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לולב מבצע
ההכנות נשלמות חב"ד במוקדי

מבצעי במסגרת הסוכות, חג לקראת
ואתרוגים לולבים עם פעילים יצאו החג
ויגיעו החג, במצוות ההמונים את לזכות
ובתי הרפואה בתי הביטחון, לכוחות גם

המאסר.

השואבה בית שמחת
"שמחת לציון מיוחדים אירועים

ברחובות יערכו השואבה" בית
שמחת את ויביאו המרכזיות, הערים

הייטס בקראון חוצה. לרחוב החג
בית לשמחת נערכים שבברוקלין,

לילה מידי הנמשכת המסורתית השואבה
החג, שבוע כל במשך הבוקר לשעות עד

אורחים גם מהם אלפים, בהשתתפות
משיח בית ל-770 לחגים המגיעים רבים

יורק. שבניו

הנוסעים במספר שיא
ולקראת הסוכות חג ימי לקראת
הטסים זרם מתגבר תורה, שמחת חג

לעשות המשיח, מלך שליט"א לרבי
מידי ב-770. שמחתינו זמן ימי את

עם בתפילות האלפים משתתפים יום
ובטחון אמונה מתוך המשיח מלך

המלאה להתגלותו אלו ברגעים לזכות
והשלימה האמיתית בגאולה והמושלמת

נאו! -

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

שמח!חג שמח! חג

ב"ה

916 (28.9.12) ה'תשע"ג תשרי, י"ב האזינו, פרשת קודש שבת ערב

להערכת המצרי. הירי נמשך ארוכות, שעות במשך
להיות הייתה אמורה הירי מטחי תוצאת המצרים,

לרשות נפגעים. למאות ולהביא ביותר קשה
ביותר מהמשוכללים נשק כלי עמדו המצרים

היה הישראלי הצד לעומתם, עצומות. ובכמויות
שנמצא כמי היה ונראה מיגון כל ללא חשוף,

ובריחה. בנסיגה
של מיסוך היה המצרית, במתקפה היחיד השיבוש
הישראלי. הצד לבין בינם לפתע שנחת וערפל ענן

כמויות אך המטרות, בזיהוי הקשה הענן מיסוך
העצומות התחמושת

לאזן היו אמורים שנורו,
עלות עם הבעיה. את
להתברר החל השחר

שום האמיתית. התמונה
בליסטרא אבן או חץ

משחית, כלי כל או
את לחדור הצליחו לא
בצד נפגע שום הענן!
השם. ברוך הישראלי,

בלשון הדברים הם וכך
הפסוק על המדרש,

כנפי על אתכם ואשא
הנושא כנשר נשרים:
כנפיו.. על גוזליו את

החץ יכנס מוטב אומר
אני אף בבני, ולא בי

מלאך ויסע כן עשיתי
המצרים והיו מצרים.. מחנה בין ויבא .. האלהים
מקבלם: והענן בליסטראות, ואבני חצים זורקים

ראשונית חשיפה
הכבוד ענני של ראשונה פומבית הופעה זו הייתה

ישראל בני את שליווה אלוקי מיגון כאמצעי -
משמשים כשם במדבר, נידודיהם שנות בארבעים

לארץ. לכניסה עד ומשרב, ממטר כמחסה גם
של המיגון יכולות את למצות התחלנו לא ועדיין

הכבוד ענני שבעת אותם
ישראל את שהקיפו
רק לא עליהם והגנו

גם אלא פסיבי באופן

"וענן הפסוק על חז"ל לשון וזה וביותר. אקטיבי
במסעיהם. כתובים עננים שבעה - יומם עליהם ה'
למטה, ואחד למעלה, ואחד רוחות, מארבע ארבע
הנמוך את ומגביה הגבוה את מנמיך לפניהם ואחד

ועקרבים": נחשים והורג
מצילנו והקב"ה .. עלינו עומדים ודור דור בכל

הדורות במהלך ליווה מצרים, יציאת מאז מידם.
הכלל להגנת עמנו, את הענן" ב"מיגון הצורך

האלוקי כוחו את ששאב מיגון היחיד. ולהגנת
עליה הסוכות. בחג הסוכה מצוות של מקיומה

"למען נצטווינו:
כי דורותיכם ידעו

את הושבתי בסוכות
בהוציאי ישראל בני

מצרים", מארץ אותם
כבודו ענני היו "הם

וכלשון בהם", שהקיפם
בשולחן הזקן אדמו"ר

"ודוגמא שלו. ערוך
לעשות ציוונו לזה

לצל העשויות סוכות
נפלאותיו שנזכיר כדי

ונוראותיו".
זה בסוכות עוד

המיגון לסגולת מעבר
הכבוד, לענני להם יש

נוסף, מיוחד תפקיד
בני את שמסיעים הם הגאולה. זמן של אלה בימים
"בית אל שבחו"ל הכנסת בתי כל עם יחד ישראל,
ממתין כבר שם יורק, שבניו "770 - שבבבל רבינו
רבותינו כל עם ועולים השלישי המקדש בית להם

שליט"א הרבי עם יחד עליון, צדיקי וכל נשיאנו
ענני עם "וארו דניאל: נבואת כנזכר המשיח, מלך

ישראל, כל עם ומכאן הקודש. לארץ שמיא",
לה שבצמוד השלישי, המקדש בית לסוכת הישיר
ונלמד נראה נשמע, שם הלויתן. של עורו סוכת

ה"תורה את המשיח מלך שליט"א הרבי מפי
עוד ית', ומהותו מעצמותו תצא" מאתי חדשה

האמיתית הגאולה שמחת ומתוך הזה הסוכות בחג
ממש. ומיד תיכף והשלימה

כמויות הישראלי. הצד לבין בינם לפתע שנחת וערפל ענן של מיסוך היה המצרית, במתקפה השיבוש
האמיתית. התמונה להתברר החל השחר עלות עם הבעיה. את לאזן היו אמורים שנורו, העצומות התחמושת

הסודי המיגון
! ישראל של

והגדולים הקטנים יוצאין ישראל כל חג של ראשון יום-טוב שהגיע ״כיון
שמעוני) (ילקוט בדין״ ישראל שנצחו יודעין הכל מיד בידיהם ולולביהן

לכם..." "ולקחתם



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

ה' בצבאות לחיילת
ברדוגו שתחי' חני
ורות שמואל בת

תשרי י"א הולדתה ליום
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

עטיה שיחי' אליעזר ר' למשפחת
השידוכין בקשרי שיחי' חיים הת' הבן לבוא

שתחי' חיה מלכה ב"ג עם
ברדוגו שיחי' שלום ר' למשפחת

עד עדי בנין - ביתם יהא
והשלמה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל ברכת טוב מזל ברכת
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מב) כג, (אמור ימים שבעת תשבו בסכות
מצות את גם מקיימים אנו הסוכות בחג
המינים. ד' נטילת מצוות את וגם סוכה
ל"חג נקבע החג שם זאת למרות אך

המינים". ד' כ"חג ולא דווקא, הסוכות"
סוכה שבמצות מעלה מפני הדבר, טעם
כנאמר החג, מכניסת מתחיל שחיובה
ימים", שבעת תשבו "בסוכות בתורה
אותה המינים, ד' נטילת מצות לעומת

למחרת. רק מקיימים
מקיפה בהיותה בסוכה, נוספת מעלה
מינים ד' מצוות לעומת האדם, את
כן כמו ביד. בנטילתם רק המתקיימת
כל את לקשר מצווים אנו סוכה למצוות
ואפילו תפילה, לימוד, כאכילתה, עניינינו,
זו ממצוה בה, ולשוחח ולשבת בה לטייל
מוחלטת להתקשרות הכח את שואבים

ועושים - הכל מן יוצא ללא להקב"ה,
הגאולה את ומזרזים ית' לו דירה בכך

והשלמה. האמיתית
ב׳) חלק ליקוטי-שיחות לפי חי. מעיין (מתוך

יאמר "כעת שנאמר: למחיצתן, ליכנס
אל". פעל מה ולישראל ליעקב

תנחומא) (מדרש

למען ימים.. שבעת תשבו בסוכות
הושבתי בסוכות כי דורותיכם ידעו

מארץ אותם בהוציאי ישראל בני את
כג) (ויקרא, מצרים

לצל בהם שהקיפם כבודו ענני היו הם
לזה ודוגמא ושמש שרב בהם יכה לבל
כדי לצל העשויות סוכות לעשות צוונו
כל צריך וכן ונוראותיו נפלאותיו שנזכיר
כדי בה שיושב בסוכה בישיבתו לכוין אדם
בסוכה לישב שצונו הקב"ה מצוות לקיים

מצרים. ליציאת זכר

סוכה) הל׳ הזקן, אדמו״ר ערוך (שולחן

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

6:03 4:52 ירושלים
6:05 5:07 תל-אביב
6:04 4:58 חיפה
6:05 4:10 באר-שבע
7:21 6:24 ניו-יורק

עולם עד - דוד וידבר 

נא) - א כב, (שמואל-ב

מצרים ויציאת נח רבינו, משה

- לאמר הזה היום בעצם משה אל ה' "וידבר
בהר ומת . . נבו הר הזה, העברים הר אל עלה

עמיך...". אל והאסף שמה עלה אתה אשר
בעצם נאמר מקומות "בשלשה רש"י: ומפרש
בעצם יג) ז, (בראשית בנח נאמר הזה, היום

לפי יום, של אורו במראית וגו', נח בא הזה היום
מרגישין אנו אם וכך בכך אומרים דורו בני שהיו
עוד ולא בתיבה, ליכנס אותו מניחין אנו אין בו

ומבקעין וקרדומות כשילין נוטלין אנו אלא
בחצי מכניסו הריני הקב"ה אמר התיבה. את

וימחה. יבא למחות כח בידו שיש מי וכל היום,
הזה היום בעצם נא) יב, (שמות נאמר במצרים

אם וכך בכך אומרים מצרים שהיו לפי ה', הוציא
לצאת, אותם מניחים אנו אין בהם מרגישין אנו

זיין וכלי סייפות נוטלין אנו אלא עוד ולא
בחצי מוציאן הריני הקב"ה אמר בהם. והורגין
וימחה". יבא למחות כח בו שיש מי וכל היום

אותו מניחים אנו אין
נאמר משה של במיתתו כאן "אף רש"י: וממשיך
בכך אומרים ישראל שהיו לפי הזה, היום בעצם

אותו, מניחין אנו אין בו מרגישין אנו אם וכך
הים את לנו וקרע ממצרים שהוציאנו אדם

והעלה השליו את לנו והגיז המן את לנו והוריד
אנו אין התורה את לנו ונתן הבאר את לנו

בחצי מכניסו הריני הקב"ה אמר אותו. מניחין
וכו'". היום

בני להבין: צריך רש"י שאומר אלה דברים לגבי
בכוחם שיש לחשוב יכולים היו אכן נח של דורו

לעשות רצו (והם לתיבה להיכנס ממנו למנוע
עונש את דוחים היו הם כך ידי שעל מכיוון זאת

דרך אין שלנח עוד שכל ידעו הם - המבול
את עליהם יוריד לא הוא ברוך הקדוש להינצל

את להשלות יכלו המצרים גם וכן - המבול)
לצאת מישראל למנוע הכח את להם שיש עצמם

לחשוב יכולים ישראל היו כיצד אך ממצרים,
ברוך הקדוש של גזירתו את למנוע בכוחם שיש

משה?! של מותו את הוא,

מעבר ימנע ישראל עם
רש"י של בדבריו נמצאת לכך הביאור נקודת

רצו נח של דורו שבני בדבריו מבאר רש"י עצמו:
של המעבר מניעת יד על מבוקשם את להשיג
למנוע רצו הם - אחר למקום אחד ממקום נח
רצו הם המצרים, גם וכך לתיבה, להיכנס ממנו
של המעבר מניעת ידי על מבוקשם את להשיג

רצו הם - אחר למקום אחד ממקום ישראל
שמבאר ולאחר ממצרים, לצאת מישראל למנוע

נאמר בהם (שגם האלה המקרים שני את רש"י
הפסוק על לדבר מתחיל הוא הזה") היום "בעצם
הזה היום בעצם משה אל ה' "וידבר שבפרשתנו,

משה..." של במיתתו כאן "ואף ואומר לאמר",
להשיג רצו ישראל שגם מלמדנו רש"י כלומר, –

משה של המעבר מניעת ידי על מבוקשם את
אחר, למקום אחד ממקום רבינו

לעלות למשה ציווה הוא ברוך הקדוש שהרי
שאם ישראל חשבו ולכן – שם ולמות נבו להר
אזי היום באותו להר לעלות ממשה ימנעו הם

הייתה! כלא תתבטל משה של מותו על הגזירה

טובה כפויי להיות אסור
של ציוויו זה היה הרי – להבין צריך עדיין אך
וימות נבו להר יעלה שמשה הוא ברוך הקדוש

זה?! ציווי לבטל ישראל חשבו כיצד כן ואם שם,
שהוציאנו "אדם – ואומר רש"י ממשיך כך על

אנו אין וכו'... הים את לנו וקרע ממצרים
דרכה אינה זו הרי כלומר, ללכת", אותו מניחים

אדם עם טובה בכפיות להתנהג התורה של
כך כל עשה רבינו שמשה ומכיוון – לך שהיטיב

עליהם חלה שבוודאי הרי לישראל, טובות הרבה
ולעשות כלפיו, טובה כפויי להיות שלא החובה
אם ואף – פטירתו את למנוע כדי יכולתם ככל

ה', של המפורש ציוויו את נוגד הדבר
מותו על שהציווי העובדה שעצם חשבו ישראל

זאת וגם בלבד, למשה ורק אך נאמר משה של
(שיעלה מסויים תנאי שיקיים לאחר ורק אך
ברוך הקדוש שלמעשה מוכיחה ההר), לראש

הגזירה את לבטל ינסו ישראל שבני רוצה הוא
יט) שיחות לקוטי (עפ״י משה! על

מלך דבר

האזינו פרשת

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



    
      

     
      

 
   

* * *

הרבי כותב רבות בהזדמנויות
חשיבות על המשיח, מלך שליט"א

סגולותיו ועל התניא, בספר הלימוד
בהר ציון הילה מרת המיוחדות.

שיעור מארגנת בירושלים, חומה
מוסרת השיעור (את בביתה כזה

זוכה כשהיא רבקה). רוה מרת
"השגחות על מהמשתתפות לשמוע
כלשונן. השיעור" "בזכות פרטיות",

היא מהם אחד על
מספרת:

המשתתפות, "אחת
משרד, כמנהלת העובדת
שנה כחצי לפני הצטרפה

לאחר מה זמן לשיעור.
להתחזק החלה היא מכן
כשהיא ומצוות, בתורה

שהתחזקותה מודה
בעקבות באה הרוחנית

ואז תניא. בספר השיעור
שהתרחש האירוע בא

כחודשיים. לפני

מוקדם להגיע נוהגת היא כלל בדרך
הזמן זה השאר. כל לפני לעבודתה,
המשימות לוח את מכינה היא בו
את הכתב על מעלה שלה, היומי

השונות. לאחראיות העבודה הוראות
ההמולה שמתחילה לפני הזה הזמן

הכל עבורה. מאוד יקר היומית,
ואפשר ריק כמעט המשרד שקט,

שקט. בראש בניחותא לעבוד

לא אבל ריק, כמעט אכן המשרד
הניקיון שעובדת משום לחלוטין,

לפני בבוקר, מוקדם היא גם מגיעה
כל את ולהכין לנקות עליה כולם.
מגיעים. שהעובדים לפני החדרים
מנהלת את היטב מכירה כבר היא

בשעות לה שחשוב ויודעת המשרד,
מתכננת היא ולכן בשקט לעבוד אלה

מגיעה שהיא כך עבודתה, את
כל את שגמרה לאחר בסיום, אליה

החדרים.

ובהתנצלות אליה, מגיעה היא אז גם
נאלצת שהיא זה על מסויימת

את לנקות מבקשת היא להפריע!
של חדש ליום ולהכינו משרדה

קמה המשרד מנהלת אז, רק עבודה.
החדר. נקיון את ומאפשרת

וללא מה משום בוקר, באותו
הניקיון עובדת מובנת. סיבה כל

את להתחיל בעקשנות, ודי החליטה
של ממשרדה דווקא המשרד הכנת

המנהלת.

החלו כבר המנהלת של במוחה
לה קרה "מה שונות: טענות נערמות

כמה עד יודעת לא היא וכי היום?
כהנה ועוד לי? יקרות אלה דקות
של עקשנותה לנוכח אך וכהנה,

מנת על ממקומה קמה היא העובדת
מהחדר. לצאת

לפתע פרצה העובדת זה, ברגע
עקרב!", ! "עקרב חרדה בצעקת

למרגלות הרצפה על מצביעה כשהיא
ישבה עליו הכסא

קודם שניות המנהלת
לכן.

פנתה המשרד מנהלת
אימה וצעקת לאחור

עקרב מפיה. כן גם פרצה
מורם כשזנבו ארסי

הרצפה על ניצב למעלה,
עמדו בו במקום בדיוק
לכן. לפני שניות רגליה,
"אולצה" היא אילמלא

נעקצת הייתה היא ממקומה, לקום
ח"ו. ברגלה,

לעקרב קץ שמו "מגב", חבטות כמה
כשהשתיים מכן לאחר רק המסוכן.
המשרד מנהלת ניסתה מעט, נרגעו

לנקות החליטה היא מדוע לברר
לעובדת גם אך תחילה, בחדרה

"פשוט, תשובה, הייתה לא הניקיון,
פנימי". דחף איזה

סעודת ערכה היא ערב באותו עוד
שיעור משתתפות בקרב הודיה

את תרם ספק שללא שיעור התניא,
להצלתה. חלקו

קר ארסו שעקרב מוסבר, בחסידות
ואילו ה', בעבודת קרירות ומבטא

חמימות של אש מדליק התניא ספר
מובן מכאן ה'. בעבודת והתלהבות

בהיסח באים "שלושה חז"ל: מאמר
כאשר ועקרב". מציאה משיח, הדעת,

שבנו העקרב קרירות את הופכים
משיח בענייני והתלהבות לחמימות

"מצאתי למציאה זוכים וגאולה,
מלך שליט"א הרבי זה עבדי", דוד

ממש. עכשיו ויגאלנו שיבוא המשיח
n

שליט״א המשיח מלך הרבי קודש משיחות

ברדיו...זה עתה הודיעו ברדיו... הודיעו עתה זה
בפועל להקיום תיכף נבוא זה בכל שמהדיבור רצון ויהי
דסוכות), שני (ליל זה בלילה ממש, ומיד שתיכף - ממש
מגג המשיח מלך של ההכרזה את ישראל בני כל שומעים

גאולתכם"! זמן הגיע "ענוים המקדש: בית
לעיני גם גלוי באופן היא זו שהכרזה - עיקר זה וגם ועוד
המשיח, ביאת אודות ב"עיתונים" שיכתבו הפתגם כידוע העולם, אומות כל
ב"רדיו", גם המשיח ביאת אודות יפרסמו ב"עיתונים" הפירסום לפני ועוד
העולם, ברחבי שמתרחשים ה"חדשות" כל כמימרא ברגע מפרסמים שבו

צדקנו. משיח ביאת - עיקרי הכי בענין ה"חדשות" וכמה כמה אחת ועל
בשכונה שמסתובבים (אינם-יהודים), השוטרים אצל ישאלו שכאשר ועד
(כדרך ב"רדיו" שסיפרו ה"חדשות" הם מה ישראל, בני על לשמור זו
ב"רדיו" הודיעו עתה זה השוטרים: יענו רדיו), עמהם שנושאים השוטרים
שהגיע ומכריז המקדש בית גג על ועומד בא, המשיח מלך ש... ה"חדשות"

ה׳תנש״א) הישועה״ ״מעייני (מקונטרס ישראל! בני גאולת זמן

בא? כבר שמשיח בעיתונים שנדפס יודע אינך וכי
שצריכה - זו בשנה השואבה בית לשמחת בנוגע עיקרי ענין להוסיף ויש . .
והשלימה, האמיתית הגאולה עם הקשורה גדולה הכי שמחה מתוך להיות

צדקנו! משיח פני לקבל ורוקדים ששמחים
ועד ישראל", כל "לעיני בגלוי, לרקוד ושלום חס להתבייש שאין ופשוט,
כשבא ואדרבה: צדקנו, משיח פני לקבלת עולם, באי כל לעיני ברחוב לריקוד
שנדפס יודע אינך וכי לו: ישיבו עושה", זה מה "לשמחה וישאל: ו מישה
בתוככי מכם, מאתנו, ואחד אחד לכל בא ותיכף בא, כבר שמשיח בעיתונים
ולבית הקודש עיר לירושלים הקדושה, לארצנו כולם את ולוקח ישראל, כלל

השלימות. בתכלית השואבה בית בשמחת ממשיכים ושם המקדש,
- כולם המקומות בכל השואבה בית בשמחת לפעול צריכים זו וברוח
בא", זה ש"הנה והמשמחת הטובה הבשורה את המקומות לכל שמביאים
שבבית השואבה בית לשמחת ישראל בני כל את ולוקח בא, צדקנו שמשיח

השלישי. המקדש
שאלה: נשאלת זה פי על אמנם,

ישראל בני כל את ולוקח בא" צדקנו) (משיח זה ש"הנה שבטוחים כיון
ולעורר לדבר הצורך מהו - השלישי המקדש שבבית השואבה בית לשמחת
ומקום מקום בכל השואבה בית שמחת חגיגות לעריכת ההכנות דבר על

לארץ?! בחוץ
דורנו: נשיא אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד אצל מכבר שאלו זו שאלה
הכן ו"עמדו לגאולה", לאלתר לתשובה "לאלתר ההכרזה שלאחרי היתכן
חדרים לייסד שלוחים ושולח ודורש תובע - צדקנו משיח פני לקבל כולכם"
פעולה שזוהי בשעה בה תבל, ברחבי מדינות ובשאר זו במדינה כו' וישיבות
ובודאי אלו), למקומות השלוחים בוא (לאחרי ארוך זמן משך שדורשת

צדקנו?! משיח כבר יבוא שלפנ"ז
שבאופן - אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד בדברי - זה על והמענה
כל במשך ישראל) ונשיאי גדולי של (בהדרכתם ישראל בני התנהגו כזה
לו ד"אחכה באופן המשיח בביאת השלימה האמונה עם שביחד הדורות,
של בפעולות ומרצם כחם השקיעו יום", בכל "שיבוא שיבוא", יום בכל
בני מהנהגת למדים זו להנהגה היסוד אשר, ארוך, לטווח שהם ומצוות תורה
הקימו בלבד, קצר זמן משך בו שחנו במסע שגם שבמדבר, בהמסעות ישראל

ארוך. זמן למשך בחנייתם שהקימוהו אופן באותו המשכן את
שמחת לחגיגות הדרושות ההכנות כל שעושים בעניננו, זה דרך ועל
בא צדקנו שמשיח שלימה אמונה מתוך ומקום, מקום בכל השואבה בית
המקדש בבית השואבה בית שמחת ישראל בני כל יחגגו שאז ומיד, תיכף
ה׳תשנ״ב) תשרי י״ג האזינו, ש״פ (משיחת השלישי.

עכשיו נפלאות מלכות יין

ליום פרק תמוז היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
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הדעת בהיסח באים שלושה

השואבה בית שמחת

כל ידי שעל אנשים וכמה כמה מיד הזהירו אז כבר
ולמרבה נוסף. לחץ מזמינים שהוא, כל ללחץ כניעה

מארץ חלקים לקרוע נוסף לחץ כל והלאה שמאז רואים הצער
זו. החלטה של הנוסח על מיוסד - ישראל

תשל"ז) תמוז (י"ב

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

נוסף לחץ מזמינים
המשיח מלך שליט"א הרבי כהוראת

לחגיגות מצטרפים
השואבה בית שמחת

עיר! של ברחובה
חב"ד מוקדי בכל פרטים
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החגים לרגל הנחה מבצע

אביב בשבתלהזמנות: לשימוש גם מתאים

ם קמשווקת

ואספקה שירות
מסננים של
ולעסק לבית

הגאולה לזירוז - הניידת הסוכת

לפעול! הכוח לנו
חב"ד בכפר דנערים לחינוך בהנוגע שכותב במה ...

או מהמערכה לברוח העצה זוהי שלא מובן -
בזה ולא תעשה ואל דשב בהשיטה ולאחוז לשתוק
ההתועדויות באחד המבואר דרך ועל המצב, יתוקן
לבירא רמה מאגרא הנשמה וירידת העולם שבריאת

ענינים עשיית העדר בשביל היתה לא עמיקתא
היה לא הבריאה, זאת לולא גם כי רצוים, הבלתי
טוב, הועשה בשביל רק הם אלו וכל לרע, מקום

מובן. והבכן
הכל לדברי הרי וכו' מרצו העדר על שכותב ומה
נאמר עליו דמשיחא דעקבתא בדרא אנו נמצאים
אפשר אי ואחד אחד כל והרי לאלף, יהיה הקטן

הוראות שידועות ובפרט מקטן, למטה עוד שיהיה

חסרונות לדעת שצריכים שכשם נשיאינו, רבותינו
עצמו. מעלות כן גם לדעת צריכים עצמו

עג) עמ׳ יז, כרך קודש (אגרות

בחינוך המתעסק זכות
העמידתו העליונה ההשגחה אשר כבודו שזכה נוכיון

ובידו הנוער, חינוך על הוא שמשפיע באופן בחיים
הטוב לדרך לכוונם מהם מאות עשיריות גורל

הקב"ה, המלכים מלכי מלך המלך, דרך הוא והיושר,
הרי חיים, ותורת אמת תורת בתורתנו שהורנו כמו

שכמה אלא מדה כנגד מדה שהיא הקב"ה, של במדתו
נחת רוב לרוות הטוב שכרו ישולם ככה, פעמים

וכל זוגתו עם ביחד מסורתי, יהודי נחת הוא אמיתי,
שיחיו. המשפחה

עז) עמ׳ יז, כרך קודש (אגרות

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

עטורי חב"דיים רכבים אותם המצוות" "טנקי
חסידית, במוזיקה מלווים המצוות שלטי

באחת הציבור. לתודעת שנים לפני כבר פרצו
מלך שליט"א הרבי הסביר הקדושות משיחותיו
"טנק". - הצבאי במונח השימוש את המשיח,

במקומות גם למעבר השאר, בין בנוי זה כלי
אמור המבצעים", ה"טנק גם עבירים. בלתי

מונעים שלעיתים קדומות, דעות מחסומי לפרוץ
ציוריותו, מצוה. של לקיומה להצטרף מיהודי

ומשיח, גאולה שלטי החסידית, המוזיקה
פורצים צפויים, הבלתי במקומות הופעתו

למצוה. מתחברים ויהודים כאלה מחסומים
לממש כיצד היה, הסוכות חג לקראת האתגר

הסוכה את להביא כיצד פריצה, מגמת אותה את
הסוכה מצות את לקיים ממנו שנבצר מי כל אל

"אידאולוגיים" מטעמים בין המינים, וארבעת
לפרוץ היה צריך כך לשם "טכניות". מסיבות ובין

ולמצוא הסוכה של ה"קרקעית" התדמית את
כשרה. ושתשאר הסוכה את לנייד כיצד פתרון

סוכה טנק
נמצאו כבר הפתרון יסודות
באפשרות העוסקת במשנה
סוכתו "העושה סוכה: לנייד

הספינה בראש או העגלה בראש
על או האילן בראש טוב ביום לה ועולין כשרה
מכאן טוב". ביום לה עולין ואין כשירה גמל גבי

קצרה. הדרך הייתה סוכה" "טנק למושג ועד
גבי על ניידות סוכות נבנו הראשונות בשנים

המעוטרים כשהשלטים פתוח. ארגז בעלי רכבים
ארבעת על בסוכה לברך הציבור, את המזמינים
כדפנות. משמשים ה'ארגז' את שהקיפו המינים,

של בשילוב או דקל ענפי נקשרו כסכך ואילו
גירסאות נוצרו השנים במהלך כשר. לנצח סכך

הזיהוי שסימני החב"דית, הניידת לסוכה שונות
משיח. ודגלי גאולה שלטי קבועים: נותרו שלה

ריקשה ועל גונדולה על
מימשו למשל, שבאיטליה בונציה חב"ד בבית

הספינה" בראש סוכתו "העושה המשנה דברי את
"גונדולה", על מהודרת סוכה והקימו כפשוטו,
כאחד. ולתיירים למקומיים אטרקציה המהווה
חב"ד, בית של הניידת הסוכה הוקמה בהודו,

סוכות אך הידועה. ההודית "הריקשה" על כמובן
חיים בעלי גם רכבים, על רק לא הוקמו ניידות

הקימו גדעון בכפר למשל כך למבצע. גוייסו
ובעיר לחמור שנרתמה ניידת סוכה החב"ניקים

גמל. ל.. הסוכה נרתמה שבהודו פושקר
בת"א ובכן שמעתם? גלגלים", על "סוכה על

שי הרב הקים למדרש, חדש בית במסגרת רבתי
הסוכה גלגליות: על סוכה יחודית, סוכה שורוק,
מחומרים עשויה לאדם, בגודלה מותאמת עצמה

נכנס שורוק הרב הסוכה, ניידות לצורך קלים.
קושר הוא גלגליות, מוצמדות כשלנעליו לסוכה

לתחנה עד בנסיעה ומתחיל אליו הסוכה את
ושבים, העוברים את מזמין הוא שם הבאה.

המינים ד' על לברך לסוכה, אחד אחד להכנס
בתור. מחכים השאר אדוננו". "יחי ולהכריז

שני ובכן לאופניים? רתומה סוכה בדבר ומה
על חשבו מפריז בסנג'ר וישראל שלום האחים

דגם שלהם האופניים לזוג רתמו הם הרעיון:
להסתובב יצאו וכך גלגלים, על סוכה של קטן

ארבעת על בברכה יהודים לזכות העיר בחוצות
המצוה. לקיום רבים משכה הסוכה ואכן המינים

האחת לסוכה מחכים
המתקפלת. הסוכה זו סוכה, לניידות נוסף פן

מצאו סוכות, המועד חול שבמהלך חבדניקי"ם
את לנצל החליטו המשפחה, עם לטיול זמן

מראש הכינו כן לשם ל"מבצעים". כן גם הטיול
כאשר המטען. בתא מאוחסנת מתקפלת סוכה

את מקימים בינים, חניית ואפילו לחניה נעצרים
מזדמנים מטיילים לזכות יוצאים ומיד הסוכה

בסוכה". "לישב ובברכה המינים בארבע
את קלטו כבר בצה"ל גם אגב,

כבר הגולן בחטיבת הרעיון.
וכשרה ניידת סוכה הוקמה

הסוכה צבאי. "אביר" על
ברמת המוצבים בין עוברת

איו"ש, באוגדת גם כך הגולן.
משאית על שהוקמה סוכה

הכוחות. בין מסיירת גדולה, צבאית
העידו עליה האחת לסוכה כל עיני נשואות כעת

סוכת בסוכה", לישב ישראל כל "ראויים חז"ל:
והשלימה האמיתית בגאולה הלויתן, של עורו

ממש. ומיד תיכף
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כנסת בתי לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
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בריאות ביטוח . משכנתא ביטוח .
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