
סוכות מבצע
לקראת רבה תכונה חב"ד במוקדי
יפעלו החג, במהלך סוכות. מבצעי
המינים, ד' נטילת במצות לזיכוי צוותים
הבטחון כוחות בקרב הרפואה, בבתי
סוכות יופעלו המועד בחול ובערים.
יהודים ויזכו הארץ ברחבי ניידות
ד' על ובברכה הניידת בסוכה בישיבה
שמחות לאירועי נערכים כן כמו המינים.

הסוכות. חג ימי בכל השואבה בית

משיח דברי

משיח", של תורתו להפצת "המכון
של תורתו דברי כל של בהו"ל החל
מפי שנאמרו המשיח מלך שליט"א הרבי
והשיחות מההתוועדויות החל קדשו,
מחלוקת דברים ראשי (הבלתי-מוגהות),
תשמ"ו-תשנ"ב) (בשנים הדולרים
וכלה תשמ"א), עד (בשנים וביחידות
בה מהתקופה מפורט אירועים ביומן
בלשון נדפסות השיחות השיחות. נאמרו
עם יחד חדשה. עריכה ועברו הקודש,
הספר בסוף נדפסו הוספה), (בתור זאת
ימות של מהשיחות באידיש הנחות גם
סרט ע"פ מילולי באופן שנרשמו החול,
(!) 760 כולל הראשון הכרך הקלטה.
וכו' השיחות ובהם גדושים, עמודים
ועד השנה ראש מערב תשנ"ב, שנת של
יופיע נוספים כרכים שני כסלו. אדר"ח
השנים כרכי ובהמשך תשנ"ב, שנת על
הקודש: בארץ להזמנות: הקודמות.
718-560- בארה"ב: ,058-535-8770

.3770

טובות חדשות

שמח סוכות חג

השי"ת ציוונו הסוכות בחג לדעת. מאוד חשוב
נפלאותיו את שנזכור כדי ומדוע? בסוכה, לישב
אותם הקיף כאשר ממצרים, שיצאו אבותינו עם
עליהם להגן כצל להם שישמשו כבודו, בענני

ושמש. שרב מפני

שלו: ערוך בשולחן הזקן אדמו"ר כותב כך
דורותיכם ידעו למען ימים שבעת תשבו "בסוכות
בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות כי

הם מצרים", מארץ אותם
שהקיפם כבודו ענני היו
בהם יכה לבל לצל בהם
ודוגמא ושמש שרב
סוכות לעשות צונו לזה
שנזכיר כדי לצל העשויות

ונוראותיו". נפלאותיו

מרחיבים במדרש,
הדברים בתיאור חז"ל
אלה היו כי ומציינים
שהקיפום. עננים שבעה
רוחות מארבע ארבעה,
מעליהם אחד השמים,
אחד כצל, להם לשמש
מסיע שהיה מלמטה

וטללים לחות מפני עליהם ומגן במדבר אותם
את הורג לפניהם, מהלך שהיה שביעי וענן רעים

הדרך. את להם ומיישר והעקרבים הנחשים

נשרים כנפי על
מעלות וכמה כמה הכבוד, בענני מגלים חז"ל
ישראל גמאו אלה בעננים נוספות. טובות
על בחז"ל כנזכר קלה, בשעה גדולים מרחקים
סוכתה", מרעמסס ישראל בני "ויסעו הפסוק
120) מיל 120 של מרחק לסוכות מרעמס אשר
כיצד? קלה. שעה בתוך לשם ובאו לערך) ק"מ
הסיעום, הכבוד ענני
אתכם "ואשא שנאמר

נשרים". כנפי על

שימשו הכבוד ענני
צורר, כל מפני כמגן

כשנדרש שהרי במדבר. שהיו שנה ארבעים במשך
הלחם "צא לו נאמר בעמק להלחם יהושע
ענני כן כמו הענן. מתוך מהיכן? צא בעמלק"
בני של בגדיהם את ומכבסים מגהצים היו הכבוד

במדבר. שהותם כל במשך ישראל,

הבית להר הישיר
הכבוד שענני שהעובדה מבואר, החסידות בתורת
ישראל בני את הקיפו
על הצביעה צד, מכל
כ"אור הגבוהה בחינתם
מעלתו שלרום מקיף"
להתלבש יכול אינו
הנשמה, בדרגות בכלים.
לבחינות היא הכוונה
"חי'הויחידה",הנחשבות

הנשמה. לעצם

מעלת על חז"ל תיאורי
בכוונתם אין אלו, עננים
את בפנינו להעשיר
אלא העבר, תמונת
אותנו להכין בעיקר
של הקרב למפגש
ענני עם ישראל, כל

הכבוד.

ענני עם "וארו דניאל הנביא כדברי לראש, לכל
המשיח, מלך שליט"א הרבי שהופעת שמיא",
בני כל יבואו הכבוד בענני שמים. ענני על תהיה
עם יחד שבחו"ל, כנסיות בתי כל עם יחד ישראל,
המקדש בית עם יחד שבבבל, רבינו בית "770"
ולאחר הגאולה. ארץ ישראל, ארץ אל השלישי,
הבית, שבהר המקדש לבית העליה תהיה מכן
עם שוב בשבתו, שבת ומידי חודש ראש מידי
גאולה יעוד לזירוז מהאמצעים הכבוד. ענני אותם
בתורתו ובפרט התורה בלימוד הוספה ע"י זה,
בנטילת בסוכה, בישיבה יהודים זיכוי משיח, של
מידי השואבה בית שמחת ובריקודי מינים ד'
האמיתית הגאולה לשמחת שיביאו בסוכות, ערב

ממש. בקרוב והשלימה

הקרוב המפגש
הכבוד ענני עם

ההושענות בתפילת המשיח מלך שליט״א הרבי
הסוכות. חג המועד בחול

נחלתך את וברך עמך את הושיעה

בסוכה, בישיבה יהודים בזיכוי משיח, של תורתו בלימוד להוסיף יש הכבוד, ענני עם המפגש לזירוז
ממש עכשיו לגאולה שיביאו בסוכות, ערב מידי השואבה בית שמחת ובריקודי המינים ד׳ בנטילת
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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

טוב מזל
הבן לבוא כספי שיחיו ורעייתו יגאל ר' להרב

שיחי' מענדל מנחם הת'
תחי' חוה עב"ג השידוכין בקשרי
דיילס שיחיו ורעייתו אדם ר' בת

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

תחי' רייזל חיה מרת וזוגתו שי' ניסים לר'

ברוך
תחי' מושקא ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

טוב מזל
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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

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

18:44 17:32 ירושלים
18:45 17:47 תל-אביב
18:44 17:37 חיפה
18:46 17:50 באר-שבע
18:56 17:58 ניו-יורק

עליות ששה האזינו בשירת 
השירה אחר ואחד לך) הזי"ו (בסימן
      

נא) - א כב, פרק ב' (שמואל

אותו מניחים אנו אין

מלך דבר

האזינו פרשת

סוכות

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 ,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

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

עמיך...". אל והאסף שמה עלה אתה

היום בעצם נאמר מקומות "בשלשה רש"י: ומפרש
הזה היום בעצם יג) ז, (בראשית בנח נאמר הזה,
בני שהיו לפי יום, של אורו במראית וגו', נח בא
אין בו מרגישין אנו אם וכך בכך אומרים דורו

אנו אלא עוד ולא בתיבה, ליכנס אותו מניחין אנו
התיבה. את ומבקעין וקרדומות כשילין נוטלין
מי וכל היום, בחצי מכניסו הריני הקב"ה אמר

נאמר במצרים וימחה. יבא למחות כח בידו שיש
לפי ה', הוציא הזה היום בעצם נא) יב, (שמות
מרגישין אנו אם וכך בכך אומרים מצרים שהיו

אלא עוד ולא לצאת, אותם מניחים אנו אין בהם
אמר בהם. והורגין זיין וכלי סייפות נוטלין אנו

בו שיש מי וכל היום בחצי מוציאן הריני הקב"ה
וימחה". יבא למחות כח

הזה היום בעצם
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

והוריד הים את לנו וקרע ממצרים שהוציאנו אדם
את לנו והעלה השליו את לנו והגיז המן את לנו
אותו. מניחין אנו אין התורה את לנו ונתן הבאר

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

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
שיש לחשוב יכולים ישראל היו כיצד אך ממצרים,

הוא, ברוך הקדוש של גזירתו את למנוע בכוחם
משה?! של מותו את

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",
את להשיג רצו ישראל שגם מלמדנו רש"י כלומר,
רבינו משה של המעבר מניעת ידי על מבוקשם

אחר, למקום אחד ממקום

להר לעלות למשה ציווה הוא ברוך הקדוש שהרי
הם שאם ישראל חשבו ולכן – שם ולמות נבו

הגזירה אזי היום באותו להר לעלות ממשה ימנעו
הייתה! כלא תתבטל משה של מותו על

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

– לך שהיטיב אדם עם טובה בכפיות להתנהג
טובות הרבה כך כל עשה רבינו שמשה ומכיוון

שלא החובה עליהם חלה שבוודאי הרי לישראל,
יכולתם ככל ולעשות כלפיו, טובה כפויי להיות

את נוגד הדבר אם ואף – פטירתו את למנוע כדי
ה', של המפורש ציוויו

מותו על שהציווי העובדה שעצם חשבו ישראל
אך זאת וגם בלבד, למשה ורק אך נאמר משה של
לראש (שיעלה מסויים תנאי שיקיים לאחר ורק
רוצה הוא ברוך הקדוש שלמעשה מוכיחה ההר),
משה! על הגזירה את לבטל ינסו ישראל שבני

יט) שיחות לקוטי (עפ״י



תשע"ז. תשרי ד' כשבועיים. לפני
נכנסת ערבית תפילת לאחר
אור חב"ד הכנסת לבית אשה
כץ פרדס בשכונת החסידות
דוד ר' אל פנתה ברק, שבבני
ובקשה המתפללים, אחד הלל

קודש. באגרות לכתוב

הרטמן מענדי מר' ביקש דוד ר'
דף חב"ד, ניידות ופעיל הגבאי
אלא הבקשה. לכתיבת חלק, לבן
ר' את ושאלה האשה פנתה שאז

אותה? זוכר הוא האם מענדי

באה היא שאכן נזכר מענדי ר'
שליט"א רבי לכתוב כדי פעם

המשיח, מלך
ברכה בקשת
לה והשיב לילדים,

בחיוב.

ברצוני ועכשיו
על להודיע
הטובות, הבשורות
בחודש אני אמרה.
להריוני התשיעי

ללדת. וצריכה

סיכמנו "נכון,
להודיע שתבואי

ואכן טובות. בשורות כשיהיו
ומוצלחת. טובה בשעה שיהיה

בכל מענדי ר' נזכר כעת
חודשים תשעה לפני הסיפור.
ממוצא 30 כבת אישה נכנסת
לרבי לכתוב ובקשה ארגנטינאי
למעלה זה המשיח. מלך שליט"א
טיפולי עוברת שהיא משנתיים
ברכתו את ומבקשת הריון
הטיפול של להצלחתו הקדושה

הנוכחי.

הכרזת הנדרשות, ההכנות לאחר
י"ד לכרך המכתב הוכנס יחי,
המענה כאשר קודש, באגרות
בעד דיבר ק-קא, בעמ' המדהים

עצמו:

זוגתו הריון ימלא יתברך ״והשם
זחו״ק ותלד ובנקל כשורה תחי׳

ובקל...״. כשורה ובזמנה בעתה

רב, עידוד בה נסכו אלו מילים
שאמר הרופא דברי לנוכח בפרט
ולא מידי ליותר תצפה שלא לה

תקוות.. תתלה

את לצלם לה הציע מענדי ר'
לעודד אצלה תהיה ושזו האגרת
צילמה היא עת. בכל רוחה את

הטלפון, במכשיר התשובה את
כל ראה שלא בעלה עבור גם
ובקשת הכתיבה בנושא עניין
שלאחר בטוחה "אני הברכה.
במוחש יראה הוא גם כזו תשובה
אמונה..". של ניצוץ לו ויתנצנץ

בכל מהרהר מענדי ר' בעוד
עם לכתוב דוד ר' החל הסיפור,
הטובות הבשורות את האשה
המכתב הוכנס שוב העכשוויות.
התשובה כאשר הקודש, לאגרות
פח-פט, עמ' י' בכרך הנוכחית

יותר. עוד מפתיעה הייתה

מבשר מכתבו נתקבל סוף "סוף
מהברית טוב
בנם של מילה
שעיכב ולפלא שי׳
זו" בידיעה כך כל
באותו ובהמשך
בסוגריים: מכתב

שאינו ״(וכנראה
מה לזכור רוצה
הרופאים שאמרו
ואיך מראש,
ההריון שנתקיים
בהיפך והלידה

מדבריהם)״. גמור

כדי תוך אישרה אכן והאשה
שהם התרגשות של דמעות

לברית. מחכים

שמישהו ביקשה האשה כן כמו
כפי בעלה, של התפילין את יבדוק
שקבלה. הקודם במכתב שנזכר

שבביקורה האשה נזכרה כעת
להגיע לה אמר מענדי ר' הראשון,
בבית שהיה התורה ספר להכנסת
מרגליות נחום ר' לע"נ הכנסת
גדולה ברכה זו ואשר ע"ה,

להשתתף.

התהלוכה הגיעה. היא ואכן
וסחפה ביתם ליד עברה השמחה
לבית ונכנס הגיע בעלה גם אותם.

התורה. עם לשמוח הכנסת,

האשה. אמרה נס, לנו היה בזה "גם
אמרו הרופאים כן שלפני בימים
ח"ו. להתפתח, הפסיק שהעובר
בהכנסת ההשתתפות לאחר אך
"התעורר" העובר תורה, הספר
ב"ה. כרגיל, להתפתח והמשיך

שנכנסה מספרת היא לכך בהמשך
צדקה. ונתנה למשרד מיוזמתה

מופת. בתוך מופת

מאמרו מתוך גן. ברמת משפיע ויצהנדלר, שמעון הרב עם
.6 מס' גליון התשע"ו אלול בפנסאים,

אימתי? עד - הקהל שנת
אדמו"ר כ"ק הטביע הקהל' 'שנת המונח את
תשכ"ז, בשנת כבר שליט"א המשיח מלך
היתה זו הקדושה, בנשיאותו השלישי ה'הקהל'
ובפירוט בהרחבה להתבאר החלו שבה השנה
של בתורתו 'הקהל' מצוות משנת יסודי עיקרי

הקהל'. 'שנת המונח גם וביניהם משיח

הופיע הקהל' 'שנת אותה של סיומה לקראת
גדול' 'קהל – תשכ"ז' הסליחות ('ימי כללי' 'מכתב
עשיית היה שתוכנו (267 ע' תשע"ה) (מהדורת

בקשר מעשית הוראה עם הקהל' שנת של סיומה 'עם נפש חשבון
(תשכ"ח). החדשה! השנה של... השנה', ל'ראש 'הקהל' בין הקיים

תשכ"ח, האזינו פרשת שבת־תשובה, השנה, ראש אותו לאחרי בשבת
של בתוכנו אותי") ("שאלו שנשאלה לשאלה שליט"א הרבי התייחס

לו. שקדם 'הקהל' עם השנה ראש של בקשר ובעיתויו המכתב

בין התוכני הקשר את להסביר חזר המשיח מלך שליט"א הרבי
של הקשר – הזמן' ב'ציר גם לעסוק והמשיך ל'הקהל' השנה ראש
מכיוון והסביר: לו שקדם "הקהל" עם "הקהל" שלאחרי השנה ראש
זמנה כמפורש הסוכות', 'חג עם הדוק) (בקשר כרוכה הקהל שמצוות
הקהל מצוות של הרוחנית שהשפעתה הרי הסוכות", "בחג בתורה
כ"ק הביא וכאן הסוכות. חג השפעת של ציר אותו על ממשיכה
בלקוטי־תורה הזקן אדמו"ר דברי את שליט"א המשיח מלך אדמו"ר
השפעתו ממשיכה מהימים־טובים אחד כל כי ב) (צח, ברכה פרשת
ומכאן הבאה. בשנה יו"ט אותו שוב שמגיע עד שלימה שנה במשך
412־413, ע' גדול' 'קהל (ראה הבא סוכות עד שייך ברוחניות 'הקהל' שגם
המבואר ולאור (8 ע' גדול' ('קהל ס"ה לספר ב'פתיחה' בהרחבה הדברים ונתבארו
וגם 'הקהל' מצוות מתקיימת שבא לשנה גם שייך הקהל' 'שנת המונח כי מובן שם

ודו"ק). שלימה. שנה במשך הקהל מצוות השפעת המשכת

המלך קרא בו התורה ספר של מקומו
אופנים, בכמה זה לענין התייחסויות כמה עוד היו הבאות בשנים
השנה של תשרי ימי בין שייכות שיש בהם המשותפת הנקודה אך
'שנת אכן שזה כפשוטו הן 'הקהל', לעניני הקהל' 'שנת שלאחרי

האדם. בעבודת והן הקהל'

הרה"ח שפירסם מרעיש בגילוי זה נושא לחתום שלא ואי־אפשר ...
והוא התוספות מבעלי אחד של כתביו מתוך בלוי שי' רפ"א הרה"ת
שעמו התורה ספר של למקורו כדיון באים הדברים 'ראבי"ה'. בספר
קורא היה המלך כי ב) יד, (ב"ב רש"י שיטת ידועה ב'הקהל'. המלך קרא
הקדשים. בקודש הנמצא הברית בארון מונח שהיה התורה מספר
כיצד ובעיקר משם זה תורה ספר הוציאו כיצד היא השאלה אולם

לשם. אותו החזירו

לקדש הגדול הכהן נכנס כשהיה כיפור שביום הראבי"ה מבאר
מחזירו ו... ה'הקהל' עבור התורה ספר את מוציא היה הקדשים,
נכנס גדול כהן שכשהיה לומר "צריך ובלשונו: הבאה! בשנה רק לשם
ובשנה לחוץ... תורה ספר מוציא היה מיד יציאתו, עם ומחתה, בכף
זה כיפורים מיום מבחוץ מונחת הייתה קורא המלך כשהיה השמינית
(תשובות כשנכנס"! מחזירה והיה ט', שנת שהוא הבא כיפורים יום עד
'ספר אותו אומר: הוי תתקצ"א). סימן ח"ג – ירושלים מכון – השלם ראבי"ה

מחוץ נמצא הקהל, מצוות מהות שהוא־הוא המלך קורא שבו תורה'
כן אכן הקהל' 'שנת כי מוכיח וזה הבא כיפור יום עד הקדשים לקודש

שלאחריה! השנה לתוך ונכנסת ממשיכה

עכשיו נפלאות חסידים שיח

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

א. פרק אוכלין טומאת הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

א-ב. פרקים אבל הלכות ז. פרק ממרים הלכות

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

יב-יד. פרקים

א-ג. פרקים ומלחמותיהם מלכים הלכות

ד-ו. פרקים

יב

יג

יד

טו

טז

יז

יח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

קודש באגרות טובות בשורות

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

הרטמן מענדי הרב

השואבה בית שמחת

המשיח מלך שליט"א הרבי כהוראת

לחגיגות מצטרפים

השואבה בית שמחת

עיר! של ברחובה

חב"ד מוקדי בכל פרטים



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

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

ג ב, א, לכיתות הבעל"ט, ה'תשע"ז 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' לפרטים:

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

חה!
הצל
ב

"770" - חיינו בבית - תשע"ז תשרי

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מלך שליט"א הרבי אצל תשע"ז תשרי
את גודשים אורחים אלפי אלפי המשיח.
יורק, שבניו שבבבל, רבינו בית – חיינו בית
כאשר תבל, קצווי מכל וטף נשים אנשים

ב"ה. וגדל, הולך האורחים זרם

אידיש עברית, הינם השולטות השפות
שיחות לשמוע אפשר בהחלט אבל ואנגלית,
ספרדית רוסית, בצרפתית, האורחים בין
בצילו הסתופפות אווירת תחושת את ועוד.
להעביר קשה המשיח, מלך שליט"א הרבי של
לתעד אומנם משתדל הצלמים צוות במילים,
באתרי מופצות והתמונות אירוע כל כמעט
להיות צריך אבל באינטרנט, חב"ד-משיח
ב- תשרי את ולהפנים לחוש כדי במקום
רצף להלן משיח". "בית גימטריה- "770"

בלבד. "טעימה" המהוות ידיעות של

אורחים הכנסת אשל-
התנופה במלא ועוסק הפועל המרכזי הגורם
"אש"ל ארגון הינו האורחים, המוני באירוח
משה הרב של (מיסודו אורחים", הכנסת –
מנחם הרב של בראשותו ע"ה), ירוסלבקי
ענק צוות לצידו כאשר הכהן, הנדל מענדל
הן רבה, במסירות הפועלים מתנדבים של
הגשמית. במחלקה והן הרוחנית במחלקה
פועלים הגדול, בזאל הלימוד סדרי לצד וכך
מנות אלפי המספקים מרכזיים מטבחים שני
חדרי בשלושה יום, מידי וטעימות מזינות

אירוח. דירות ועשרות ענקיים, אוכל

ולילה יומם בארגון עוסקים במקביל
הלימודים" "מערך הכנת הרוחני, בתחום
הסדרים לצד תשרי. תקופת לכל מסודר
היא הכותרת וגולת שיעורים, מתקיימים

ע"י ומשיח גאולה בעניני יומי מרכזי שיעור
באלפי מלא הגדול הזאל המשפיעים. אחד
בלימוד בסדרים היושבים כ"י, תמימים,
מחסידות שלפניהם. הלימוד קובצי מתוך

בערב. הסדר סיום ועד בוקר

אנגלית לדוברי מחלקה
גם מתקיימים הרגילים הלימוד סדרי לצד
לשם פרסים. נושאי ייחודיים, לימוד מבצעי
המועדים בנושאי לימוד קובצי הוכנו כך
מלך שליט"א הרבי של תורתו מתוך הבאים,
ומשיח. גאולה עניני על מיוחד ודגש המשיח,
מרהיב בעיצוב המוגש יומי גליון מודפס כמו
בית חיילי וועד עם בשיתוף המלך, לאורחי
הרוחנית המחלקה מארגנת שישי, בליל דוד.
התוועדויות אורחים הכנסת – אש"ל של
השונות, מהישיבות התמימים לתלמידי רבות

הלילה. בשעות

המחלקה נפתחה השנה, ראש לאחר מיד
תלמידי משתתפים בה האנגלית, לדוברי

תמימים תומכי מישיבות התמימים
ועוד. אוסטרליה קנדה, בארה"ב, ליובאוויטש
שיעורים, לימוד, סדרי מתקיימים עבורם
וארוחות לינה מקום וכמובן התוועדויות,
שול בגעצל מיוחד האוכל בחדר מסודרות

ב-1414. הישיבה בבנין

הנשים מחלקת פועלת הרבות האורחות מול
צרכיהן. לכל הדואגות אש"ל של והבנות
בכל הנשים בעזרת משתתפות האורחות
מלך שליט"א הרבי של במניין התפילות
התפילות שלפני בשיעורים וכן המשיח,
האוכל בחדר והערב הבוקר ארוחות ולאחר

ובנות. לנשים המיוחד

ה׳ צבאות חיילי
זוכים הצעירים, הילדים ה' צבאות חיילי
שם משיח", "מחנה קבוצת במסגרת להיות
הרבי עם בתפילות להשתתף זוכים הם
בשיעורים משתתפים וכן המשיח, מלך
נהנים אלו שלצד כמובן והתוועדויות.

חסידית. ברוח חדורות מפעילות הילדים

העלות לנוכח
האדירה, הכספית
מגבית על הוכרז
"יום בכותרת רחבה
אורחים", הכנסת
בארגון מקווים בה
הסכום את לגייס
הנדרש הגדול
החגים. חודש למימון
לזירוז זו זכות גדולה

ממש. עכשיו והשלימה, האמיתית הגאולה

טויטו חיים צילום: המשיח מלך שליט״א הרבי במחיצת ב770 התפילות

קודשך״ ב״חצרות נדרים התרת
טויטו חיים צילום:

שילומים כספי קבלת על
על הטובה בבשורה הרביעי, מיום מכתבו ...נתקבל

השילומים. מכספי הסכום קבלת

מצד שהם בענינים טוב שמבשר שכשם רצון ויהי
אשר בענינים טובות בשורות יבשר גשמיים, עצמם
בתכלית גם - הנ"ל על ונוסף רוחנים, הם עצמם מצד
להיות יהפכו הגשמים ענינים אשר הנשמה, דירידת
השכר מעין יתראה אשר עד הרוחנים, לענינים כלים
דרך ועל מהגוף, חיותה תקבל שהנשמה לבוא, דלעתיד

מהגשמיות. הרוחניות בכללות, זה

מתאים האי הסגנון על להעיר עלי להנ"ל, ומתאים
וכך, כך סכום שקבל לבשר שהנהו - מכתבו דהתחלת
וכו' בית על קדימה דמי ונתן וכו' מכונות לו וקנה
מידי לא ותו הבית, על הלואה עוד שיעשה ושמקוה

זה. בענין

שקבל שכיון הסגנון, יהי' הבא, שבמכתבו רצון ויהי
ומיד תכף שהפריש פשוט מעצמו הרי וכך כך סכום

לצדקה, מעשר

חז"ל פסק על מיוסד באגה"ק המבואר שע"פ אלא
אלא נטוי', ידו ועוד כו"כ סכום זו בהפרשתו הוסיף
(עיין לכם יהי' הידות ארבע ונאמר המבואר שע"פ
קנה זה, מכסף חלק בעד הנה - ד) ו, שה"ש לקו"ת

וכו'. קדימה דמי נתן וגם מכונה

דאמירת התקנה הפצת ע"ד במכתבו לקרות לי נעם
רצון ויהי התפלה, קודם החדש, מברכין בשבת תהלים
סי' באגה"ק וכמבואר שלם, מנין גם בזה יהי' שבקרוב
בי שיהי' הוא נעלה ענין קדושה של ענין שבכל כ"ג
ו׳תקפא) (מאגרת האמור. בכל לבשו"ט בברכה עשרה.

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

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

לרכבביטוח צד ג לרכב  ג צד ביטוח
בארץהכי זול בארץ  זול הכי

רכב ביטוח .
דירה ביטוח .
עסק ביטוח .
חיים ביטוח .
פנסיה ביטוח .
בריאות ביטוח בציון. קדמיר' קדמי ר'

זו" גם איש "נחום

בקבוקים! לסחוב מפסיקים
בטעם המים סינון
ומדהים, משופר

אוסמוזה בטכנולוגית
שלבים! 6 ב - הפוכה

מיוחדבמחיר מיוחד  במחיר

ל-30 מוגבל
הראשונים הנרשמים

בב בר פיקודמיני כולל
שבת

אנ"שבבעלות אנ"ש בבעלות 052-843-4751 והזמנות לפרטים


