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ערב חג הסוכות ,י"ד תשרי ה'תשע"ב )(12.10.11

לשבת בסוכת
עורו של לויתן
ההפתעה המדהימה  -סוכה פלאית בעלת סכך זוהר ש״זיוו מבהיק מסוף העולם ועד
סופו״ ,סוכה מעורו של לויתן ,בה ילמדו כל ישראל תורה מהרבי שליט״א מלך המשיח

בדרכי הטבע ,המשימה לא נראתה אפשרית .שינוע ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל
של אוכלוסייה בת מליוני איש ,מרחבי ארץ מצרים בהוציאי אותם מארץ מצרים" ,וכלשון אדמו"ר
הזקן בשולחן ערוך שלו" :הם היו ענני כבודו
בפרק זמן של כשעה ,לנקודת הכינוס ברעמסס
שהקיפם בהם לצל לבל יכה בהם שרב ושמש
לקראת היציאה ,לא נראה מעשי לחלוטין .אכן,
ודוגמא לזה ציוונו לעשות סוכות העשויות לצל
ענני הכבוד שנשלחו ע"י הקב"ה ,הם שעשו את
כדי שנזכיר נפלאותיו ונוראותיו וכך צריך כל אדם
המלאכה.
לכוין בישיבתו בסוכה שיושב בה כדי לקיים מצות
ענני הכבוד ,הם שאספו את בני ישראל מבתיהם
על מטלטליהם ,כשהם ממשיכים להסיעם מרעמסס הקב"ה שצוונו לישב בסוכה זכר ליציאת מצרים".
לסוכות מהלך של מאה ועשרים ק"מ ,בשעה קלה .כגאולה ראשונה כך גם בגאולה אחרונה ,עתידים
נסים גלויים ? לא נורא ! שם במצרים עם הופעתו ענני הכבוד להופיע שוב בקרוב ממש ,והפעם
בכדי לשאת בני ישראל מכל קצווי תבל אל "בית
של הגואל הראשון ,מגבלות הטבע נשחקו כמעט
רבינו שבבבל  ,"770 -ומשם יחד עם בית המקדש
לחלוטין ,הניסים נעשו למציאות יום יומית .בני
השלישי וכל בתי כנסיות שבחו"ל ,יחד עם הרבי
ישראל החלו לחיות גאולה ,אם רצו או לא.
שליט"א מלך המשיח,
בהמשך מתברר ,כי ניסי
על ענני שמים ,כדברי
ענני הכבוד רק החלו.
כללית"
"יחידות
דניאל הנביא בראותו
אם בתחילה הם שימשו
את מלך המשיח "וארו
לבני ישראל כ"משטח
עם ענני שמיא" ,אל הר
נע" ,הרי מעתה הם
הקודש שבארץ הקודש.
הקיפו את כל המחנה
העצום של בני ישראל,
״לחיים״ בסוכה
כשהם מגינים עליהם
אלא שכאן מחכה
מפני ארטילריית
לכולנו הפתעה מדהימה
ה"חיצים ובליסטראות"
 סוכה פלאית בעלתשל חיל פרעה שרדף
סכך זוהר ש"זיוו
אחריהם.
מבהיק מסוף העולם
ועד סופו" ,סוכה
שבעה עננים
מעורו של לויתן,
שבעה עננים מנו ענני
"אמר רבה א"ר יוחנן:
הכבוד .ארבעה ,מארבע
הרבי שליט״א מלך המשיח נוהג לקיים מידי שנה ״יחידות כללית״ ,עתיד הקב"ה לעשות
רוחות השמים ,אחד
ל״770״.
תשרי
לחודש
המגיעים
הרבים
לאורחים
סוכה לצדיקים מעורו
מלמטה ,אחד מעליהם
של לויתן ,שנאמר:
לסוכך ולהצל עליהם מפני השמש והשביעי מהלך
"התמלא בסוכות עורו"" .בסוכה זו יזכו כל ישראל
לפניהם כשהוא מיישר להם את הדרך ,הורג את
ללמוד תורה ,מפי קודשו של הרבי שליט"א מלך
הנחשים והעקרבים וכל שאר מרעין בישין .ועדיין
המשיח ,אלא שבהיותה מסוככת ב"עורו של לויתן"
לא התחלנו לספר במעלתם של ענני הכבוד.
סכך שאינו כשר ,הרי שאין היא כשרה לאכילה
ארבעים שנה ליוו שבעת ענני הכבוד את בני
ושתיה .עבור זה נצטרך "לקפוץ" לסוכה רגילה ,בה
ישראל בכל מסעיהם
נאמר "לחיים" ולקפוץ שוב להמשך לימוד ה"תורה
במדבר ,עד לכניסתם
חדשה מאתי תצא" מעצמותו ומהותו ית' בסוכת
לארץ .מעתה נצטווינו
אורו של לויתן ,עוד בחג סוכות הזה ובאופן של
לדורות " :בסוכות תשבו "ושמחת בחגך".
שבעת ימים ...למען

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

חדשות טובות
מבצע לולב

מוקדי חב"ד ,יוצאים בימי חג
הסוכות ,על פי הוראת הרבי שליט"א
מלך המשיח ,לפעילות "מבצע לולב"
במסגרתו יזוכו המוני בית ישראל
בנטילת ארבעת המינים וברכת הלולב.
סוכות ניידות מיוחדות ינועו ברחובות
הערים ברחבי העום לזיכוי הרבים
במצווה.

שמחת בית השואבה

ברחובות הערים ,יתקיימו בימי חג
הסוכות ,מעמדי "שמחת בית השואה"
לזכר השמחה הגדולה שהייתה בזמן
בית המקדש ובריקודים לקבלת פני
משיח צדקנו  -הרבי שליט"א .בימי חול
המועד ,יתקיימו אירועים אלו בליווי
כלי זמר .ברחובות קראון הייטס ,צפויים
אלפים לגדוש את הרחובות בשמחה
המסתיימת רק בשעה  6בבוקר.

ויקהלו אל המלך

לומדים וחיים עניני גאולה ומשיח.
אלפי בחורי הישיבות שהגיעו ל770-
לחודש החגים אל הרבי שליט"א מלך
המשיח ,מקבלים מנה גדושה של
לימודים ,בהשקעה מיוחדת של חוברות
לימוד ,שיעורים ,וגולת הכותרת -
מידי יום שיעור גאולה ומשיח מרכזי
בהשתתפות אלפים.

חג סוכות שמח!
נא לשמור על קדושת הגליון

לחיות בסוכה גם מחוץ לסוכה
הסוכה ,שהמצוה היא "תשבו כעין תדורו" ,הרי
אין שייך לומר שהוא כבר גמר את המצוה ,אלא
היא נמשכת במשך כל ימי החג.
ונמצא שמצות הישיבה בסוכה מתחילה מהתקדש
החג ונמשכת עד כלות כל ימי החג.

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

מצוה קלה

בחג הסוכות יש כמה מצוות בנוסף למצות
הישיבה בסוכה ,ובכל זאת נקרא החג על שם
סוכות ולא על שם המצות האחרות ,כמו מצות
נטילת ארבעת המינים וכו'.
אחד מהטעמים לזה הוא ,כי יש מעלה במצות
ישיבת סוכה על נטילת ארבעת המינים ,שמצות
הסוכה קשורה עם כל ימי החג .מהרגע הראשון
 מרגע התקדש החג ,כבר מתחילה המצוה שלישיבה בסוכה ,אבל חיוב נטילת ארבעת המינים,
הרי אפילו בבית המקדש ,מתחיל רק בבוקר.

מקיף את האדם

מהרגע הראשון
יתירה מזו ,מצות הישיבה בסוכה ,לא זו בלבד
שהיא מתחילה מהרגע הראשון שהתקדש החג,
אלא בהכרח שתהיה הכנה לזה מלפני חג הסוכות.
שהרי זהו בנין של שלש דפנות ,או ,כמנהגנו,
ארבע דפנות ,ודוקא תעשה ולא מן העשוי ,ואם-
כן אי אפשר לעשות זאת בתוך החג ,אלא בהכרח
להכין זה לפני החג ,ובעשיית הסוכה כבר ישנה
מצוה .אבל בארבעת המינים הרי אפשר שכל
העשיה תהיה ביום טוב.
עוד חילוק יש בין סוכה לארבעת המינים,
שארבעת המינים יש להם הגבלה ,שלאחרי עשיית
המצוה כבר פטורים ממנה ,אבל מצות ישיבת

עוד מעלה במצות סוכה על כל המצות ,גם על
מצות נטילת ארבעת המינים:
כל המצוות הם ענינים פרטיים ,המקיפים את
האדם בענינים פרטיים .שמצוה זו הוא עושה
באבר זה ומצוה זו הוא עושה באבר אחר ,אבל
אין-זה מקיף את כל עניניו .אבל מצות סוכה,
"תשבו כעין תדורו" ,הרי כל הענינים שהוא עושה,
אפילו כאשר הוא עושה צרכיו הפרטיים ,אותם
הענינים שעשה לפני שבוע ,הרי כשהוא עושה
אותם היום בסוכה הוא מקיים בזה מצוה.
יתירה מזו :ידוע מאמר רבותינו ז״ל "כל אדם
שאין לו בית אינו אדם" ,היינו שחסר לו בשלימות
כאדם ,כי אדם בהכרח שתהיה לו דירה לשבת
בה .והנה ,המעלה הזו שיש לו דירה הרי אינה
דוקא כשהוא נמצא בדירה ,אלא אפילו כשהוא
נמצא בשוק ,בזה שיש לו דירה ,הרי הוא אדם.

חודש תשרי הוא חודש כללי על כל השנה כולה,
ואם-כן מובן שכל המצוות שבחודש זה הן הוראה
בעבודה על כל משך השנה.
ההוראה ממצות סוכה היא :דורשים מיהודי
שכל עניניו יהיו קשורים עם הקב"ה .שיעבוד
את הקב"ה לא רק בשעת לימוד התורה ועבודת
התפילה ,אלא אפילו כאשר הוא עוסק ב"חול",
עליו לקשר את ה"חול" להקב"ה.
והכח והעוז לזה מקבלים ממצות סוכה .שהרי
במצות סוכה ,גם כשהוא ישן בסוכה הרי הוא
מקיים את מצות הקב״ה ,ואפילו כאשר אינו נמצא
בסוכה ,גם אז הרי הוא קשור עם המצוה ,ומזה
צריך לקחת את הכח והעוז על כל השנה ,שבכל
עניניו יהיה משועבד לאלקות.
הגמרא קוראת לסוכה בשם "מצוה קלה" כי
כשיהודי מתייצב ומחליט בתוקף ,שיהיה מה
שיהיה ,אני עבד למלך מלכי המלכים הקב"ה ,אז
קל לו לבצע בפועל ,שגם צרכיו הגשמים יהיו
כנדרש ,והוא עושה גם בתחתונים דירה לו יתברך.
וכאשר הוא עושה מכל עניניו דירה להקב"ה ,אז
נמשך בכל עניניו מידו הרחבה בכל המצטרך לו
בבני חיי ומזוני רויחי.

)עפ״י לקוטי שיחות ב׳(

לוח השבת

חג הסוכות
לפי שעון חורף

הדלק"נ

ירושלים 4:33
תל-אביב 4:48
4:38
חיפה
באר-שבע 4:51
ניו-יורק 6:00

מוצש"ק

5:44
5:46
5:45
5:47
6:57

 הנה יום  -ביום ההוא

)זכריה יד(

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

עורך :הרב זמרוני ציק
מנהל אדמיניסטרטיבי :יצחק רחימי
רכז המערכת :בנצי פרישמן
משלוחים :מנחם רווה
ברדיצ'ב  ,10בת-ים עיר הגאולה ,ת.ד3084 .
טל'  03-658-4633פקס03-657-3816 :

תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית :צילום ש .רומני

אימיילhageulacom@gmail.com :
אינטרנטwww.hageula.com :
www.moshiach.net

ח-ן בנק הדואר 4-16896-5

יום הכיפורים
מי שלא ראה שמחת בית השואבה
)מסכת סוכה נא(.
לא ראה שמחה מימיו
ויש להוסיף ענין עיקרי בנוגע לשמחת
בית השואבה בשנה זו – שצריכה להיות
מתוך שמחה הכי גדולה הקשורה עם
הגאולה האמיתית והשלימה ,ששמחים
ורוקדים לקבל פני משיח צדקנו!
ופשוט ,שאין להתבייש ח"ו ולרקוד בגלוי,
"לעיני כל ישראל" ,ועד לריקוד ברחוב
לעיני כל באי עולם ,לקבלת פני משיח
צדקנו ,ואדרבא :כשבא מישהו וישאל:
"לשמחה מה זו עושה" ,ישיבו לו :וכי אינך
יודע שנדפס בעיתונים שמשיח כבר בא,
ותיכף בא לכל אחד ואחד מאתנו ,מכם,
בתוככי כלל ישראל .ולוקח את כולם
לארצנו הקדושה ,לירושלים עיר הקודש
ולבית המקדש ,ושם ממשיכים בשמחת

היום יותר מתמיד ,רואים

ניסים גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
בבקשת ברכה ,עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות1900-508-770 :
או באתר האינטרנטwww.igrot.com :

בית השואבה בתכלית השלימות.
וברוח זו צריכים לפעול בשמחת בית
השואבה בכל המקומות כולם – שמביאים
לכל המקומות את הבשורה הטובה ש"הנה
זה בא" שמשיח צדקנו בא ,ולוקח את כל
בני ישראל לשמחת בית השואבה שבבית
המקדש השלישי".
)ש״פ האזינו תשנ״ב(

עתיד הקב״ה לעשות סוכה לצדיקים
)מסכת בבא בתרא עה(.
מעורו של לויתן
"שמו של החג שבו אנו נמצאים עתה,
בתורתינו ,הוא "חג הסוכות" .ובשם זה
מרומז ענין הגאולה העתידה  . .שנזכה
ע"י ההכנה האמורה לשבת בקרוב ממש
ב"סוכת עורו של לויתן"  .שזוהי סוכה
שהקב"ה עצמו מכין עבור כל אחד ואחת
מישראל במיוחד ,ובה נמצאים כל בנ"י
בבריאות ובשמחה

ברכת מזל טוב

לר' ליאור ואודל אביגדור

להולדת הבת  -החיילת בצבאות ה'
נורית הילה שתחי'

ויזכו לגדלה לתורה ,לחופה ולמעשים טובים ,מתוך
הרחבה של זמן הגאולה האמיתית והשלימה ,בהתגלות
הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש

וברכת רפואה שלמה לסבתא שולמית אביגדור

)יום ד׳ דחג הסוכות תשנ״ב(

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

ח

ומש

ת

הלים

ת

ניא

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

דבר מלך
  

     
     
    
    
      
      
"    לשמו
     
     
    
    

     

ברכת מזל טוב

למשפחת הרב יחיאל וטובה קופצ'יק
להולדת הבן  -החייל בצבאות ה'
ולמשפחות :הרב טוביה דורון
והרב בצלאל קופצ'יק להולדת הנכד

ויזכו לגדלו לתורה ,לחופה ולמעשים טובים ,מתוך
הרחבה של זמן הגאולה האמיתית והשלימה ,בהתגלות
הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש

נפלאות עכשיו

הלכה ומנהג

מצוות נטילת לולב

"...תורה כנגד כולם"

המצוה :מצות ד' מינים הללו שיטול כל אחד ואחד
מישראל אתרוג בידו האחד ובידו השניה יטול לולב אחד
ושני בדי ערבה ושלשה בדי הדס .ומצוה מן המובחר
לאגוד הלולב עם ההדס וערבה באגודה אחת משום נוי
שנאמר "זה אלי ואנוהו" התנאה לפניו במצוה.
לכם  -שלכם :ביום הראשון אין יוצאים ידי חובה ד'
מינים שאינם שלו ,אלא צריכים להיות שלו ממש ככתוב
"ולקחתם לכם ביום הראשון" ודרשו ממהמילה "לכם",
משלכם – להוציא את השאול ואת הגזול ואת הגנוב שאינו שלו.
אבל יכול לקחת ד' מינים מחברו במתנה על מנת להחזיר וכשנותנים הד'
מינים לאחר לברך ,נכון לומר בפירוש שהוא במתנה על מנת להחזיר" ,והוא
תועלת לנותן ולמקבל".
)לקט הלכות ומנהגי חודש תשרי(

סדר נטילת לולב

מצוה מן המובחר ,לקיים את מצות נטילת לולב בסוכה.
בעת הברכה והנענועים ,שדרת הלולב צריכה להיות כנגד פני המברך.
מחזיקים את הלולב ומיניו ביד ימין ,ומברכים:
"ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם ,אשר קידשנו במצוותיו וציוונו
על נטילת לולב".
לאחר הברכה לוקחים את האתרוג ביד שמאל ומצמידים אותו ללולב
באופן כזה :מחברים את הלולב )בתחתיתו( לשליש העליון של האתרוג,
אשר אוחזו באלכסון מעט לעומת הלולב העומד ניצב ,ומנענעים לשישת
רוחות העולם.
שהחיינו :לנטילת הלולב בפעם הראשונה .לאחר הברכה על "נטילת
לולב" ,נוטלים את האתרוג ביד שמאל ומתחילים את ברכת ש"החיינו" –
כשהלולב ביד אחת והאתרוג ביד השניה .בסיום הברכה – מחברים ביניהם
ועורכים את הנענועים:
"ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם ,שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן
הזה".
סדר הנענועים :דרום וצפון  -לקרן דרומית מזרחית ,קרן צפונית מזרחית.
למזרח  -לאמצע המזרח .למעלה  -בהובאה מורידים תחילה מעט "המשכה
בעולם" ,ואחר-כך מביאים אל החזה .למטה – בהובאה מעלים תחילה
מעט "העלאת העולם" ,ואחר-כך מביאים אל החזה .מערב  -שתי פעמים
הראשונות לקרן מערבית דרומית .בפעם השלישית  -לאמצע מערב .במשך
כל הנענועים האתרוג מכוסה בידו  -לבד בנענוע האחרון שמגלהו קצת.

)עפ״י ספר המנהגים  -סוכות ע׳  ,66סידור אדמו״ר-הזקן דיני לולב(

הנענועים  -לעצור כל רע ולהמשיך כל טוב

""..לולב" שיש בו טעם ואין בו ריח ,רומז על תלמידי חכמים  . .וזהו
שהברכה היא על נטילת לולב )שרומז על בני תורה( דוקא  -על-דרך מה-
שכתוב במדרשי חז"ל "מאן אינון נטורי קרתא )=מי הם שומרי העיר( . .
אלו סופרים )=מלמדי מקרא( ומשנים )=מלמדי משניות(.
וענין זה מודגש גם בנוגע לנענועים  -ששיעור הלולב צריך להיות גדול
יותר "כדי לנענע בו" :ובהקדמה  -שהנענוע הוא ענין עיקרי בנטילת לולב
 . .וענין הנענועים הוא " -מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות ,מעלה
ומוריד כדי לעצור טללים רעים".
והנה ,אף שהנענועים הם עם כל ארבעת המינים ,מכל-מקום ,העיקר בזה
הוא הלולב .ובזה מרומז שההמשכה בעולם היא ע"י לימוד התורה )ענינו
של הלולב( ,היינו ,שבכחם של בעלי תורה לעצור את הענינים הבלתי-
רצויים )רוחות רעות וטללים רעים( ולהמשיך כל טוב גם בגשמיות ,בני
חיי ומזוני רויחי".
)עפ״י שיחת י״ח תשרי ,ב׳ דחוה״מ סוכות ה׳תשי״ג(

אלפים חגגו בבת-ים ,לפני
הקשורים לחתונה וברכות לחתונה.
כשבועיים ,ימים ספורים לפני
הרב זמרוני ציק ,מנהל בית חב"ד
ראש השנה ,את אירוע הכנסת
בת ים ,איתו התייעצתי בנושא ,אמר
ספר-התורה לזכות רבי לוי יצחק
כי לאור התשובה ,הרי שיש לעבור
מברדיצ'ב ולרפואת הילד יהודה
לאולם ,המתאים באופיו לעריכת
שמואל בן טלי מימון.
חתונה" .אתה צריך להתכונן לאירוע
כמו חתונה ,בית הכנסת לא יספיק
המוני אנשים ,נשים וטף הגיעו
להכיל את המשתתפים בעז"ה".
לביתו של השדרן הרב עמי מימון
למעמד כתיבת האותיות האחרונות
בהלקח בחשבון הנתונים הטכניים
בספר ,כשלמעלה מאלפיים איש ליוו
של אישורי התהלוכה ,המיקום
את האירוע בשמחה וריקודים שאין
הסמוך לבית הכנסת ,ניתן היה
לתאר ולשער ברחובות העיר.
לקחת בחשבון רק שני אולמות
הניצבים ממש בסמיכות ובאותו
מי שיזם את כתיבת הספר ,הוא
מבנה של בית הכנסת.
הזמר אבי בן ישראל ,שלמרות שזו
לא הפעם הראשונה בה הוא חוגג
האולם הראשון אליו פנינו לבדוק,
אירוע כזה של הכנסת
הבהיר לנו מיד כי לא
מאד.
ספר תורה ,התרגש
נצליח לקבל את האולם
לאחר התהלוכה
בתאריך המיועד.
המרהיבה בהשתתפות
פנינו אם כן לאולמי
רבנים ואישי ציבור
"לבונה" הסמוכים כדי
התכנסו כולם לסעודת
לבדוק את האפשרות
מצווה חגיגית.
לעריכת האירוע.
המסע
משם המשיך
"תשמעו אני מאוד
חוגגים עם התורה
השנה,
לאחר ראש
מצטער ,אבל ליום
התורה
ספר
הוכנס
שם
באוקראינה,
זה כבר נקבעה אצלי לפני מספר
ליעדו הסופי ,ליד ציונו של 'סניגורן
חודשים חתונה!" ענה מנהל
של ישראל' רבי לוי יצחק מברדיצ'ב.
האירועים לאחר עיון בלוח.
לא רבים יודעים ,אך מאחורי
"אם הייתם יכולים להזיז ליום
הקלעים התחוללה דרמה של ממש,
אחר ,אולי עוד היינו יכולים לעשות
בשאלה היכן לחגוג את האירוע.
משהו "...הוא הוסיף.
המארגן,
על מה שהתחולל מספר
לא התייאשתי כל-כך מהר.
את
סיפר
הר' עמי מימון ,שאף
ובעדינות ניסיתי לברר אצלו של מי
בתוכניתו
הדברים בשידור חי
החתונה ...היתה לי הרגשה שחייב
היומית "חידודון":
להיות פה איזה נס.
כבר
המודעות
הופצו,
ההזמנות כבר
הוא בדק שוב ביונו "החתונה של...
נתלו ,שורה של שמרים מכובדים
זוג ערבים מהעיר יפו הסמוכה"...
הבטיחו את השתתפותם ,כשבשלב
"תשמע ,אמרתי לו בחיוך תקיף,
זה מתוכננת התהלוכה להגיע לבית
החתונה שלהם מבטולת .אתה יכול
כנסת חב"ד בבת-ים.
לתת לנו את האולם בלב שקט".
והפרסום
ההכנות
עם התקדמות
הוא הסתכל עלי כלא מאמין ואני
של
ב"ה
ערה
השתתפות
הסתמנה
אמרתי לו" :תתקשר אליהם ותשאל.
לחשוב,
התחלנו
הרחב.
הקהל
אני בטוח שהם לא צריכים את
את
מלהכיל
צר
יהיה
המקום
שאולי
האולם .ספר התורה יותר חשוב
כל המשתתפים .להיכן ניתן להעתיק
מהם "...לאחר כמה שניות של
את סעודת המצוה המתוכננת לסוף
היסוס הוא מתקשר אליהם ,והחתן
האירוע?
משיב שהוא ממש מתנצל ,אבל...
לשאול
פנינו
כמובן
זה,
בשלב
החתונה בוטלה!".
מלך
שליט"א
הרבי
של
בעצתו
האורחים הרבים והרבנים החשובים
המשיח ,האם להעביר את הסעודה
שהגיעו לאירוע ,לא תיארו לעצמם
למקום אחר ,או שמא להשאר
מה התחולל מאחורי הקלעים
כמתוכנן בבית הכנסת.
להשגת האולם בו הם רקדו ושמחו
שונים
בענינים
התשובה עסקה
בשמחת התורה"...


תשרי עם מלך המשיח

המטה להצלת העם והארץ | ת.ד 6132 .צפת

זה לא מקרה

כיצד עולה בדעתו של מישהו להטעות
את העולם כולו  -בחושבו ש"עולם
גולם" - ...שהריגת עשרות יהודים ברחבי יהודה
ושומרון אינה אלא "מקרה" בעלמא?!

)זאת חנוכה תשמ"ו(

דיווחים שוטפים מהנעשה והנשמע ב770-
בחודש החגים ,עם אלפי האורחים
אצל הרבי שליט"א מלך המשיח
באתר הגאולה
www.hageula.com

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

ו' טז הל' טומאת מת .פרק טו-יז.
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ש' יז פרק יח-כ.

פרק ד.
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ב' יט פרק כד-כה .הל' פרה אדומה .פרק א.
ג' כ פרק ב-ד.
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ד' כא פרק ה-ז.
ה' כב פרק ח-י.

תשרי פרק ליום
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ברוב עם הדרת מלך
בית הכנסת הענק של " "770בניו יורק ,מלא
וגדוש בימים אלו ,באלפים שהגיעו במיוחד
לחודש החגים ,לרבי שליט"א מלך המשיח .אך
לא רק בימי חודש זה הומה המקום .במשך כל
ימות השנה ניתן לראות את המוני המתפללים
תושבי שכונת "קראון הייטס" והשכונות
הסמוכות ,לצד תלמידי ישיבת "תומכי תמימים"
הפעילה במקום ומונה כמה מאות תלמידים.
לצידם ,באורח תדיר נמצאים לא מעט ,קבוצות
ובודדים המבקרים בבית המפורסם ובאים כדי
להתברך מהרבי שליט"א מלך המשיח.
מעלותיו הרבות של בית זה ,התגלו ע"י הרבי
שליט"א מלך המשיח ,בקונטרס "בית רבינו
שבבבל" ובשיחות נוספות .אלו כמו הרגש
הטבעי של כל יהודי ,המושכים אותו לביתו של
נשיא הדור ,מביאים למקום מידי שבוע מאות
יהודים וגם )להבדיל( כאלו שאינם.

קבוצה אחת מני רבות

סיפורו של הרב עפשיין מפתיע לא פחות,
ולאחרונה הוא אף רואיין בנושא לרשת cnn
שהקדישה התיחסות מיוחדת לתופעה.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

שוחט שירד מדרך הישר

כותב בהנוגע לשוחט-ובודק שהתחיל פתאום ללכת
בגילוי ראש ,באם זה נוגע לכשרות שחיטתו.
ובודאי ידוע לו המאורע שלפני כמה דורות ,שאסרו
בפועל שחיטתו של שוחט-ובודק מפני שלבש
קאלאשין )=ערדליים( ,אף שכמובן בהענין מצד-עצמו
אין כל איסור ,אלא שבזמן ההוא היתה זו הוכחה ,אשר
סר מדרך הישר ,והרי שוחט-ובודק צריך-להיות ירא
שמים ביותר וביותר ,וכמבואר בשולחן-ערוך לרבנו
הזקן ובשו"ת )=שאלות ותשובות( נכדו אדמו"ר
הצמח-צדק הלכות שחיטה .ועל-דרך-זה בנדון דידן
)=בענייננו( ,והרי ענין גילוי הראש ,שלא בערך חמור
ביותר וביותר מאשר לבישת קאלאשין ,וקל-להבין.
באיזה אופן יש לתקן הענין ,מובן שתלוי בכמה פרטים

"
מי

ש

ופרטי פרטים ,ואולי כדאי להודע באופן חשאי אצל
הסתדרות הרבנים באם היו מקרים דומים להנ"ל,
ובאיזה אופן ואמצעים אחזו ופעלו .ומובן שכל קדימה
בפעולה בשטח האמור בנקל יותר התיקון.

)מאגרת ו׳תתלח(

מהו ענין ״אירוסין״?

כותב אשר התארס והתנאים יתקיימו לאחרי חג
השבועות והחתונה בשנת...
ואין ברור מכתבו מהו ענין "ארוסין" ומה הם "התנאים"
ומה ההכרח לאחר החתונה לכמה-וכמה זמן ,ובודאי
ידועה לו דעתי בזה מאז ומקדם .וכנראה כוונתו,
באירוסין ,שקורין "א ווארט" בעלמא ,ו"תנאים"
כתיבת שטר ,ואפשר שכך הוא מנהג ירושלים עיר-
הקודש ת"ו ואתית לקרתא עבדת כנימוסאה..

מ

הפרעות קשב וריכוז/היפראקטיביות "...אני כבר לא סובל מקור
תודה לאל ,וגם הבן שלי שרצו לתת לו רטאלין ,ב"ה הוא רגוע וללא צורך
בתרופות אודות לטיפולך המסור" אליהו ג.
בעיות סכרת "...הקשבתי למה שייעצת לי ועכשיו איני צורך תרופות,
הסכרת מאוזנת וגם ירדתי במשקל" משה ל.
כאבי גב וברכיים מסיבות שונות "...אחרי שלושה טיפולים בחודש
נעלמה הבעיה לחלוטין" אילה ש.
"...לאחר שישה טיפולים לא היו צריכים לנתח את הברך" שלמה ד.
בעיות הורמונליות/פוריות וספיגה לקויה "...עשיתי בדיקות דם,
הברזל עלה ממש יפה וגם ה B-12-בסדר .בלוטת התריס התאזנה ואני
פחות עייפה .יש תוצאות מהטיפולים.
)לאחר כחצי שנה( ...ד"ר נברו התקשרתי להזמין
אותכם לברית ביום שישי הקרוב" עדנה ו.

)מאגרת ו׳תתמא(

יום חמישי  -ט"ו תשרי 13.10

מוצש"ק  -י"ז תשרי 15.10

עם הזמר שלומי יפרח
ותזמורתו

עם הזמר אייל טויטו
ותזמורתו

בשעה 20:00

ו"...
מי
י

שמחת בית
השואבה

אה
אר
ל

התחנה הראשונה היא כמובן בבית הכנסת
" "770המלא מפה לפה .המשתתפים שומעים
הסבר מפורט על הבית ועל ההעתקים שקמו
לבית זה מסביב לעולם .ביקור בתחנה זו מעביר
את המשתתפים בבת אחת מעולם החולין של
מנהטן ,לחיים הרוחניים.
משם ממשיך הסיור לחדרו של סופר סת"ם,
למאפיית המצות למקווה הטהרה ולעוד מספר
תחנות מעניינות המספקות הצצה לעולם
החסידות.
בקרוב מתוכננת רכישת שטח עליו יוקם אי"ה
מרכז מבקרים ולימוד ,שיסייע לעוד רבים ללמוד
על חב"ד ,ומשיח וגאולה" .המטרה שלי איננה
לבנות מוזיאון ,הוא מדגיש ,ההתמקדות איננה
בעבר אלא במה שמתרחש כאן ועכשיו' ,לטבול'
בהיסטוריה יהודית חיה".

הכל התחיל כשהוא היה בגיל שמונה עשרה
אחיו מרדכי שעמד באותה עת להתגייס לצבא
בישראל ,צלצל אליו וביקש ממנו 'לקפוץ' מהבית
בטנסי לקראון הייטס ,השכונה בה למד לפני
שיצא לישראל.
"בתוכי ידעתי כל העת ,שיש שם משהו שחסר
לי" ,הוא מספר בראיון שהתקיים איתו .כיום,
שלושים וחמש שנה אחרי ,הוא משחזר את
הביקור של צעיר יהודי שגדל בבית ללא כל
סממן דתי.
בשנת תשל"ז ) ('77הוא ביקר בקראון הייטס
ביקור ששינה אותו והפך אותו לחב"דניק.
כחסיד מן המנין הוא זיהה עם הזמן ,את חוסר
ההבנה של יהודים מחוץ לחב"ד ,שהגיעו לבקר
ב ,770-ראו את החסידים בלבושם השונה,

אחד מהבולטים העוסקים בתחום זה ,של הבאת
מבקרים ל ,770-הוא הרב בערל עפשיין ,תושב
קראון הייטס ,חסיד חב"ד ,שמספר פעמים
בשבוע ,הוא נצפה פוסע לתוך בית הכנסת,
כשמאחוריו כמה עשרות בני נוער או מבוגרים
השומעים את הסבריו על המקום ,התפילות עם
הרבי שליט"א מלך המשיח ומבנה בית הכנסת.
חלק שגרתי מביקור זה ,הוא כמובן האפשרות
להתפלל במקום ,כשתלמידי הישיבה -
ה'תמימים' ,מציעים באופן אוטומטי לכל אחד
להניח תפילין ,וכאן ,במקום זה ,אין מי שיסרב,
כשכל אחד זוכה כמובן ל'כרטיס משיח' עם
הכתובת של  770גם למבקרות יש שמחכות
ב'עזרת הנשים'.

ת בית השוא
בה  -לא
שמח

המרכז לגילוי החסידות

 200,000מבקרים

אין סירוב

רא
הש
מ
חה

מדברים באידיש ,כשהמבקרים נותרים "מבחוץ",
ולא מצליחים להתחבר.
"הרגשתי שיש צורך לחבר את הציבור לחברה
החסידית ,הוא אומר ,דבר אחד הוא לשמוע
הסברים ממישהו שמדבר על החסידים ,אך זה
דבר אחר לגמרי לשמוע חסיד מדבר בעצמו".
והמספרים מדברים בעצמם .במהלך שלושים
השנה האחרונות ,הביא הרב עפשטיין למעלה
ממאתיים אלף מבקרים לביקור ב .770-בין
המבקרים יהודים רבים מניו יורק לצד תיירים
המגיעים מכל העולם.
לצידו של עפשטיין עובדים כיום ארבעה
מדריכים נוספים העורכים סיור של שלוש שעות
תחת הכותרת "המרכז לגילוי החסידות" לוקחים
את המשתתפים למסע בשכונה החסידית.

יום שני  -י"ט תשרי 17.10
בשעה 19:30

עם הזמר שאול חיון
ותזמורתו

בשעה 20:00

יום שלישי  -כ' תשרי 18.10
י
בשעה 19:30

עם התקליטן
עמי מיימון

בית חב"ד בת-ים עיר הגאולה
שד' העצמאות  ,67טל'077-9122-770 :

יום ראשון  -י"ח תשרי 16.10
בשעה 19:30

עם הזמר אבישי לוי
ותזמורתו
הקפות שניות

יום חמישי  -ט"ו תשרי 20.10
בשעה 20:00

ברחובה של עיר  -מידי לילה!
עם הזמר שלמה אשר
ותזמורתו
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד האירועים יתקיימו במרכז העיר בת ים :רחבת מגדל נחום ,שד' העצמאות 67
אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

