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ענני הכבוד. תופעה ניסית שליוותה את ישראל, 
מיציאת מצרים ועד כניסת לארץ לאחר ארבעים 

שנה. באמצעות אותם עננים נאספו מליוני בני 
ישראל שהיו פזורים בכל ארץ גושן, לנקודת 
היציאה ברעמסס, משם הסיעום בשעה קלה 

לסוכות (שם מקום), מרחק של כ-120 ק"מ !!!. 
בעננים אלה, הגן הקב"ה על ישראל מארטילריית 

החיצים והבליסטראות שירו המצרים ברודפם 
אחריהם. עננים אלה, בהם סוכך הקב"ה על בניו, 
מהווים את טעמה של מצוות הסוכה כפי שמציין 

אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן-ערוך, על 
הפסוק: 

"בסוכות תשבו שבעת ימים, למען ידעו דורותיכם 
כי בסוכות הושבתי את בני 

ישראל בהוציאי אותם מארץ 
מצרים", הם היו ענני כבודו 
שהקיפם בהם לצל לבל יכה 

בהם שרב ושמש ודוגמא לזה 
ציונו לעשות סוכות העשויות 

לצל כדי שנזכיר נפלאותיו 
ונוראותיו".

חיים של ניסים
יחודם של ניסי העננים 

הוא אומנם בכך, שאין הם 
מתרחשים באופן נקודתי 
וחד-פעמי, אלא נקבעים 
כאורח חיים בכל תקופת 

שהותם במדבר. בני ישראל 
לומדים לחיות עם הנס, 

לחיות את העל-טבעי בחיי 
היום-יום. הגילוי האלוקי 

נעשה אצלם כדבר שבשגרה. 
אבל, החסרון הבולט 

שבתופעה זו, נעוץ בעובדה 
שהגילויים האלוקיים כענני 

הכבוד (כמו גם 'המן' או 
'בארה של מרים'), מתרחשים במדבר ורק שם, 
בזמן ומקום מוגדרים ביותר. השילוב שבין הנס 

והטבע שמתגלה אצל 
בני ישראל במדבר, 
נותר עדיין אי-שם 

ואינו חודר לחיי 

המעשה ולעולם הטבעי. אדרבא, עם הכניסה 
לארץ, ענני הכבוד נעלמים. ללמדך, עדיין לא 

הוכשר העולם לקבל את הגילוי האלוקי לתוכו 
כדבר טבעי.

כימי צאתך מארץ מצרים
בחורבן הבית גבר אומנם ה"העלם והסתר", אך 

כל ירידה צורך עליה. עם ישראל יצא למסעו 
הארוך לגלות את העניין האלוקי בעולם. את הנס 

שבטבע, להכשיר את העולם לגאולה.
כאלפיים שנות גלות חלפו ואנו בפתיחתה של 

הגאולה האמיתית והשלימה. קיום התורה ומצוות 
ומסירות נפשם של יהודים לאורך הדורות, פעלו 

את פעולתם. "ההעלם 
והסתר" שבטבע הוסר, 

העולם הזדכך ונעשה מוכן 
לגאולה.

"כימי צאתך מארץ מצרים 
אראנו נפלאות", ואותם 

הניסים שהיו ביציאת מצרים, 
יחזרו בזמן הגאולה ובאופן 

נעלה עוד יותר. ואכן עליית 
כל בני ישראל שבחו"ל, 

יחד עם הרבי שליט"א מלך 
המשיח, תהיה על ענני הכבוד 
כנזכר בדניאל: "וארו עם ענני 

שמיא". אלא שהפעם עננים 
אלו וכמייצגי העניין הניסי, 

ייכנסו לארץ הקודש ואדרבא, 
יהוו חלק טבעי מאורח 
החיים של זמן הגאולה 

האמיתית והשלימה. וכדברי 
המדרש שענני הכבוד מביאים 

באופן סדיר את בני ישראל 
מידי שבת ומידי חודש לבית 

המקדש שנאמר "מי אלה 
כעב תעופינה". לזירוז עניין 

זה, מבקש הרבי שליט"א מלך המשיח לפעול בימי 
חג הסוכות ברישום אנשים, נשים וטף ל"הקהל", 

זיכוי יהודים במצוות סוכה וד' מינים, בשמחת 
בית השואבה מידי ערב בחג הסוכות ובהקפות של 
שמיני עצרת, שמחת תורה והקפות שניות, שיהיו 

בעזהש"ית בבית המקדש השלישי בקרוב ממש. 

מבצע לולב
נשלמות ההכנות  במוקדי חב"ד

"הקהל", לקראת חג הסוכות של שנת
במסגרת מבצעי החג יצאו פעילים עם 
לולבים ואתרוגים לזכות את ההמונים 

ויגיעו גם לכוחות  במצוות החג,
ובתי המאסר. הביטחון, בתי הרפואה

שמחת בית השואבה
מיוחדים לציון "שמחת    אירועים
ברחובות הערים יערכו בית השואבה"

המרכזיות, ויביאו את שמחת החג 
שבברוקלין,  הייטס לרחוב חוצה. בקראון

בית השואבה  לשמחת נערכים
לילה עד  הנמשכת מידי המסורתית

החג,  במשך כל שבוע הבוקר לשעות
מהם גם אורחים  בהשתתפות אלפים,

משיח  ל-770 בית לחגים רבים המגיעים
יורק. שבניו

כנסי הקהל
שליט"א מלך    לאור הוראת הרבי
ימי תשובה, המשיח, החל מימי עשרת

כנסי הקהל. כשבכל  החלו להתקיים
מושמעים דברים  התכנסות של יהודים

קיום תורה ומצוות ובקשת  לחיזוק
הגאולה האמיתית והשלימה. יצויין כי 
כנסים מרכזיים מתקיימים בימים אלו 

העולם. כנס  ברחבי במוקדי חב"ד רבים
צפוי  הקודש הקהל מרכזי לתושבי ארץ

חודש החגים. להתקיים לאחר

עליית בני ישראל שבחו״ל, יחד עם הרבי שליט״א מלך המשיח, תהיה על ענני הכבוד כנזכר בדניאל: ״וארו עם 
ענני שמיא״. אלא שהפעם עננים אלו יכנסו לארץ הקודש ואדרבא, יהוו חלק טבעי מאורח החיים של זמן הגאולה 

חדשות טובות
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מצוות עשה להקהיל כל ישראל אנשים ונשים וטף בכל
מוצאי שמיטה בעלותם לרגל ולקרות באזניהם מן 
התורה...והמלך הוא שיקרא באזניהם...    (רמב"ם)

ב"הקהל" מלך המשיח
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ביום הראשון ולקחתם לכם
מ) (אמור כג,

ליום "הקהל" של  השייכות  ביאור
המיוחד של יום  ענינו ראשון דסוכות:
”ולקחתם לכם  - הוא הראשון דסוכות
נטילת  של  המצוה  גו'",  הראשון  ביום 

ד' מינים.

מודגשת אחדותם של ישראל  זה ובענין
כמבואר במדרשי  - - "הקהל את העם"
פ"ל, יב) שד' המינים הם  חז"ל (ויקרא רבה
כנגד ד' הסוגים שבישראל, ותוכן המצוה 
המינים יחדיו,  ד' כל את - שמאחדים
ועושים מהם מצוה אחת (ראה ספר המצות 
היינו, שלקיחת הלולב  להרמב"ם שורש י"א),
מצוה עד  עדיין אינה האתרוג בפ"ע או
(להעיר, שענין  שלוקחים גם את הערבות
הנקראים  - האחדות מודגש גם ב"ערבות" עצמם

שגדלים  ע"ש  ובפרש"י), א-ב  כ,  (שבת  אחונא 
ועוד), ומאחדים  באחוה (סה"מ תקס"ח ע' תמז.

כולם יחדיו. את

בכל  האחדות  ענין את  פועלים  ועי"ז
כמרומז בנענועים לד' רוחות  - העולם
הענין  ובדוגמת  ע"ד ולמטה,  ולמעלה 
(ואתחנן  אחד"  "ה' קריאת-שמע,  של
ולד' ולמטה למעלה ”אמליכתי' ד), ו,
פ"ב ה"ט),  יג, ב. רמב"ם הל' ק"ש (ברכות רוחות"
בז'  (אל"ף)  עולם של  אלופו  המשכת 
ובד' רוחות העולם  רקיעים וארץ (ח')

ס"ו). סימן סט, או"ח הל' ק"ש אדה"ז (שו"ע

הוא  לולב  דנטילת  הענין  אמנם, 
מודגשת  לזה,  ונוסף  הראשון"..  "ביום 
("הקהל")  ישראל  של  אחדותם  כבר 
הסוכה, בענין   - הראשון  בלילה גם
לישב  ישראל כל ”ראויים כמארז"ל
ה'תשמ"ח) אחת". (ליל א' דחג-הסוכות בסוכה

 

מוצש"ק הדלק"נ שעון חורף  לפי

5:45  4:33 ירושלים 
5:46 4:48 תל אביב
5:45  4:39 חיפה
5:47  4:51 באר שבע 

שני יו"ט שעון קיץ              מוצאי לפי

6:57  6:00 יורק ניו
 ¯˘Ú ‰˘ÓÁ·Â :ÒÁÙ ˙˘¯Ù· :̄ ÈËÙÓ

 ‰Ï ‡· ÌÂÈ ‰‰ :‰¯ËÙ‰ ,'Â‚Â ÌÂÈ
(זכריה יד, א-כא)

רק בבית המקדש לא - "הקהל"

מצות עשה  כותב הרמב"ם בהלכות חגיגה:
וכו'  להקהיל כל ישראל אנשים ונשים וטף
ולקרות באזניהם מן התורה פרשיות שהן 

ומחזקות ידיהם בדת  במצות מזרזות אותן
שנים במועד שנת  "מקץ שבע האמת שנאמר:

השמטה בחג הסכות . . הקהל את העם . . 
וגו'. בשעריך

מדוע האריך הרמב"ם כאן  ועלינו להבין,
אותן  "פרשיות שהן מזרזות להסביר שקורין

ומחזקות ידיהם בדת האמת" - ופירש  במצות
תוכנן של פרשיות התורה  ומטרת קריאתן 
"ולקרות  במעמד הקהל, ולא כתב בקיצור

התורה".  מן באזניהם פרשיות

התוכן הכוונה היא
שיטת הרמב"ם ענינה זו של  ונראה לומר, שלפי
שהיא "לחזק דת האמת" אינו רק טעם  המצוה,
בתוכנה של המצוה או ענין של תוצאת המצוה, 

מצות  תוכן המצוה. כלומר, שגדר אלא זהו
והקריאה  ההקהלה אינו מוגבל בפעולת הקהל
הדת, אלא ש"חיזוק דת האמת"  חיזוק תכליתם

הרמב"ם כל  הוא עצם המצוה גופא. לכן כתב
"ולקרות באזניהם מן התורה פרשיות שהן  זה

ומחזקות ידיהם בדת  במצות מזרזות אותן
ענין  המצוה, כי שונה האמת" בהתחלת הגדרת

זמנה  - משאר הדינים שבה זה במצות הקהל
הסכות),  חג של יו"ט הראשון הקבוע (במוצאי

מקומה המדוייק, ומי הוא הקורא - כי דינים 
המצוה, מה  של קיומה באופן פרטים אלה הנם

ענין זירוזם במצות  וחיזוק ידיהם  כן שאין
ועצם המצוה. האמת - הוא מגוף בדת

- תמיד הקהל
לאור זאת יובן גם הוספת הרמב"ם "ויראה 
ומפי הגבורה  בה נצטוה עצמו כאילו עתה

לחזק  קבעה הכתוב אלא שומעה", דכיון ש"לא
יהיה באופן של  דת האמת", היינו שחיזוק הדת
וכו'  מובן שהכוונה והאימה נמשכת הרי פעולה
גדול ביותר,  בתוקף להיות צריכה באותו מעמד

ב"כל הימים"  שתהא המשכת פעולתן עד
עצמו כאילו  בכלל החיוב הוא ש"יראה - ולכן

דוקא  כי ומפי הגבורה שומעה", בה נצטוה עתה
בכחה  אז וכו' היא באופן זה הרי כשהאימה

האמת בכל הימים, בדוגמת  לפעול חיזוק בדת
סיני. הר מעמד

נפלא בענין  על פי יסוד זה נמצינו למדים דבר
הקהל: הנצחיות של מצות

שהתורה היא נצחית בכל זמן  ידוע הביאור בזה
ממצות  וכמה מקום - שלמרות שכמה ובכל

ובמקום, בכהנים  התורה הן תלויות בזמן
בזמן  ובעניננו - וכו' ובשאר תנאים ובלוים
קיים ובמקום המקדש, כמו  המקדש שבית
תוכן המצות ברוחניות  וכו' - הרי קרבנות

ובכל מקום. והסיבה  קיים בכל זמן בנפש האדם
דבור  ממחשבה כיון שהמצות כלולות - היא
לקיים את  בזמן שאי אפשר גם ומעשה, ולכן
קיום המצוה  דקרבנות במעשה, ישנו המצוה
במחשבה ע"י עבודת התפלה, עבודה שבלב, 

כנגד קרבנותי, וכן בדיבור - ע"י  שנתקנה
העסק בתלמוד תורה של הקרבנות, שכל 

עולה כו'. בתורת העוסק
הוא,  הקהל נצחי וכוונת מעמד שתוכן ומכיון
הנצחיות  הקהל מתגלה ענין נמצא שבמצות

הנ"ל. יותר מבשאר המצוות מרובה במדה

כל אחד צריך
בזמן הזה שישנו רק התוכן הרוחני  ובפרט

וכוונת  מצות הקהל, הרי התעוררות הלב של
ויתר ביתר שאת להיות וכו' יכולים הלב

ופשיטא אשר ה'זכר להקהל' שעושים  עוז...
צריך להיות באופן שיהיה הדגש על  בזמן הזה

ההתעוררות בחיזוק הדת כו'.
ועל ידי שכל אחד ישתדל לעשות ולקיים את 
הענין דהקהל בנפשו פנימה, וביותר שישתדל 

שלו, בשכונתו ובעירו  לקיימו גם בד' אמות
במשך ימי  נשים וטף אנשים וכיו"ב - להקהיל

הרי זה יפעול גם  הנ"ל, חג הסוכות בכוונה
רצון  "חיזוק דת האמת", ויהי ישראל בכללות
המלך המשיח, ואז  ימהר ויזרז ביאת זה שכל
כפשוטה, בבית המקדש  מצות הקהל יקיימו

במהרה בימינו ממש.
תשמ״ז) נצו״י דסוכות תשמ״ו, וש״פ ג׳ (על-פי שיחות ליל

דבר מלך

השבת לוח
הסוכות חג

הסוכות חג

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה, עצה והדרכה ע"י

אגרות הקודש
חייגו לברכה: 03-658-4633

www.hageula.com באתר הגאולה או

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
sichat@hageula.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

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

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

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

תניא תהלים חומש
ר' שמואל ומירה שיחי' שארף למשפחת

בניו-דלהי, הודו חב"ד בית מנהל
ה' לוי יצחק בצבאות החייל בנם, להולדת

טובים לחופה ולמעשים לגדלו לתורה יזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך
המשיח מלך שליט"א רוח לרבי נחת ומתוך

מזל טוב ברכת
מנדל שיחי' כהן, רמת ישי הת' מנחם לחתן

השידוכין בקשרי בואו לרגל
עב"ג חנה

יצהר ר' דורון שיחיו סנדרוי למשפחת
עד עדי בנין - ביתם יהא

והשלמה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

מזל טוב ברכת



בימי הדולרים" במעמד "חלוקת
הרבי  ראשון, זכו לעבור לפני
שליט"א מלך המשיח, מליוני 
נמשך  בדרך כלל יהודים כ"י.

מאשר כמה  "המפגש" לא יותר
בכמה  להיות שניות, ומה כבר יכול
אלו. מתברר שהרבה והרבה  שניות

מאוד. על אחד מאותם מפגשים 
קצרצרים, זכה הרב צבי ונטורה 
מפיו  השבוע לשמוע מרמת גן,

מחולון, נהג המונית  של דוד ברדה
עימו נסע.

91' נסעתי עם  "במהלך שנת
בארה"ב. שנינו היינו  לטייל חברי

והחלטנו  "סחוטים" מהעבודה
לקחת פסק-זמן. 

הנסיעות ברכבת  במהלך אחת
בניו-יורק, התפתח  התחתית, שלנו

היכן  לבין חברי ויכוח קולני ביני
כדי להגיע לאחותו  עלינו לרדת

בברוקלין. שהתגוררה
שעמד  יהודי חרדי
בסמוך ושמע את 
הקולנית  השיחה
שלנו, הציע את 

עזרתו. הוא הסביר 
מכיר  לנו, כי הוא
היטב את האיזור 
לרדת  עלינו וכי

אחרי  "תחנה אחת
הרבי".

היהודי שראה כי איננו מבינים 
כוונתו, הסביר כי התחנה  למה

ל"770"  בצמוד הקרובה היא
הרבי  של -בית מדרשו המפורסם

שליט"א מלך המשיח.
"ואגב, היום זה יום ראשון, בדיוק 

דולר  היום בו הוא נוהג לחלק
לברכה. הייתם פעם במעמד כזה?".
שתקנו. בקושי ידענו במה מדובר. 

נראה כל כך  ובכלל הסיפור היה
החלטנו,  לבסוף אך מוזר עבורנו,

ניגש  אין מה להפסיד. "במילא,
דולר ברכה". ונקבל

שירד יחד אתנו, החל  היהודי
לנו את משמעות המעמד  להסביר

הכל.  ניתן לבקש וברגעים אלו
משהו מיוחד  יש לך גם "בטח

שאתה רוצה" הפטיר לעברי.
בריא ולא חסר  שב"ה אני לו עניתי

כאשר היהודי המשיך  אך לי דבר.
"ללחוץ", פנה אלי חברי מה אתה 
רוצה ילד..". הזמן אתה כל שותק,

שנים  אכן, היינו נשואים מזה 10
ועדיין לא זכינו בילד. נשאתי את 

עמוק בפנים.  זה
היהודי הציע לי לכתוב על פתק
אותו בעת  את בקשתי ולמסור

ברכה. הדולר קבלת
הסאב-וואי  ממעמקי כשעלינו

מצאנו את עצמנו מול תור ענק 
יהודים. עמדתי בהלם. "כל  של

אלה מחכים לקבלת הדולר ברכה", 
בואו  היהודי. "בנתיים לי הסביר

הכנסת" שם המתין לי  נכנס לבית
ההלם הנוסף.

ברגע שהרבי שליט"א מלך המשיח 
שירה  לבית הכנסת פרצה נכנס
מעמד  הנוכחים. מאלפי אדירה

מצמרר של קדושה, שלא הכרתי 
מעולם.

לאחר התפילה כשהחלה חלוקת 
יחד עם  הדולרים, התקדמתי

המלווה האנונימי 
שלנו, כשהוא 

לתת את  לי מזכיר
הפתק.

קשה לתאר את 
שהרגשתי ככל 

להול  שהתקדמתי
הקטן, כשלפתע 

עצמי  את מצאתי
דום. אפילו  עומד מולו. נאלמתי

הרבי  הפתק. את מסרתי לא
שליט"א מלך המשיח הרים את

ישכח  אלי. מבט שלא מבטו
לעולם. חודר, רך, אוהב, דואג. 
מסר לי את הדולר ברכה, ברך 
מניד בראשו  אותי תוך שהוא

לאות הסכמה,  ומסמן לי בעיניו
אותה. ומאשר כיודע את מבוקשי
המום  די בעודי מתנהל החוצה,

ידידנו  מהמעמד המרגש, טופח לי
שכמי בהתרגשות  על המלווה

אישר  ואומר לי "ראית איך הוא
בקשת הברכה. אגב, את  את לך

ותתן  לעצמך תשמור הדולר הזה
לצדקה". וכך עשיתי. תמורתו

בלבד מאז  מספר שבועות חלפו
וב"ה  לארץ והקודש שחזרתי

התבשרנו בבשורה הטובה. ותשעה 
לאחר מכן זכינו ללדת  חודשים
בתנו ונקרא שמה בישראל מור 
בשמה  יש שתחי' ואולי גם רמז
מו"ר, שנולדה בברכתו הקדושה 

מורנו ורבינו. של

להורגו" לא להרוג להורגך השכם "הבא
כשהשונא מבחין כי  אותו בפועל אלא

נערך  אין הוא מסתבך לכתחילה אילו "השכם להורגו"
מסתבכים  יום כיפור) לא היו גיוס (במלחמת

דחוה"מ פסח תשמ"ג) א' זצ"ל יום יאלעס (ר"ד עם הרב

טל' 050-875-4616 | צפת ת.ד. 6132 העם והארץ להצלת המטה

המלך" אל מתוך החוברת "ויקהלו לנדא, עם המשפיע הרב זלמן

המלך "הקהל" עם
מיוחדת;  השראה  ישנה  וכיו"ב התפילות  במעמדי
מלך  שליט"א  הרבי  - וטהרה  קדושה  מרגישים 

נמצא שם!... המשיח
ישנם  הדולרים, אני מרגיש אותו במיוחד בחלוקת
שהוא  אחד איפה כל של  ברכה", שמרגישים ב"כוס
שהרבי  מרגיש יותר, יש שם גילוי אלוקות. אך ברור
בכל מעמדים אלו  בגוף  מלך המשיח נמצא שליט"א

אותו. רואים כפשוטו, למרות שלא גשמי
לתשרי,  המשיח  מלך  שליט"א  לרבי לנסוע  שחייבים  ספק  אין 
מלך שליט"א  שהרבי מה וידוע הקהל, שנת היא  שהשנה  ובמיוחד 
היתה  שנה, כשכוונתו הק' אותו זה 14 המשיח אמר לאחד שלא ראה

שנות הקהל!  ראהו כבר שתי שלא
הקהל  בשנת  שהיו  והגילויים המיוחד  ה'שטורעם'  את שראו וכפי 
כעת הענין הוא  הקהל וכו', וגם מבצע הקהל, כרטיסי אודות תשמ"ח

בתוקפו ללא שום שינוי. 
מחודשים  וחיות  כוחות  שמקבלים  במוחש,  רואה  אחד  שכל  וכפי
יותר מפעם.  כעת, עוד לרבי שליט"א מלך המשיח, ואדרבה מהנסיעה
ערוך שישנו חיוב של מעלין בקודש. אם  כותב בשולחן אדמו"ר הזקן
כפי שרואים  שליט"א מלך המשיח, בנסיעה לרבי בוודאי שכן הוא כן,
באמצעות  שיהודים מקבלים ותשובות נפלאות ממש מופתים גלויים
מלך המשיח ממשיך להנהיג  הקודש, ורואים שהרבי שליט"א אגרות

פרט.  אותנו בכל
אמר שנגמרה כל העבודה, ומחכים  שליט"א מלך המשיח הרי הרבי

לגאולה.  כעת
שליט"א מלך  והרבי העלם והסתר, שיהי' שלא שייך כן, בוודאי אם

שזהו בצורה אחרת. יותר בגילוי מפעם, אלא נמצא עוד המשיח

מכל ההגבלות לגמרי למעלה
שליט"א מלך המשיח בגשמיות, לא הבינו  ראו את הרבי גם כאשר
שליט"א מלך המשיח אינו מוגבל,  שהרבי במוחש כלום. כל אחד ראה
הרבי  עם עימו הקשר  מהשגתנו.  למעלה  הוא  עושה  שהוא  מה וכל
מקבלים  אותו  רוחני,  אלא  גשמי קשר  אינו המשיח  מלך  שליט"א
זה  ודבר  משרה. המשיח מלך שליט"א  שהרבי  והאלקות  מהקדושה 
וקדושה מיוחדת בתפילות,  כפי שרואים בפועל חיות ישנו גם כעת,

בהתוועדויות וכו'. 
הרבי  את הרגיש הוא בהתוועדות,  שאשתקד  לי  אמר  מאנ"ש א'
יותר מאשר בשנים קדמוניות (כאשר ראה  מלך המשיח הרבה שליט"א

בשר)!...  בעיני אותו
כך זה גם בחלוקת  הדולרים! אנשים מגיעים  לשם  כדי  לראות 
כאשר לא עברתי  בעצמו! אני אישית, המשיח הרבי שליטא מלך את
השם) אשתקד,  הרבי שליט"א בחלוקת הדולרים למחרת יוהכ"פ (בשם

מרגישים שם  ענין: של למה לא היית? ולגופו אצלי: מלך המשיח שאל
הרבי  הוא שאצל דבר ברור אימה ויראה אמיתיים, יראת שמים  וחיות.

שהוא עושה זה עצם. פעולה כל שליט"א מלך המשיח,
מלך המשיח הוא למעלה מכל  ומבינים שהרבי שליט"א כשיודעים

נראה אחרת!  חושינו, אזי הכל של ההגבלות
אדמו"ר מלך  כאשר כ"ק וכמה, ועל אחת כמה ומזה מובן  במכל שכן,
(בשונה מהרביים  ממש בגוף גשמי כפשוטו וקיים חי המשיח שליט"א
דוקא), שנמצא כפשוטו ובגשמיות  דדורנו זהו החידוש הקודמים, שהרי
לו  שנראה ולמי הק',  מקומו  את  מכינים  בהם  אלו במעמדים  ממש

באלוקות! שאין לו שום מושג הרי זה משום תימהוני, הדבר

עכשיו נפלאות שיח חסידים

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

יג פרק

יד פרק

טו פרק

טז פרק

יז פרק

יח פרק

כלאים  פרק ג-ה                            הל'

פרק ו-ח

א פרק עניים מתנות פרק ט-י הל'

פרק ב-ד

פרק ה-ז

פרק ח-י

תרומות פרק א-ג הל'

יד

טו

טז

יז

יח

יט

כ

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

ש'

א'

בחלוקת הדולרים

נערך הגיוס המוקדם... אילו
גאולה סוכות של

ברכון לסוכה
ולארבעת המינים

להזמנות: 077-5123-770

הרב צבי ונטורה

הרב זלמן לנדא
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להשפיע בדרכי נועם
ואשר  מאשר עבר עלי' פרקים כותבת ראשי

חב"ד והקישוים שפגעה בזה, בנוסח מתפללת
...ענין עיקרי הוא ביותר, והוא, אשר הדרכים עליהם 
נועם ודרכי  תורת חיים, הם דרכי נצטוינו בתורתנו
מענינים של  ואחת להתרחק שלום, וצריך כל אחד
באמת רוצים  בתכלית, ואדרבה באם מחלוקת ח"ו

היא,  טובה בזה הדרך הכי שיטת חב"ד להפיץ הכרת
שבין אדם למקום  ובענינים להיות דוגמא חי' בהנהגה

לחבירו, באופן שכל רואיהם  שבין אדם ובענינים
שיטה זו, אשר ההולכים  נעלית ויאמרו, כמה ישבחום

מתנהגים באופן כזה. בה
שמתפללת בנוסח  שכיון מה שכותבת במכתבה,

בשעה שהכתה  לעמוד חב"ד, הנה לפעמים צריכה

חב"ד  שהרי החילוק בין נוסח מובן, זה יושבת, אין
ונוסח אחר הוא בנוסח התפלה ולא בענין עמידה 

שאומרים שמונה  וישיבה, ובודאי שיכולה לכוון הזמן
הכתה מתפללת שמונה  עשרה וכיו"ב להזמן שכל
נעים שהן תתבדלנה  לא והרי מובן, אשר עשרה,

לעצמן וסותר זה גם להסדר והמשמעת, שלכן יש 
הזמן כאמור. להשתדל בכיוון

ז׳לו) שליט״א, המשיח הרבי מלך (מאגרות קודש

לרופא התורה נותנת רשות
הרופאים מומחים אשר ביקרה  חוות דעת כותבת

לאחרונה בהנוגע לטפול הרפואי, אצלם
רשות  חיים - היא הנותנת והנה תורתנו תורת

שבזה נכלל גם ענין של נתינת כח. לרופא לרפאות,
ז׳לד) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

כבר מחזותו החצונית של האלבום "חסידיקא" 
'סטנדרטי'.  במשהו ניתן להבין כי לא מדובר כאן
חברי הלהקה, שבימים אלו השיקו את האלבום 
תוכן יהודי וחסידי  לתוכו הבכורה שלהם, יצקו

היוצרים יחד יצירה  המלווה בסגנון עדכני,
מיוחדת.

סיפורה של הלהקה  הגורם המרכזי שמאחורי
חייו האישי, מורכב,  גבעול, שסיפור הוא ר' שגיא

הדיסק. את  של מהחיבור המיוחד לא פחות
שכבר  בעיר הולדתו - רמת גן, ילדותו הוא עשה
ניגן והופיע בלהקות ובמקומות  בגיל 15 הוא כבר

ומשונים. שונים
סיום שירותו הצבאי, הוא ירד מהארץ  לאחר
במשך  ועבר לחיות באוסטרליה, שם התגורר

משמש כסולן וגיטריסט  כשהוא שנים, כשמונה
להקה מקומית. של

היה זה  במתכוון. הכיר שלא את יהדותו הוא
ששמע על תהליך החיפוש  כאשר חבר קרוב,
בורא  יש שהוא מבצע, בשאלה האם האישי

חומש. ללמוד יחד עימו לעולם, והציע לו

כשרות גוי שומר
בתשובה, הוא משחזר את  לאחר שחזר כיום,

כאחד  חייתי אותה תקופה: "באותם שנים
יהודיים בלהקה. המתופף בלהקה,  מאותם אינם

אינו יהודי, הרי  היה ג'יסון אג'וס, שלמרות שהוא
גילה התענינות מרובה בכל הקשור  שהרי שהוא

אינו  לעניני יהדות. באותם ימים לא ידעתי כי גוי
מחוייב לשמור כשרות, ובמשך תקופה ארוכה, 
עליו שיפסיק לאכול טריפות  ניסיתי להשפיע

ונבלות.
לקראת יום כיפור, החלטתי לעשות "תענית 

במשך יום כיפור.  מילה מפי דיבור" ולא להוציא
ששמע על כך הודיע, כי אם אעמוד  ג'יסון

עצמו להמנע מאכילת  על במילתי, הוא מקבל
חייו הוא  כל ובמשך שרצים וטריפות. מאחר
אותו  שהוא מצא הרוחני, הרי חיפש את הפן

ביהדות, ובימים אלו ג'יסון-יוסף  בסופו של דבר
מתקדמים. בתהליכי גיור

מחיל אל חיל
הניצוץ, זכיתי  לאחר שנדלק אצלי מה זמן

תורת החסידות. רק אז  עם להיכרות הראשנית
שבי. התחלתי  מרווה את הצמאון חשתי שאני
הרבי שליט"א מלך המשיח  שיחות את ללמוד

דירה  "לעשות לו ית' למושג התוודעתי שם
בתחתונים" - להשתמש בעולם כדי לברר את 

הניצוצות ולהכשירו לגילוי האלקות.
חב"ד  בקביעות לבית להגיע נהגתי במלבורן,

מייד  לידר. דודו המופעל שם ע"י הרב למטיילים,
אותי  הזמין לאחר ההיכרות הראשונית, הוא

לבוא ולנגן בבית חב"ד. הוא היה גם זה שהחדיר 
הנגינה,  כוחות את שעלי לנצל בי את ההכרה
לכלי לדברים  - אותם הכרתי ככוחות טומאה

חיוביים.
היה, ניגון  אחד הדברים הראשונים שעשיתי

המדברות  מיוחד למילות הסיום ברמב"ם
שכבש במהירות את  אודות מלך המשיח. שיר

חב"ד  הלאה לבתי המטיילים שהפיצו אותו
אחרים...

שכבר התחזקתי, נסעתי לארץ שם נכנסתי  לאחר
ברמת אביב, כשלאחר  ללימודים בישיבת חב"ד

ברמת גן, בשנה שעברה, עברתי לגור חתונתי
יותר היה  מוטי גל, שמאוחר שם הכרתי את הרב

מהדוחפים להוצאת האלבום.

המשיח ברכה ממלך
את העידוד הרציני להוצאת 

מהמשפיע שלי  האלבום קיבלתי
הלוי שלאחר ששמע  הרב עומר

הגלם הסביר לי שזוהי  את חומר
במוזיקה  שליחותי - להשתמש
המתוחכמת להחדרת המסרים 

והגאולתיים. היהודיים
לקבל תשובה מדהימה  זכיתי

מהרבי שליט"א מלך המשיח באגרות קודש, 
בערב הוצאת הדיסק בפועל : "כיון שזיכתה 

נשמע . . אדרבה  שקולו העלוניוה השגחה אותו
(כרך ט"ז עמ' רכח) יותר ויותר" שם להתקשר

שותפים:  הדיסק בהפקת יצויין כי יחד עמי
גביזון,  מיכאל עידו גבעול - גיטרת בס, אחי,
דרור כהן  חת"ת - הקלטות, אתר יהודי ואתר
ניתן  - תופים, שחר אביטל - עיצוב העטיפה.

בטלפון: 050-4130-410 או  הדיסק את להזמין
חב"ד. בחנויות ומוקדי "יהודי", באמצעות האתר

בהופעת בכורה של האלבום

עטיפת הדיסק

אור יהודה: חנות בית חב"ד – 052.6770.864
באר שבע: קרן המצוות חב"ד – 08.623.0826

בני ברק: מרכז ההפצה – ממש – 077.5123.770
בת ים: כתר תשמישי קדושה, העצמאות 67

הרצליה: בית חב"ד, מול תחנה מרכזית 052.336.7782
חיפה: חנות בית חב"ד – 04.867.4932

ירושלים: היכל מנחם ישעיהו 22 – 02.538.4928

כפר חב"ד: ופרצת מול "בית מנחם" – 03.9606.559
לוד: ר' נתנאל אביעד – 057.727.5231

נחלת הר חב"ד: מרכז להפצת יהדות – 08.850.8643
פתח תקוה: שכונת הדר גנים 03.932.5868

צפת: ר' משה פלמן – 052.864.1135
קריות: חנות בית חב"ד קרית מוצקין

רחובות: ר' אברהם יצחק פרודטשנסקי – 054.848.5772

מרכז הפצה ראשי - ממש: 077-5123-770

הרבה הרבה 
יותר מתמונה יותר מתמונה 
מיליםואלף מילים ואלף

1  התקליטן החרדי מספר

מימון!! עמי
www.dj-ami.net 050-573-6336

gg מסכי וידאו מקצועיתמקצועית gg תאורה מרהיבה הגברההגברה
ענקייםענקיים gg גרסאות מוסיקה יחודיות   , שופרות

ומתופפים, זיקוקין ופירוטכניקהומתופפים, זיקוקין ופירוטכניקה  
ועוד ים אטרקציותועוד ים אטרקציות
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צילום האירוע

האירוע צילום


