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ראה הקב"ה בצרתם של ישראל שתכפו עליהם פרשיות 
מצערות של אלימות, בפרט לאחרונה, עמד ושתל להם 

פרשיות של חיוך, עם הצמד הידוע "ְׁשלּוִמיֵאל וְׁשֵליַמְזל". 
בהפקת "ֶהְפֵקר ֶּפְטֶרְׁשֶקה". ואיך לא?! כאשר צבא שלם 

הועמד הכן כדי לשמור על גופם וממונם של עמך ישראל, 
עשרות, שרי מאות ואלפים ועד לרמטכ"ל  ועליהם שרי

ראש הצבא שהתברר כי על ממונו, כרטיסו ואקדחו 
שבמשרדו אינו יודע לשמור. אז מי שומר על השומרים?
אלא שאח"כ התברר, כי למעשה היה זה פרק ב' באחת 

הקומדיות הטובות של העונה. שהרי אחד מיסודות 
הצבא לאחר הבטיחות 

והסודיות, הוא נושא 
"הּכֶֹׁשר". לשם כך קיימים 
תרגילי בוקר, ריצת כושר 
ואף "חדרי כושר", בהם 

מתאמנים החיילים, פרט 
לרמטכ"ל ראש הצבא. 

עבורו נדרש "מכון כושר" 
באווירה אזרחית, כדי 

ששם יוכל כל מרגל טירון, 
לתצפת על החייל הראשון 

עבור ה"ידידים" שבחו"ל.
וכעת מה נותר? שהצבא 
ידפיס את "מפות הקוד" 
של המבצע הבא, באחד

מבתי הדפוס של החמאס 
בעזה, משום ששם זה 

הרבה יותר זול.
נשמע הזוי? לצערנו, המציאות גרועה הרבה יותר. אז מה 

הפתרון?

אלו תפילין שבראש
דוד המלך, נעים זמירות ישראל, אך גם ראש הצבא 

בספרו "אם  לדורותיו, הבהיר כבר ישראל עם של האמיתי
ה' לא ישמור עיר, שוא שקד שומר", ובסגנון פרשתנו 

"והיה אם שמוע תשמע בקול ה' .. ונתנך ה' אלקיך עליון 
על כל גויי הארץ" ומכלל 'הן' אתה שומע 'לאו'... כוחו 

של צבא ישראל, בשונה 
מצבאות העולם, אינו 
נמדד בפרמטרים של 

כמות ובפיתוחי אמצעים, 

אלא בראש ובראשונה בהיותו צבא יהודי, הנושא עליו 
"וראו כל עמי הארץ כי שם הוי' נקרא  בגאון את שם הוי'

עליך ויראו ממך", אמר רבי אלעזר אלו תפילין שבראש.
צבא אשר התנהלותו והנהגתו עפ"י רצונו ית' ככתוב 

בתורתו ועוד יותר בהלכה הברורה בשולחן ערוך (סימן 
שכט) - נכרים שצרו על עיירות מישראל.. ואפילו עדיין 
לא באו אלא ממשמשים לבוא יוצאים עליהם בכלי זיין 

ומחללים עליהם את השבת. ובעיר הסמוכה לספר אפילו 
אינם רוצים לבוא אלא על עסקי קש ותבן מחללים 

עליהם את השבת שמא ילכדו העיר ומשם תהא הארץ 
נוחה ליכבש לפניהם". 

ובטח שלא מספקים להם 
אמצעים לייצור קסאמים 

ופצמ"רים ושאר מרעין 
בישין. לא משחררים 
מחבלים ולא מנהלים 

אתם מו"מ כדי להקים 
להם מדינה בעלת צבא 
מחבלים מחומש, ח"ו. 

יום ההתגלות
ביום שני הקרוב יחול 

יום הבהיר ח"י אלול, יום 
הולדת שני המאורות 
הגדולים, רבי ישראל 

בעש"ט מייסד החסידות 
הכללית, ורבי שניאור 

זלמן מליאדי בעל התניא 
והשולחן ערוך, מייסד חסידות חב"ד.

תשע דורות עברו מאז המענה הידוע של מלך המשיח 
להבעש"ט, אשר ע"י הפצת מעיינות פנימיות התורה 

חוצה נזכה לגאולה. תשע דורות, ששיאם בדורו של הרבי 
שליט"א מלך המשיח, אשר הכין אותנו והעולם כולו 

לגאולה האמיתית והשלימה, כשהוא מאפשר לנו ליטול 
בזה חלק, ע"י הוספה בתורה ומצוות ובהפצת בשורת 

הגאולה. ימי ההכנה העכשווים לשנה הבעל"ט שנת 
תש"ע בגימטריא "770", מדגישים את חשיבות הנסיעה 

אל הרבי שליט"א מלך המשיח ל-"770" שבניו יורק, ואת 
הדרישה הבלתי מתפשרת להתגלותו המיידית, המלאה 

והמושלמת כדי לגאלנו גאולת עולמים מתוך שמחה 
לטוב לבב, תיכף ומיד ממש.

החגים לקראת פעילות
מבית הדפוס  אלה יצאו בימים

כרבע מליון עלוני הסברה על חגי תשרי.
ובעיצוב  קולחת כתובים בשפה העלונים
לילדים ומבוגרים.  מיוחד מרהיב בפורמט
הסוכות,  ברכונים לחג להשיג בנוסף ניתן

העלונים  ודוכני פעילות. עלוני נש"ק
למען  האגודה לאור כמידי חג ע"י יצאו
האמיתית והשלימה. להזמנות:  הגאולה
.077-5123-770 - ההפצה ממש מרכז

כנס לשלוחים השבוע:
אי"ה    ביום רביעי, כ' אלול. יתקיים
סיום לשלוחים בארץ-הקודש לרגל כנס

השנה  לקראת "הקהל" והערכות שנת
(תש"ע).  החדשה בסימן שנת 770
בשעה 16:30 באולם  הכינוס יחל

רח' שמעון ישראלי 3  ארקו" שב"בניין
(ע"י אלקטרה).  החדש ראשל"צ א.ת.

נוספים - האגודה למען הגאולה  לפרטים
האמיתית והשלימה: 03-658-4633.

לנשים התוועדות
נשי ובנות הגאולה  אגודת   ביוזמת

אי"ה תתקיים האמיתית והשלימה,
מיוחדת לנשים ובנות,  התוועדות

והרב  בהשתתפות הרב מרדכי רוטנשטיין
שמעון ויצהנדלר, ביום רביעי, כ' אלול, 

בשעה 7:30 בערב, בבית  ה'תשס"ט,
בכפר חב"ד.  חב"ד 770 חסידי אגודת

לפרטים: 050-8456-870.

חשיבות הנסיעה לרבי שליט״א מלך  בגימטריא ״770״, מדגישים את ימי ההכנה לשנה הבעל״ט - תש״ע,
והדרישה הבלתי מתפשרת להתגלותו המיידית והמושלמת כדי לגאלנו גאולת עולמים המשיח ב-״770",

חדשות טובות

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

ה'תשס"ט (4.9.09) פרשת כי-תבוא, ט"ו אלול   ד                          ערב שבת קודש

כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה

ב"ה

סמיכות פרשיות 
בסיומה של שנה 

763 שנת "ַהְקֵהל"

מאות מתושבי באר שבע, השתתפו השבוע ב״דינר״ חגיגי, שציין שבע שנים
להקמת ישיבת חב״ד בעיר, בסימן התפתחות הפעילות בעיר האבות

חב"ד באר שבע הצדיעה לישיבת
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והיה כי תבוא אל הארץ
א) (דברים כו,

הבאת שתחילתה במצוות תבוא, כי פרשת
בסמיכות  כלל, בדרך  נקראת  ביכורים, 
הולדת  יום  אלול,  ח"י  הבהיר" ל"יום 
הבעל-שם- הגדולים: המאורות שני 

ואדמו"ר  הכללית החסידות  מייסד טוב
מייסד  מליאדי)  זלמן  שניאור (רבי  הזקן

חב"ד. חסידות
משותף  עניין על מלמדת זו סמיכות

והוא - "אהבת ישראל". ביניהם
היסודות  אחד היא   - ישראל  אהבת 
אהבת ישראל  העיקריים בתורת הבעש"ט.
ולכן  חב"ד, חסידות של  הלב  גם  היא  -
הזקן בפרק ל"ב (לב) בתניא כתב אדמו"ר

ביכורים  אודות אהבת ישראל. גם במצוות
ישראל", כיצד? "אהבת מודגשת

וירשתה  תבוא  כי  "והיה  המילים  על 
ברש"י: "מגיד - שלא בה" נאמר וישבת
הארץ  את שכבשו עד נתחייבו בביכורים

וחלקוה".
הארץ  וחלוקת כיבוש  של  זה  תהליך 
יהודים  היו  זו בתקופה שנה.  14 נמשך
יכלו לחרוש  שכבר קיבלו את נחלתם ואף
נתחייבו  לא  אך  מפריה,  ולאכול ולזרוע 
אלא היה עליהם  ביכורים, בהבאת עדיין
יקבל את  שאחרון שבישראל עד להמתין
אותם  נחלתו ויתיישב בה. ולכאורה מדוע

ביכורים? יביאו לא קבלו נחלתם, שכבר
ישראל  מנע  ואהבת שרגש הערבות אלא
צריכה  ביכורים  מצות שהרי  מהם.  זאת
בכל  "ושמחת  כנאמר בשמחה להיעשות 
הוא  יכול  וכיצד  ה'"  לך  נתן  אשר הטוב 
שעדיין  יהודים  שישנם ביודעו לשמוח, 

בארץ?! ונחלה קבלו חלק לא
(לקוטי שיחות)

מוצש"ק הדלק"נ שעון קיץ  לפי

7:35  6:24 ירושלים 
7:37  6:39 תל-אביב 
7:37  6:31 חיפה 
7:37  6:41 באר-שבע 
8:02  7:04 ניו-יורק 

אורי כי בא אורך - אני ה'  ‰ËÙ¯‰: קומי
(·Î-‡ ,Ò ‰ÈÚ˘È) אחשינה בעיתה

פרקי אבות: ג-ד

מתאחדים כשהאמונה והשכל

אלול - יום  יחול יום ח"י השבוע (ביום שני)
הגדולים, הבעש"ט  המאורות שני הולדת

רבי ישראל, מייסד  (הבעל-שם-טוב,
זלמן  שניאור הזקן (רבי החסידות) ואדמו"ר

מליאדי, מייסד חסידות חב"ד).

לתוך השכל חדירה
לשני  מתאים ענינם של שני בעלי יום ההולדת,
בתורת  סוגי אופני עבודת ה': על-ידי הבעש"ט

הזקן  ועל-ידי אדמו"ר הכללית; החסידות
בתורת חסידות חב"ד: 

בתורת  החידוש שנתגלה ע"י הבעש"ט
כללי  הכללית הוא - תוספת חיות החסידות
מהענינים  ולכן אחד והמצוות. התורה בקיום
ענין  הכללית הוא בתורת החסידות שהודגשו

באמונתו יחיה". הרי אמונה זו  האמונה, "וצדיק
ובבחינת מקיף, זאת אומרת שגם  כללית היא

כשהאמונה היא באופן כזה שאינה רק בבחינת 
האדם  על פעולה לה (שאין ממש "מקיף"

בפתח  - וכפי שאומרים חכמינו שגם הגנב
המחתרת קורא לעזרת הקב"ה, זאת אומרת 

שגם אצלו יש אמונה רק בדרגות נמוכות 
חיות בכל  פועלת ו"מקיפות" בלבד), אלא

הרי כל הכחות שלו  עניניו, ועד להנהגה בפועל,
האמונה.  אלא פרט בגילוי בפני עצמו אינם ענין

חב"ד  הזקן בגילוי תורת חסידות ואדמו"ר
הכללית  חידש (בהמשך לגילוי תורת החסידות

שלא רק שנקודת האמונה  הבעש"ט), של
תורגש גם בחכמה, בינה, דעת וכו', אלא

בפני עצמו, שכל מציאות  שזה נעשה גם ענין
החכמה, הבינה והדעת (השכל) שבנפשו הוא 

שבלב  במדות זה אלוקות, ועל דרך שמשיג
מקום גילוי נקודת  רק לא שמציאותם היא
שזהו  האמונה (פרט בגילוי האמונה), אלא

מציאותם עצמם, אהבת ה' ויראת ה'. 

אמונה זועק העולם
וגם זה הוא בהתאם לגילוי אחדות ה' כפי 

שנתגלה ע"י הבעש"ט וכפי שנמשך ונתגלה ע"י 
אדמו"ר הזקן: 

ע"י הבעש"ט נתגלה הענין ש"אין עוד מלבדו" 
ית', וכן נרגש גם  זולתו שאין שום מציאות

מקום לעבודתו, אלא  תפיסת בעבודת ה', שאין
כולו הוא גילוי נקודת האמונה שבנפשו  כל

שישנו בכל אחד מישראל מצד נשמתו, 

שלמעלה ממציאות האדם; 
הזקן נתגלה הענין של אחדות ה'  וע"י אדמו"ר
שמציאות  רק שהוא מצד העולם, שלא גם כמו
שע"י  ית', אלא אינה בסתירה לאחדותו העולם

שמציאות  ש-ה' אחד, העומק מתגלה העולם
ית'.  בו העולם מיוחדת

שלא רק שכל  האדם, הוא גם בעבודת וכן
שלו הם בהתאם לנקודת האמונה  הכוחות

שבו,  אחד, אלא שזהו כל מציאות השכל בה'
מכיר ומרגיש אחדות  ענינו עצמו מצד שהשכל
אינו  השכל עצמו ה' מצד מציאותו, כי מציאות
כחות נפשו.  ית'. וכן הוא בכל דבר הנפרד ממנו

המוח, הלב וכל האיברים
דוקא ע"י יגיעת ועבודת האדם,  בא זה ודבר

עצמו דוקא, להבין ולהשיג אחדות  עבודה בכח
וע"י  לשכל שבנפשו הבהמית, ה' גם בשכלו ועד

אהבת  במדותיו, גם הרי זה נמשך ההתבוננות
ה' ויראת ה', באופן שהאהבה והיראה שייכות
למציאות המדות שבלב, וכן הוא בכל כוחות 

המציאות של כל  וניכר שאמיתית נפשו, שנראה
הוא אלקות.  מהותו שבנפש כח

חוצה וע"י יפוצו מעינותיך (של הבעש"ט)
שהבעש"ט  המלך המשיח להבעש"ט כפי (דברי

בעצמו סיפר במכתבו המפורסם), שנעשה 
ודעת  (בעיקר) ע"י המשכתו בחכמה, בינה

וממנה למדות  חב"ד, בתורת חסידות שבנפש
יבוא מלך המשיח,  ומשם לכל האיברים וללב

ומיד ממש.  ותיכף
תשמ״א) (על-פי שיחת ש״פ בלק

דבר מלך

פרשת כי-תבוא

כי-תבוא

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
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השבת לוח

היום יותר מתמיד, רואים

ניסים  גלויים!
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח

בבקשת ברכה, עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש

חייגו למוקד הברכות: 050-8080-770
www.igrot.com :האינטרנט באתר או

יואש וזוגתו סיגלית הר' דוד
הלוי שיחיו

וילדיהם שיחיו 

- מיד ממש! ופרנסה לגאולה לברכה

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

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

תניא תהלים חומש

אלול: חודש ממנהגי
תפילין  חול. בדיקת יום שופר בכל תקיעות שמיעת

תהלים  פרקי זה. אמירת שלשה ומזוזות בחודש
לרבי ברכה כתיבת בקשת הסדר. יום לפי מידי

וחתימה  להתברך בכתיבה המשיח שליט"א מלך
וישועה  גאולה ומתוקה שנת טובה טובה לשנה

טובה כתיבה וחתימה



מידי שנה, את מציין יום ח"י באלול,
פתיחת שנת הלימודים של תלמידי 
חב"ד  ה"קבוצה" - תלמידי ישיבות
שנות לימודיהם  ששת שסיימו את

וכעת נוסעים  בארץ הקודש,
במשך שנה  כקבוצה אחת ללימודים

הרבי שליט"א  של המדרש בבית
חב"ד  במרכז הממוקם מלך המשיח,

יורק. שבניו העולמי - 770
תפתח  ביום שני הקרוב, ח"י באלול,
שנה חדשה של ה"קבוצה" ולקראת 
תשס"ט",  סיום שנתם של "קבוצה

אותה  את מצאו לנכון לחזק הם
התוועדות שבועית המתקיימת 

מאחד. כמפגש
בשבוע שעבר, הגיע לאותה 

"התוועדות אחדות" משתתף 
מנחם מענדל  בלתי צפוי. הרב

בנוף השכונה  עסקן מוכר שגלוב,
החסידית "קראון הייטס" 
שבברוקלין, ששיתף את 

התמימים המתוועדים 
מיוחדים  במספר סיפורים

נחשף. להם הוא
סיום דבריו, הוא  לקראת
הפתיע את המשתתפים 
בסיפור, שכנראה לפחות 
ישיר  לחלקם היה קשר

להתחלתו: "באחת הערים, 
כאן בארצות הברית, 

מתגורר אחד השלוחים, 
שנים הגיע  אברך צעיר, שלפני כמה

המקומית  לקמפוס האונברסיטה
לפעול בהפצת היהדות.

קשיים מרובים עמדו ועדיין עומדים 
בפניו. בהגיעו למקום הוא מצא 
עומד  את בית הכנסת המרכזי

כמעט שמם לגמרי. במקום בו היו 
כאלף מתפללים,  מידי שבת בעבר

יותר ממניין  מגיעים כיום רק קצת
מתפללים.

כמות  מפעולותיו להגברת כחלק
המשתתפים בתפילות, הוא הודיע 
סיום התפילה  עם מידי שבת, כי

חסידית.  התוועדות במקום תתקיים
לשבת נסעתי וחצי, כחודש לפני

חב"ד לעזור לו. השליח הרגיש  בבית
מהמתפללים  חמישה לחוץ, מעט
בתפילות  הקבועים המשתתפים

ידע אם  לא לשבת והוא נסעו
מנין  לאסוף יתאפשר השבת

לתפילה.
שאני  וסיכמתי איתו אותו, הרגעתי
אעלה כחזן, ובעז"ה תוך זמן קצר 

יגיעו גם האנשים לתפילה.
בסוף התפילה מצאנו את  ובאמת

שיא של כששים  עצמינו עם כמות
נשים ב"עזרת הנשים"  חבר'ה, חלקם
ונשארו אף  לפעילות השבת שהגיעו

להתוועדות.
במהלך ההתוועדות סיפרה אחת 

היום  המשתתפות מה הביא אותה
לבית הכנסת:

השבתות,  ממוצאי באחד זה "היה
שבועות, צעדתי לי  לפני מספר

רואה  סקוויר כשלפתע אני בטיימס
הרוקדים לצלילי  כמה יהודים

שהספקתי  חסידית. לפני מוזיקה
ניגש  לעכל את מה שרואות עיני

עליו  כרטיס לי מהם, הגיש אלי אחד
בני נח ואומר  מצוות מופיעות שבע

"תזכרי"! לי
בבוקר ניגשתי למחרת
לאבא שלי היושב כאן 

כעת (והצביעה על יהודי 
שהוא  שישב שם) מבוגר

הנשיא של הקהילה 
כאן, והראתי  הרפורמית
לו את הכרטיס ואמרתי 

שהיהודי שהביא לי את  לו
לאבי "תזכרי". לי זה אמר

שהינו ניצול שואה זה 
של...  ה'יזכור' את הזכיר

השואה ועורר את הניצוץ.
שבוע התקיימה הצבעה  באותו

בקהילה בשאלה האם להכניס כמה 
לקהילה, אבי שנדלק  גויים משפחות

הניצוץ, הצביע 'נגד' ובעקבותיו  לו
הקהילה. רבים מבני התנגדו עוד

החליטה הקהילה  מספר ימים לאחר
תואר 'נשיא כבוד'. לו להעניק

אותה בחורה את  סיימה השבת,
לאבי ששמעתי  אמרתי סיפורה,

טוב, בבית  שיש פה באזור צ'ולנט
הכנסת האורטודוקסי וכך הגענו 

הנה".
הרב שגלוב סיים את הסיפור 

המיוחד כשהוא מוסיף שאותה 
רבות  בחורה כבר מתחזקת מאז
וכבר  בשמירת התורה והמצוות

בישראל על  הקמת בית מתכננת
אי"ה. בעתיד יסודי התורה והמצוות
האחרון, כמובן ששוב  במוצאי שבת

לפעילות  יצאו עשרות בחורים
חסידיים  "קידוש לבנה" עם ריקודים

חומר הסברה בכיכר  וחלוקת
nהטיימס סקוויר...

יורק בניו ל-770 נוסעים רבבות בו תשרי חודש לקראת - גינזבורג יצחק לוי הרב עם

מעלת בית רבינו שבבבלמעלת בית רבינו שבבבל
"בי  רבינו שבבבל",  ל"בית  התלמודי בקשר  הבטוי את
מפרש מקדש וישב שם", "שנסע - ויתיב" כנישתא דשף

בקונטרס "בית רבינו שבבבל",  הרבי מלך המשיח שליט"א
יחיד ומיוחד) שהוא  (אחד, מקום מיוחד כפשוטו: ״שישנו
ה׳״) שבו  (״המקום אשר יבחר תמורת המקדש שבירושלים
זמנין הכא  עיקר השראת וגילוי השכינה. שלכן ״לא תימא הכא והכא אלא
״בי  המקום  של  בשמו  מודגש זה וענין דווקא.  אחד במקום  הכא״,  וזמנין 
מקדש הוא ״שנסע דשף ויתיב בנהרדעא״ - שהפירוש ״דשף ויתיב״ כנישתא
(ולא במקום אחר)  וישב שם״, היינו שגילוי השכינה שהיה במקדש בירושלים

וישב במקום מיוחד בבבל, תמורת המקדש בירושלים״. נסע
בית המקדש בתפארתו, הייתה שם השראת  כשם שבזמן שהיה כלומר:
ומשם  בעולם, והאלוקות  הקדושה  של  המקום  עיקר  היה  שם  השכינה, 
והיא  גלתה השכינה, עתה,  בדיוק כך - כולו התפשטה הקדושה לעולם 

בני ישראל, במקומם. עם נמצאת יחד
הקדושה  ולמרות  מערבי", מכותל  שכינה  זזה  לא  ש"מעולם  ולמרות
ששוממין  פי על  "אף  ובשממונו,  בחורבנו  גם המקדש במקום שנותרה
המשיח  שהוא  הדור, נשיא של  במקומו  הרי  - עומדים" הם  בקדושתן 
ישראל",  את לגאול עינים בכליון ומצפה  וממתין  יושב  "ששם  שבדור,
הוא  כאן  השכינה. מקום השראת  עיקר  הוא כאן  רבינו שבבבל",  ב"בית 
בעולם. כאן ה"נקודה" של הכל, כאן  והאלוקות עיקר המקום של הקדושה
הקדושה והאלוקות לעולם כולו, לכל  ה"עצם". ומכאן, רק מכאן, מתפשטת

ולכל נפש לפי דרגתו וענינו. מקום
ומיד  שליט"א שם, גם כאשר תיכף המשיח הרבי מלך מוסיף יותר מזה,
והשכינה  בית המקדש השלישי, ומשכולל ויתגלה משמים בנוי ממש ירד
מעוצמתו  יאבד "בית רבינו שבבבל" לא אז גם - הראשון תחזור למקומה
השכינה, עם כל ה"נקודה"  השראת בו ותהיה תמשיך אז וגם ותפארתו, 
המקדש  בית  עם  לגמרי  ויתאחד  ויידבק יתחבר  הוא  אז שכן וה"עצם". 
יהיו  ואליהם ועל ידם ויחדיו ייקבעו בירושלים. השלישי שיירד ויתגלה בו,
אחד לפי  כל בתי כנסיות ומדרשות ומקדש מעט, דבוקים ומאוחדים שאר

כולו. לעולם ומהם תומשך הקדושה דרגתו,
למה  נוסף  הרי  שבבבל",  רבינו  ב"בית  עתה  נמצאים שכאשר  נמצא 
שהוא  במקום נמצאים כבר עתה כאן במקום השראת השכינה, שנמצאים

מבית המקדש השלישי! עיקרי חלק

איפה יתגלה בית המקדש?איפה יתגלה בית המקדש?
את  ואומר  ומסיף  בזה,  גם מסתפק לא המשיח מלך שליט"א  הרבי 
מעיז  במפורש בעצמו, לא היה אומר זאת הנפלא-שאילולא הוא החידוש
זאת על דל שפתיו ואפילו  המשולהב והקיצוני ביותר להעלות החסיד גם
ויתגלה, לא יירד - שבית המקדש השלשי  ורעיונתיו מחשבותיו דל על
אלא דווקא  הקודש, כפי שמאמינים ויודעים כל בית ישראל, בירושלים עיר
בברוקלין, ב"חצי כדור התחתון", באמריקה, במקום הנחות והנמוך ביותר 
אותו למרכז של  נשיא הדור, הפכו והופכים ברוחניות, שיהודים, ובראשם
ב- - ב"בית רבינו שבבבל" שבדורנו, שהוא המעינות חוצה והפצת יהדות

איסטערן פארקוי. "בית משיח") הרבי שליט"א, (בגימטריא, אומר 770
השכינה, והשכינה הרי  מסביר, בית המקדש קשור הרי בהשראת שכן, הוא
הגאולה נמצאת השכינה  נמצאת כעת עם ישראל במקומם. ואפילו ברגע
עימם  ישראל, ואינה יוצאת מן הגלות אפילו רגע קודם להם אלא עם יחד
יורד,  השלישי  המקדש  ובית  הגאולה  מתרחשת  בו שברגע נמצא ביחד. 
כאן,  בית המקדש יורד מובן שגם ישראל. ולכן עם עדין השכינה נמצאת
בראשנו,  שהוא הכל ויחד עם כל ישראל והנשיא יחד עם "770" ומכאן,

ענני שמיא". עוברים לירושלים "עם

עכשיו נפלאות שיח חסידים

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי אלול  פרק ליום
הברכות כל נוסח וזהו

צריך אינו שוב האמצעיות...
הוידוי... שוש נוסח

בה'  אשיש
א פרק שבת הלכות

ב פרק

ג פרק

ד פרק

ה פרק

פרקים ז-ט שבועות הלכות

י-יב  פרקים

פרקים א-ג נדרים הלכות

ד-ו  פרקים

פרקים ז-ט

י-יב פרקים

פרקים א-ב נזירות הלכות יג. פרק

טו

טז

יז

יח

יט

כ

כא

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

כוחו של כרטיס אחד

את הגאולה" צדקה שמקרבת "גדולה

משפחה מאנ"ש, שנקלעו לבעיה 
רפואית חמורה לאחד מיקירם, 

מבקשים את עזרת הציבור בסיוע כספי
תרומות ניתן להפקיד למס' חשבון

בנק המזרחי 226543 סניף 407

נצחית,  תורה בתורה, מאחר שכך נאמר
בודאי  . . ו"תורת חיים" "תורת אמת"

(שארץ ישראל בשלימותה שייכת לעם ישראל זה שענין
ונצחי. של קיימא, באופן אמיתי הוא ענין בשלימותו)

עצרת תשמ"ב) שמיני (ליל

6132 צפת ת.ד.  | והארץ העם להצלת המטה

ענין נצחי

מענדל שגלוב הרב מנחם



המסלול את הכדור בתרמיל ששינה

חודש לאחדות - אלול חודש
(מעניני  דיומא ... וכמנהג בני ישראל לסיים מענינא

חודש אלול, לראש חודש היום), שמתקרבים אנו
הזקן  מרבנו המובא פי על ובפרט הרחמים והרצון,

נמצא  שהמלך לי, ודודי לדודי אני שאלו"ל ר"ת
תורה דיבור המתחיל אני לדודי לב, ב'),  בשדה (לקוטי

לפרד  ההשתדלות בימים אלו רצון שלמרות יהי
יתקרבו כל בני  הלבבות ולרחק אפילו קרובים,

שהם, אחד לאחד,  ישראל, בכל מקום
כולם אגודה אחת לעבדו  ובסגנון המסורתי, יעשו

שלם,  בלבב ית'
וטוב  — מתוך שמחה החסידות וכדרישת תורת

לבב. 
תשכ״א) (ממכתב כ״ה מנ״א

ברכות חודש של
... ובפרט אשר יצאנו כבר מימים הראשונים של 

ומהם לחודש הנחמה ונכנסנו לימי חודש מנחם-אב
חודש הרחמים רחמיו המרובים של יוצר  אלול

האדם
ומפרנס כל  טובה וזן בעין פקיחה ועין ומשגיח עליו

ברוח ובאור פני מלך (מה"מ)  בגשם והן הן צרכיו
(וכל צרכי החיים) חיים,

כגוונא  עילאה בזהר הק' עלמא ועל פי המבואר
ממשיך אור  למטה ואור פני האדם דעלמא תתאה,

ברכה וישועה מעולם העליון.
תשכ״ד) (ממכתב י״ד מנ״א

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ביותר, לא העלה על  גם בחלומותיו הגרועים
מעולם, מר דניאל אפרתי, המשמש כמרצה  דעתו

לפילוספיה ומבקר תרבות, שימצא את עצמו, 
בכפו  חיים ממשית, כשיושלך, ללא עוול בסכנת
לתוך תא מצחין בבית כלא הודי, הידוע בתנאיו 

הקשים.
חודשים, דניאל, שבדרך  לפני מספר הכל החל

במדינות זרות, נסע לצורך  לטייל כלל לא מרבה
באונברסיטה המקומית,  לימודים והרצאות

בפונה שבהודו.
לבתי  להגיע לי כלל, הוא מספר, לא יצא "בדרך

בארץ ולא במהלך ביקורי  חב"ד, לא בהיותי
היום יצא שבדרך כלל ביקרתי  עד בחו"ל.

רוב, המטיילים  פי על שם במדינות אירופה,
בגלל התשתית  חב"ד, פחות לבתי נזקקים

התיירים. את הראויה המשמשת
יותר התברר  משום מה, במהלך שמאוחר

חשתי  להצלתי, הפעם כהשגחה פרטית שהביאה
לבית חב"ד. הטיול הנוכחי איכזב  להכנס צורך
דחוף להכנס  צורך נפשי וחשתי קשות, אותי
למקום בו אוכל לשוחח עם מישהו ולשטוח 

ולו רק בשביל  עובר עלי, לפניו את אשר
תחושותי. את שמישהו יחלוק איתי

עמוקה אכזבה
בולט ברחבי העיר, הביאו  קצר, ושילוט בירור

אותו מנהלים  חב"ד, באחד הערבים לבית אותי
שנים משפחת הרב  כעשור במסירות, מזה
ורחל קופצ'יק, שיחד עם ילדיהם  בצלאל

הרבי שליט"א מלך  משמשים במקום כשלוחי
המשיח.

ימים  באותם קופצ'יק אמנם לא שהה הרב
רחל, האזינה לדברי,  השליחה, הגב' אך במקום,

אכזבותי  ליבי ואת על פורק את כל אשר כשאני

כדי כך אני  מחלום הטיול הלא מוצלח. "עד
לניו- מפונה מאוכזב, ציינתי בפניה, שאת הדרך

התעופה, אעדיף לעשות  ממוקם שדה דלהי, שם
נמאס  בטיסה ולא ברכבת, כמו שאר המטיילים,

לי מהודו!"

פרטית השגחה
בדעתי, כי המילים  העלתי לא רגעים באותם

האלו, שמשום מה בחרתי להשמיע דווקא בבית 
יצילוני. תהיינה המילים שמאוחר יותר הן חב"ד,
ברחת בדרך של  לי, אם כבר "תשמע, היא ענתה
הנסיעות  טיסה, אני יכולה להמליץ לך על סוכן
ישר עם מחירים זולים. תוך  ההודי שלנו, אדם
כדי היא רשמה על נייר את מספרו של הסוכן,
והעבירה לי את  בקשר תמידי, העומד עימם

מספרו.
בדרך כלל, אם  כי מציינת, הגב' רחל קופצ'יק

עימם  מיוחדת, המטיילים לא נוטלים אין סיבה
טלפון, גם לא של בית חב"ד. "כאן,  מספרי

מספר  את לידיו בהשגחה פרטית הוא קיבל
שסייע לו בהמשך". הטלפון

הבטחוני הופתע לגלות  כשהגיע דניאל לבידוק
שגרתיים שבקעו בעת שהתיק  לא ציפצופים

"יש לך בעיה" הפטיר לעברו  שלו עבר בבידוק.
שכבר הבין,  דניאל חמור סבר. השוטר במבע

שיש לי בעיה". לענות: "אני יודע מיהר

מעשית ישראל אהבת
מסביר, את התיק קיבלתי  "צריך להבין, הוא

מידידי לצורך הטיול. זה התרמיל ששימש את 
כדור  בו ביתו בשירותה הצבאי, וכנראה נשכח

אותי. לעצור בודד של רובה. זה כבר הספיק כדי
אחת" הודיעו  טלפון לשיחת "יש לך אפשרות

לי בבית המעצר. שלפתי את מספרו של הסוכן 
לבית חב"ד על מעצרי.  וביקשתי ממנו שיודיע

"להרקב" במעצר. לי ידעתי שחב"ד לא יתנו
גסס על  לתא, ראיתי אדם שכבר כשנכנסתי

"תוך 72  לי מיהר להסביר מיטתו. אחד העצורים
צריך להבין, אפילו  תראה כך". שעות" גם אתה

כל-כך, עד שהם מפילים  המים שם מזוהמים
וחזק! למשכב אפילו אדם בריא

לאחר שחרורי שהיתי עוד חמישה-עשר שבועות 
בבית חב"ד, שנטלו על עצמם את "מעצר הבית" 

מהחל  שלי תוך שהם דואגים לי לכל צרכי
מבקש פעם אחר פעם  ועד כלה". תוך שהוא
הרבי שליט"א מלך המשיח  של את ברכותיו

בשעה  בדרך מופלאה, ההודים לשיחרורו מיד
בכלא. תמימה קצוב לשנה כנגדו העומד שהעונש
כיום אני יודע, הוא מסכם את החויה, שאפשר 

ניתן אך לדבר על הומאניזם ולא לעשות דבר,
מילה! אהבת ישראל ולהתכוון לכל על לדבר

אי"ה במהלך  המלא הוא יספר את הסיפור
ביום רביעי  השלוחים" המרכזי של "כנס המושב

בראשל"צ. השבוע,

דניאל אפרתי בראיון בתקשורת בעקבות שחרורו
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מיוחד שלוחים בכנס להשתתף כב' את להזמין שמחים הננו
מלך המשיח שליט"א הרבי להתגלות להביא בפועל ממש
770 - תש"ע החדשה השנה ולקראת "הקהל" שנת סיום עם

ציבור משפיעים ואישי בהשתתפות רבנים,
(9.9.09) ה'תשס"ט כ' אלול רביעי, ביום שיתקיים אי"ה

(ע"י אלקטרה) ראשל"צ החדש א.ת. 3 ישראלי רח' שמעון "ארקו" באולם שבבניין
מהשעה 16:30 החל

הקרוב! רביעי יום

היום! כל לאורך עשירה תוכניה


