים הסוכה. מוקמת

יותר, או משיח דגל הלולב, מצוות את המבשרים
נוספת. ניידת סוכה ויש - כריזה מערכת

לבדה יורק ניו בעיר פועלות האחרונות בשנים
בידי מוקם הגדול חלקם שכאלו. רכב כלי מאות

המנצלים הישיבה תלמידי - "תמימים" של צוות
סוכות להקמת לומדים אינם בו הפנוי הזמן את

העיר ברחבי השוטפת לפעילות וליציאה אלו
הענקית.

מכל המגיעים האורחים אלפי של זמינותם גם
בניו 770 משיח לבית אלו, בימים העולם, רחבי
ונמרצים רעננים כוחות של לשפע תורמת יורק,

המבצעים. לפעילות יום מידי היוצאים

גדר פורצת שמחה
קיום בעת הינו הסוכות, לפעילות נוסף פן

שלושים לפני השואבה". בית "שמחת מעמדי
לראשונה המשיח מלך שליט"א הרבי עורר שנה

שגרם מה השואבה. בית שמחת של מבצע על
הכנסת בתי מתוך והריקודים השמחה ליציאת
שמחתינו" "זמן החג מצוות הערים. לרחובות

בית שמחות נרחבים. לקהלים והתפשטה הגיעה
פורצת ”שמחה בגישת נעשות אלו השואבה

את מביאים בפנים, לשמוח נכנס שלא ומי גדר",
גבי על שהוצבו הרמקולים החוצה. אליו השמחה

בשמחה... הוסיפו תמיד הניידות, הסוכות
של הכללית הפעילות שבמסגרת ספק אין

משיח פני לקבלת העולם להכנת השלוחים
מיוחד מקום הניידות הסוכות תופסים צדקנו,

מלך שליט"א הרבי של המלאה ההתגלות בהבאת
והשלימה. האמיתית בגאולה המשיח

הרבים לזיכוי ניידת סוכה בפיליפינים: גם


