
גאולה של סוכות
חב"ד במוקדי מקיפה היערכות
הערים במרכזי הסוכות. חג לפעילות
סוכות תסתובבנה וכן סוכות יוצבו
הציבור את לזכות מנת על ניידות,
הערב, בשעות הלולב. נטילת בברכת
השואבה, בית שמחת אירועי יתקיימו
המועד) חול (בימי זמר כלי בליווי
הערים, במרכזי וריקודים לשירה

מוזמן. הציבור עיר. של ברחובה

בליובאוויטש תשרי
(מתוך השני מביתהדפוסהכרך הופיע
בליובאוויטש", "תשרי בסדרת שלושה)
קודש בחצרות תשרי מחודש יומנים ובו
מהשנים שליט"א המשיח מלך הרבי
שני-שלישי בימי השנה ראש חל שבהן
שלישי-רביעי ובימי זו) שנה (כקביעות
המלך". "פת-בג בסימנה הידועה שנה –
עמודים) 643) הספר את להשיג ניתן
גם ובהמשך הייטס, קראון בשכונת
(טלפון נוספים לפרטים הקודש. בארץ
(טלפון 718-560-3770 יורק): ניו

.058-535-8770 ישראל):

החסידות לאור פסחים מס׳
הישיבות לתלמידי משמחת בשורה
העוסק שח" "פה הספר הרמי"ם. וצוות
הנלמדת פסחים במסכת סוגיות בליבון
אדמור של דרכם ע"פ בישיבות, זו בשנה
עם לאור יצא נשיאנו ורבותינו הזקן
בחיש להשיג ניתן הלימוד. זמן תחילת

.052-2030770

טובות חדשות

בית שמחת לאירועי כולנו
עיר של ברחובה השואבה

עמידה, תפילת סיום בכל לומר קדום, מנהג
פסוקים האחרון, לרצון" ה"יהיו אמירת לפני
בהן אותיות באותן ומסתיימים המתחילים
נוהגים חסידים האדם. שם ומסתיים מתחיל
של לשמו המתאימים הפסוקים את גם להוסיף
פסוקים כי המציין המשיח, מלך שליט"א הרבי
שמועה לב, ישמח עינים "מאור הינם: אלו
יעקב אהליך טובו "מה עצם", תדשן טובה

ישראל". משכנותיך

השנה של תחילתה עם
תשע"ט, הנוכחית
טובה "שמועה שהמילים
מתאימים עצם" תדשן
שלה, התיבות לראשי
לשמוע אכן זכינו
ובשורות שמועות
שלבים המגלים טובות,
נוספיםבעולם-לגאולה

ושלימה. אמיתית

את שפתחה הידיעה
הוראת על בישרה השנה
לפירוק בארה"ב הממשל
הטרור ארגון נציגות
ארצות בתחומי אש"פ
המגיעה ידיעה הברית,

אלו אירגונים כנגד הממשל למדיניות בהמשך
לצד ותקיפה בולטת ועמידה כולו, בעולם
הבין-לאומיים. במוסדות אויביה כנגד ישראל

מבינים האומות
בבית ישראל בני מקריבים הסוכות, בחג
שבעים כנגד המזבח, על פרים שבעים המקדש
שאפילו יוחנן, רבי של וכמאמרו העולם. אומות
יקרות כמה מבינים אינם עצמם האומות

עליהם. המגינים אלו, קרבנות וחשובות

לוי, בן יהושע רבי
קיומם עצם את תולה
בקיום האומות, של
של והמצוות התורה
כי ואומר ישראל, עם

ישראל עונות שבשביל האומות יודעין היו "אילו
איסטרטיוטין שני להם מעמידין היו לוקין, הם
כדי מישראל, ואחד אחד לכל (=שומרים)

יחטאו". ושלא התורה את שישמרו

בו לעידן ומתקרבים אנו שהולכים ככל ואכן,
האמיתית בגאולה גלוי, באופן בכך יכיר העולם
החיובי ויחס לשינוי עדים שאנו הרי והשלימה,
בעצמם, כשהם רבות, בארצות ישראל בני כלפי
עליהם מגינים היהודים, של בחשיבותם מכירים
ישירה בצורה ופועלים
ישראל קרן להרמת

במקומם.

ביטוי, לידי בא הדבר
ישראל, במועדי במיוחד
החנוכה בחג לדוגמא
חנוכיות אותן מוצבות
או הערים, במרכזי ענק
הקרוב, הסוכות בחג
ברחובות כאשר
העולם, ברחבי הראשים,
"שמחת מעמדי יתקיימו
בהם השואבה", בית
המקומיים השלטונות
מסייעים החוק ואנשי
להצלחת יכולתם, ככל

כ"י. יהודים המוני בהשתתפות האירוע,

טובה שמועה
לקיום ההזדמנות, את ננצל הסוכות, חג בימי
לצאת המשיח, מלך שליט"א הרבי הוראת
להקב"ה הודיה ולתת לשמוח הערים, לרחובות
עת, בכל עמנו שעושה הגדולים חסדיו כל על
בשנה נחשפים אנו אליהם אלו, על ובמיוחד

עצם". תדשן טובה "שמועה זו גאולתית

ילכו שרק טובות, ובשורות טובה שמועה
הטובה הבשורה עדי ויותר, יותר ויתגברו
המשיח, מלך שליט"א הרבי של התגלותו מכולן:
"כי נאמר עליה והשלימה, האמיתית בגאולה
- לבב וטוב שמחה ומתוך תצאו", בשמחה

ממש. ומיד תיכף

השואבה בית משמחת
הגאולה לשמחת

בקרב העצום השינוי על מלמדת עצם״, תדשן טובה ״שמועה - טובות בשורות עם שנפתחה השנה
והשלימה האמיתית בגאולה תפקידם מקיום כחלק ישראל עם למען הפועלים העולם אומות

דוד... סוכת את לנו יקים הוא

שנה, כמידי מוקמת יורק, בניו 770 משיח בית בחזית
המשיח. מלך שליט״א לרבי הסוכה

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

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

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

ב"ה
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בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

מקצועי רוחני, צוות רוממה חב"ד בישיבת

צעד אחר צעד הבחור את המלווה ומסור
חסידי. בית הקמת ועד דרכו מראשית
גשמיים מתנאים הבחורים נהנים כן כמו
חדרים מזינות, ארוחות הכוללים מעולים

ועוד. כושר חדר מסודרים

חדשה! שנה מתחילה

058-4613-770 שמואל הרב לפרטים:

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תשע"ט לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' והרשמה: לפרטים

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
כים
משי
מ

חה!
הצל
ב

הארצי המרכז
משאיות לביטוח

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

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

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמיקדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

גאולה דורשים פעילים

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

הרבי ושלוחי פעילי התכנסו שנה, כמידי
המתקיים השנתי, לכינוס המשיח מלך שליט"א
והשלימה. האמיתית הגאולה למען האגודה ע"י
של האחרונים בימים המתקיים זה, לכינוס
שנעשו לפעולות ביחס הן משמעות יש השנה,
בשורת הפצת בתחום האחרונה, השנה במהלך
עומד הפעולות כשבראש והגואל, הגאולה
והן בקיץ, שהתקיים בכיכר" "משיח אירוע
הבעל"ט. השנה לקראת הטובות בהחלטות

בנצי הרב המנחה פתח הראשון המושב את
הרב הדוברים ראשון את שהזמין פרישמן
ב'דבר סבא כפר העיר מרכז רב הרוניין אברהם
גד בא יוסף הרב דיבר אחריו והלכה. מלכות'
ראויה בעקשנות שמגיע נחלים ישיבת נשיא

וגאולה. משיח לכנסי לציון,

מהשטח דיווחים
לדבר עולים התורני, בחלק הפתיחה לאחר
שניאור הרב מהשטח. הפעילות נציגי
לקראת בהתקדמות רבות הפועל שניאורסון
שליט"א המשיח מלך לרבי הארמון בניית
החיוביות ההתפחויות על דיווח חב"ד, בכפר

זה. בתחום ב"ה

חדש סינגל מציג אזולאי שמעון הת' הזמר
חדשני, בעיבוד משיח" רוצים "כולם לשיר
בהשגחה הגיע אליו המעבד, את מציג כשהוא
להפצת נוספות פעולות על ומדווח פרטית,

המוזיקלי. בתחום הגאולה בשורת

פורטמן שמואל הרב עולה זה, חלק לסיום
לקהל המעיינות הפצת על המספר הפרצי

הגאולה. עיר ים בבת רוסית דוברי

נוטל חגיגית, לסעודה מתיישב שהקהל בזמן
ההנחיה. שרביט את ציק זלמן שניאור הרב

משה הרב הוא זה, במושב הנואמים ראשון
מביתר המפורסם האוטובוס נהג כהן דוד
פעילות על וסרטונים סיפורים עם עילית

החרדי. המגזר בקרב גם המעיינות הפצת

בכיכר׳ ׳משיח מאחורי
כשהוא דברים, לשאת מוזמן דורון טוביה הרב
מפרשת מלכות הדבר שיחת את מקשר
המלך לגדרי בנוגע הרמב"ם סיום עם שופטים
מתגלה המשיח "אם הדברים: מסקנת המשיח,
פעולותיו התחלת של הראשון בשלב כנביא
בוודאות יודעים כי משיח מיד הוא כמשיח,
את ויביא שישלים זה שהוא הנבואה לפי
להרהר ואסור והשלמה, האמיתית הגאולה

נבואתו". אחר

משיח אירוע על מסכם סרטון מוקרן זה בשלב
שליווה הנרחב התקשורתי והסיקור בכיכר

אותו.

הרב איך מספר העצרת ממארגני חיון אילן הרב
נוספים, פעילים כמו אותו שיתף ציק, זמרוני

לפני חודשים מספר האירוע, לקראת בהכנות
הנשים אירגוני לתמונה נכנסו בהמשך העצרת.
המחיצה הצבת סביב אדירה סערה שעוררו
נצח' ב'דידן ב"ה מסתיים כשהכל באירוע,

הדין. עורכי עם משפטי

בפעילות פרטים חושף רחימי, יצחק הרב
והשלימה האמיתית הגאולה למען האגודה
האירוע לקראת כי ומגלה האחרונה, בתקופה
שבניסי- טבעיים, בלתי אדירים, קשיים נוצרו
פרט שבכל העובדה בזכות והכל נפתרו ניסים
המשיח. מלך שליט"א הרבי עם מתייעצים
על וגם הגדולים, הניסים על פירט בהמשך

להשלימם. ומצפים שנשארו החובות

של בדבריו עולה הארץ, שלימות נושא וכמובן,
שאסור שאומר מרחובות, פרידמן שניאור הרב
הקרובות בבחירות הנוכחית בממשלה לתמוך

מעשיהם. את בוחנים כאשר

נהג של שליחות
חושף קליימן, יוסי הרב
הפעולה תוכנית את
שיחת הפצת להרחבת
בחודשים הגאולה
פעילי ע"י הקרובים
גרשון הת' השטח.
על מספר רוטשילד
הילולות באירועי ההפצה

הצדיקים.

הרשמי, החלק תום עם
מתיישבהקהללהתוועדות

הגאולה למען מהאגודה ציק חיים הרב עם
אקטואליים נושאים על שעות במשך המדבר

המשיח. מלך שליט"א הרבי פני בקבלת

דאגות מבטל תורה לימוד
זיך ער פארטראכט לפעמים אשר למכתבו במענה
לעתידו, הסברות בהנוגע תרגום-חופשי) לעצמו (חושב

וכו'. לימודו את מבלבל וזה

מה מזכיר עצמו זה במכתבו שהרי הדבר, ולפלא
וכו' שנה במשך ללמוד שעליו לו שאמרתי

דבר שלימוד פשוט וגם ומובן להחליט, כן ואחרי
לא אשר הק', תורתנו לימוד ובפרט בכלל חכמה
תורתינו היא, אם כי היא, ובינתכם שחכמתכם רק

הקב"ה, של ורצונו חכמתו היא הקדושה,

דאגות לבטל ומועילה בכחה שיש בודאי קדושה, תורה
אם כי הלימוד והשגת בהבנת רק ולא הצלחה ולהביא

העיקרים. בענינים ובפרט האדם, צרכי בכל גם

ושקידה, ובהתמדה גמורה הנפש במנוחת וילמוד

לו יעזור פרטית בהשגחה כאו"א על המשגיח והשי"ת
בלימוד. הנ"ל זמן אחר וגם עתה בעניניו

מתעסק וגם הידועים חת"ת שיעורי שומר בודאי
וכיו"ב. חב"ד, אגודת צעירי בפעולות לזמן מזמן

ו׳תתסט) (מאגרת האמור. בכל לבשו"ט בברכה

בשר כל בהרופא בטוח
בשעה בה ופעם, פעם בכל בקשתה שכופלת מה לפלא
כל בהרופא בטוח לבה יהי' שנכון מאז, לה שכתבתי
הכל את הכתוב, כלשון אשר, לעשות, ומפליא בשר
בעתו הענינים, שני - בזה שמדויק בעתו, יפה עשה

יפה. יהי' ואשר דוקא,

כנ"ל, ובהצלחה בעתו הרפואי הטפול שיהי' רצון ויהי
הפרטים בענינים טוב רוח מצב מתוך טוב ותבשר

ו׳תתסו) (מאגרת יחד. גם והכללים

חדשני בקצב סינגל - אזולאי שמעון הת׳

כהן דוד משה הרב



מאדרוה

לטולוז שלט

ק"מ 150

וכו'\ שם שנרצח אחרי

בלילה 10 הגנו

בגוגל לנו שיחפשו התקשרנו

ה ד ע ס מ

כשרה

מואים לא

ח"י בהתוועדות מהדוברים אחד
היה הגאולה, עיר ים בבת אלול,
רב לוגסי, ניסים ישראל הרב
שבמהלך ישראל אהבת קהילת

סיפר: דבריו

את להרחיב החלטנו "לאחרונה
ולצד והחסידות, התניא לימוד
שבוע, מידי ב"ה שנמסר השיעור
הרי התניא. בספר הכנסת בבית
אותו בביתנו, שיעור שנוסף
לעילוי מיוחד באופן הקדשנו
הבת ע"ה אסתר הרבנית נשמת
חבר אשת סאלי. בבא הצדיק של
מידי וכך, שי'. אדרעי ישר הרב של
תלמידים קבוצת מתכנסים שבוע,
בספר ומעמיק משותף ללימוד

הקדוש. התניא

להצטרף הוזמנתי לאחרונה, והנה
צדיקים לקברות למסע
שם אוקראינה ברחבי
ומאורי גדולי טמונים
ביקשתי החסידות.
המסע, ממארגני
את נפתח שהפעם
אצל דווקא נסיעתנו,
כך ואכן הזקן, אדמו"ר

עשינו.

שמצידי להם, אמרתי
לאורך אפילו שם להשאר אפשר

המסע... תקופת כל

אל דשמיא בסייעתא הגענו
במקווה טבלנו כנהוג, המקום,
כשאנו שחרית, והתפללנו
המנהגים את ומקיימים מתכוננים

הצדיק. אצל בביקור הקשורים

וכתבתי התיישבתי היתר, בין
שונות: ברכות בקשתי בו מכתב
ובעבור עבורי שלימה רפואה
בני את הזכרתי הרבנית, רעייתי
נושא את וכן לברכה הזקוק שיחי'
הוספתי בקרוב. בעז"ה לבתי הזיווג
שיעור לפתוח זכינו ב"ה כי וציינתי
שבת. מידי לאחרונה בבית תניא

הצדיק אל נכנסתי קודש בחרדת
כשאני הברכה, בקשת את להקריא
לתאר. ניתן שלא רגשות אפוף
כמעט שאין נעלות תחושות

בעולם. מקום בשום בנמצא

את להכניס החלטתי כשיצאנו,
ספר לתוך גם הברכה בקשת מכתב
רגילים שאנו כפי קודש", "אגרות

ממשתתפי רבים עם לעשות
כבר המכירים ים, בבת השיעורים
והתשובות הברכות נושא את
ספרים באמצעות המתקבלות

אלו.

מתוך במילה מילה לכם אצטט אני
לקבל. שזכינו התשובה צילום
בקשותינו: לכל הקולעת תשובה

"במענה הראשון: העמוד בתחילת
יחזק יתברך ה' מכתבו, על
אולם, בריא שיהיה בריאותו,
שיהיו יחיו ובניהם זוגתו ובריאות

רוח. נפש בגוף בריאים כולם

שכזה, בדבר הנה שאלתו, דבר "על
בזה, אי"ה ואשתדל הדבר, כדאי
ואחר בעצמו, הוא יסע תחילה
ביתו"... בני אודות יחשוב כך
התייחסות בכל ראיתי

למסע. לנסיעתנו

במכתב עמוד, באותו
"שלום ממשיך: הבא
רבה בשמחה . . וברכה
מאחד מכתב קיבלתי
כתב אשר מידידי,
בנו מעלת אודות לי
יחזקהו השי"ת היקר,
וללמד ללמוד ויאמצהו
בעילוי יעלה ועלה
ועד מנפש טוב בכל עילוי, אחר

בשר..."

הנני "ובזה וכותב: ממשיך ואז
טוב, מזל ברכת ברכתי, את להביע
האלוקים ויתן בתם, כלולת ליום
בית ויבנו ויפרח יעלה זיוגם אשר
ומצוות" התורה יסודי על בישראל

ברכות. בעוד שם וממשיך

את החותם האחרון במכתב
מכתבו על "במענו נכתב: העמודים
מאוד נהנתי העבר, בחודש ג' מיום
שלומדים לי סיפר . . ידידינו באשר
לי נעם . . ברבים תניא שבת בכל
אדמו"ר כ"ק להוד שנוסע לשמוע
ועוד עוד מוסיף ובהמשך הזקן".

ברכות".

שכלל המפתיע, סיפורו את
בקשות לכל מדוייקות התייחסויות
הרב חתם במכתב, שצויינו הברכה
המשתתפים, קהל לתשואות לוגסי
נראות כבר ב"ה כי מציין כשהוא
הברכות התגשמות בפועל

בעתיד. גם הלאה שימשיכו

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

במצוה.

ד' חובה ידי יוצאים אין הראשון ביום שלכם: - לכם
לכם "ולקחתם ככתוב ממש שלו להיות צריכים אלא שלו, שאינם מינים
ואת השאול את להוציא – משלכם "לכם", מהמילה ודרשו הראשון" ביום

שלו. שאינו הגנוב ואת הגזול

הד' וכשנותנים להחזיר מנת על במתנה מחברו מינים ד' לקחת יכול אבל
להחזיר, מנת על במתנה שהוא בפירוש לומר נכון לברך, אחר לאדם מינים

ולמקבל". לנותן תועלת "והוא
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

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

ללולב אותו ומצמידים שמאל ביד האתרוג את לוקחים הברכה לאחר
האתרוג, של העליון לשליש (בתחתיתו) הלולב את מחברים כזה: באופן
לששת ומנענעים ניצב, העומד הלולב לעומת מעט באלכסון אוחזו אשר

העולם. רוחות

"נטילת על הברכה לאחר הראשונה. בפעם הלולב לנטילת שהחיינו:
– "שהחיינו" ברכת את ומתחילים שמאל ביד האתרוג את נוטלים לולב",

השניה: ביד והאתרוג אחת ביד כשהלולב

לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו העולם, מלך א-להינו א-דני אתה "ברוך
הנענועים: את ועורכים ביניהם מחברים – הברכה בסיום 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
. . העיר) שומרי הם (=מי קרתא נטורי אינון "מאן חז"ל במדרשי שכתוב

משניות). (=מלמדי ומשנים מקרא) (=מלמדי סופרים אלו

גדול להיות צריך הלולב ששיעור - לנענועים בנוגע גם מודגש זה וענין
לולב בנטילת עיקרי ענין הוא שהנענוע - ובהקדמה בו": לנענע "כדי יותר
מעלה רעות, רוחות לעצור כדי ומביא "מוליך - הוא הנענועים וענין . .

רעים". טללים לעצור כדי ומוריד

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

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

עכשיו נפלאות ומנהג הלכה

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

ז. פרק כלאים הל'

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

א. פרק עניים מתנות

ב. פרק

ג. פרק

ה-ז. פרקים וברכות תפלה הלכות

ח-י. פרקים

יא-יג. פרקים

א. פרק ומזוזה תפילין הלכות יד-טו. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

ח-י. פרקים

יד

טו

טז

יז

יח

יט

כ'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ש'

מדוייק באופן

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 לא זה

לוגסי הרב

העולם את מאירים

בכיכר: משיח עצרת מהחלטות

למפיצים! הופכים
הפצת את מגדילים או מצטרפים

שבוע מידי מקום, בכל הגאולה" "שיחת גליון

054-764-1900 לפרטים:



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

p

מושקא חיה ומרת מענדל מנחם ר' למשפחת
ניימרק

שי' דוד עברי ה' בצבאות החייל הבן להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

– חורין בן מושקא וחיה מאיר איתמר ר' למשפחת
שלוחים – חורין בן ואילה זאב ר' ולזקניהם הבן. להולדת
לציון. בראשון שלוחים – חיון ואילנית אילן ר' אתא, בקרית
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב מזל טוב מזל

  
  
   
    
   
   
  
  
    
   
      

השואבה בית שמחת ראה שלא מי
נא.) סוכה (מסכת מימיו שמחה ראה לא

לשמחת בנוגע עיקרי ענין להוסיף ויש
להיות שצריכה – זו בשנה השואבה בית
עם הקשורה גדולה הכי שמחה מתוך
ששמחים והשלימה, האמיתית הגאולה

צדקנו! משיח פני לקבל ורוקדים

בגלוי, ולרקוד ח"ו להתבייש שאין ופשוט,
ברחוב לריקוד ועד ישראל", כל "לעיני
משיח פני לקבלת עולם, באי כל לעיני
וישאל: מישהו כשבא ואדרבא: צדקנו,
אינך וכי לו: ישיבו עושה", זו מה "לשמחה
בא, כבר שמשיח בעיתונים שנדפס יודע
מכם, מאתנו, ואחד אחד לכל בא ותיכף
כולם את ולוקח ישראל. כלל בתוככי
הקודש עיר לירושלים הקדושה, לארצנו
בשמחת ממשיכים ושם המקדש, ולבית

השלימות. בתכלית השואבה בית

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

השלישי". המקדש
תשנ״ב) האזינו (ש״פ

לצדיקים סוכה לעשות הקב״ה עתיד
עה.) בתרא בבא (מסכת לויתן של מעורו

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
סוכה שזוהי לויתן". של עורו ב"סוכת
ואחת אחד כל עבור מכין עצמו שהקב"ה
בנ"י כל נמצאים ובה במיוחד, מישראל

ובשמחה. בבריאות
תשנ״ב) הסוכות דחג ד׳ יום (משיחת

חג מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:10 17:59 ירושלים
19:12 18:14 תל-אביב
19:11 18:05 חיפה
19:12 18:17 באר-שבע
19:28 18:33 ניו-יורק

עשר ובחמשה פנחס: בפרשת 
יב-טז) כט, (במדבר וגו'.ונסכה. יום

ביום וגו' לה' בא יום הנה 
א-כא) יד, (זכריה ההוא.

לסוכה מחוץ גם בסוכה לחיות

מלך דבר

הסוכות חג

הסוכות חג

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה
ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד

רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
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

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

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

תניא תהלים חומש

הישיבה למצות בנוסף מצוות כמה יש הסוכות בחג
ולא סוכות שם על החג נקרא זאת ובכל בסוכה,
ארבעת נטילת מצות כמו האחרות, המצות שם על

וכו'. המינים

במצות מעלה יש כי הוא, לזה מהטעמים אחד
שמצות המינים, ארבעת נטילת על בסוכה ישיבה
הראשון מהרגע החג. ימי כל עם קשורה הסוכה
של המצוה מתחילה כבר החג, התקדש מרגע -
המינים, ארבעת נטילת חיוב אבל בסוכה, ישיבה

בבוקר. רק מתחיל המקדש, בבית אפילו הרי

הראשון מהרגע
בלבד זו לא בסוכה, הישיבה מצות מזו, יתירה
החג, שהתקדש הראשון מהרגע מתחילה שהיא
הסוכות. חג מלפני לזה הכנה שתהיה בהכרח אלא
ארבע כמנהגנו, או, דפנות, שלש של בנין זהו שהרי
אי ואם-כן העשוי, מן ולא תעשה ודוקא דפנות,
להכין בהכרח אלא החג, בתוך זאת לעשות אפשר
מצוה. ישנה כבר הסוכה ובעשיית החג, לפני זה
העשיה שכל אפשר הרי המינים בארבעת אבל

טוב. ביום תהיה

שארבעת המינים, לארבעת סוכה בין יש חילוק עוד
המצוה עשיית שלאחרי הגבלה, להם יש המינים
הסוכה, ישיבת מצות אבל ממנה, פטורים כבר

שייך אין הרי תדורו", כעין "תשבו היא שהמצוה
נמשכת היא אלא המצוה, את גמר כבר שהוא לומר

החג. ימי כל במשך

מהתקדש מתחילה בסוכה הישיבה שמצות ונמצא
החג. ימי כל כלות עד ונמשכת החג

על גם המצות, כל על סוכה במצות מעלה עוד
המינים: ארבעת נטילת מצות

את המקיפים פרטיים, ענינים הם המצוות כל
באבר עושה הוא זו שמצוה פרטיים. בענינים האדם

אין-זה אבל אחר, באבר עושה הוא זו ומצוה זה
כעין "תשבו סוכה, מצות אבל עניניו. כל את מקיף
כאשר אפילו עושה, שהוא הענינים כל הרי תדורו",
שעשה הענינים אותם הפרטיים, צרכיו עושה הוא
בסוכה היום אותם עושה כשהוא הרי שבוע, לפני

מצוה. בזה מקיים הוא

האדם את מקיף
שאין אדם "כל ז״ל רבותינו מאמר ידוע מזו: יתירה
כאדם, בשלימות לו שחסר היינו אדם", אינו בית לו
והנה, בה. לשבת דירה לו שתהיה בהכרח אדם כי
כשהוא דוקא אינה הרי דירה לו שיש הזו המעלה
בזה בשוק, נמצא כשהוא אפילו אלא בדירה, נמצא

הסוכות שבחג ונמצא אדם. הוא הרי דירה, לו שיש
שבעה במשך תדורו", כעין "תשבו היא שהמצוה
השלימות נעשית שבזה דירתו, היא הסוכה ימים
נמצא כשאינו שאפילו מובן, אדם. בתור שלו
גם לדירתו, הסוכה את קבע שהוא מאחר בסוכה,

הסוכה. מצות עם קשור הוא אז

קלה מצוה
כולה, השנה כל על כללי חודש הוא תשרי חודש
הוראה הן זה שבחודש המצוות שכל מובן ואם-כן

השנה. משך כל על בעבודה

שכל מיהודי דורשים היא: סוכה ממצות ההוראה
הקב"ה את שיעבוד הקב"ה. עם קשורים יהיו עניניו
אלא התפילה, ועבודת התורה לימוד בשעת רק לא
את לקשר עליו ב"חול", עוסק הוא כאשר אפילו

להקב"ה. ה"חול"

שהרי סוכה. ממצות מקבלים לזה והעוז והכח
הוא הרי בסוכה ישן כשהוא גם סוכה, במצות
נמצא אינו כאשר ואפילו הקב״ה, מצות את מקיים
ומזה המצוה, עם קשור הוא הרי אז גם בסוכה,
שבכל השנה, כל על והעוז הכח את לקחת צריך

לאלקות. משועבד יהיה עניניו

כשיהודי כי קלה" "מצוה בשם לסוכה קוראת הגמרא
עבד אני שיהיה, מה שיהיה בתוקף, ומחליט מתייצב
בפועל, לבצע לו קל אז הקב"ה, המלכים מלכי למלך
גם עושה והוא כנדרש, יהיו הגשמיים צרכיו שגם

יתברך. לו דירה בתחתונים

אז להקב"ה, דירה עניניו מכל עושה הוא וכאשר
לו המצטרך בכל הרחבה מידו עניניו בכל נמשך

רויחי. ומזוני חיי בבני
ב׳) כרך שיחות לקוטי (עפ״י


