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שטפונות מזה. להתעלם אפשר אי בעולם. קורה משהו
מקיף אדיר חום גל בסין, בוץ מפולות בפאקיסטן, ענק

שיאי נשברו אירופה וברחבי בארה"ב העולם. את
ברחבי משתוללות שריפות מאות בוערת, רוסיה חום,

מוסקבה ניתכים, כבישים בוערים, קמ"ר אלפי המדינה.
את לנער כנראה החליט מישהו ופיח. אפר בענני מכוסה

לטובה. הגדול השינוי לקראת המערכת,
הנראה בטוב שהם כאלה לטובה, שינויים גם ישנם אבל

צריך ורק העיניים מול ממש לנו המתרחשים והנגלה,
ראש חולל משבוע, יותר קצת לפני לב. תשומת מעט

קאן, נאוטו יפן ממשלת
כאשר חיובית, סערה

דרום תושבי בפני התנצל
שנות עשרות על קוריאה

המאה-20. בתחילת כיבוש
שנה מאה לפני בדיוק

הקיסר צבא כוחות פלשו
ופתחו קוריאה האי לחצי

אכזרי כיבוש של עידן
של הפסדה עד שנמשך

העולם במלחמת יפן
באוגוסט ב-14 השנייה

נדרשו זו בתקופה .1945
בצבא לשרת הקוריאנים

בקו ולהתייצב היפני
נשלחו אזרחים החזית,
וסבלו כפייה לעבודות

במשך אכזרית התעללות
שנים.

בשבועה לגאולה מוכן עולם
את לעשות יפן ממשלת ראש את הכריח לא איש

החליט מכן לאחר שבוע נעשה. הוא אבל הזה, הצעד
ניהלה הקיסרית יפן נוסף. צעד על קאן הממשלה ראש

במהלכם מרובות, מלחמות האחרונות השנים במאה
העולם במלחמת רובם יפנים, חיילים מליון כ-2.5 נפלו
השינוי על קאן ממשלת החליטה אלה, בימים השניה.

עוד לא - יפן עבור הגדול
מלחמות.

אלה בימים שנערך בטקס
לכניעת שנה 65 - לציון

קאן הממשלה ראש נשבעו השניה, העולם במלחמת יפן
מלחמות. בעוד תשתתף לא יפן כי אקיהיטו, והקיסר
רבות, למדינות וכאב נזק יפן גרמה המלחמה "במהלך

ומביע כך על עמוק צער מביע אני אסיה. לעמי ובייחוד
אמר משפחותיהם", ובני הקורבנות כלפי תנחומים
אחורה מביט אני הזה "במקום בטוקיו. בטקס קאן

לא המלחמה שאסונות תקווה ומביע ההיסטוריה על
בנאום. הקיסר הוסיף שנית", יתרחשו

לעשות יפן, ממשלת את לאלץ היה יכול לא אחד אף
של קביעתו בגלל רק נעשה וזה נעשה. זה אבל זה. את

שליט"א הרבי אחד, איש
דורנו נביא המשיח, מלך

משמעית, חד שהודיע
לגאולה. מוכן העולם

למלך התקשרות
הניסים שנות מאז

תנש"א-נ"ב והנפלאות
מעצמות-העל כיצד ראינו
הנשק צמצום על חותמות
צבאיים משאבים הגרעיני.

אזרחיים, ליעדים הופנו
ואיכות כלכלה בריאות,

של קיומו כתחילת חיים,
חרבותם "וכיתתו היעוד
אנו כעת אך לאיתים".
יפן, נוסף: לשלב עדים

הכלכלית המעצמה
לא - ונשבעת בעבר כיבושיה על מתנצלת והטכנולוגית,

מלחמות. עוד
הרבי הבהיר לגאולה, מוכן עולם - זו להודעה בצמוד

המוטלת והחובה הזכות גודל את המשיח, מלך שליט"א
כל לעשות וטף, נשים אנשים מישראל, אחד כל על

והשלימה האמיתית הגאולה את להביא כדי שביכולתו
כל בין ההתקשרות ע"י בפרט ומבחינתנו ממש. בפועל
וכלשונו המשיח, מלך שליט"א לרבי הדור מאנשי אחד

הי'ה, כבר משיחא מלכא דדוד המינוי "והרי הקדוש:
משחתיו", קדשי בשמן עבדי דוד "מצאתי שכתוב כמו

וההתקשרות העם ע"י מלכותו קבלת להיות רק צריכה
האמיתית בגאולה - הגילוי בשלימות והעם המלך בין

ממש". ומיד תיכף יהי'ה זה וכל והשלימה,

ל״תשרי״ הכנות
בהם תשרי, חודש ימי לקראת

בניו 770 משיח" ל"בית אלפים נוסעים
מיוחד הכנה כנס אי"ה יתקיים יורק.

ישאו בו הנסיעה, לקראת ובנות לנשים
יתקיים האירוע ומשפיעות. רבנים דברים

בבוקר, 10 בשעה אלול י"ג שני ביום
רח' אביב, ברמת "פנימיות" במדרשת
לפרטים אביב. רמת ,45 לבנון חיים

.050-0770-770 נוספים:

חסידי יהודי בית
של שמו זהו "770 עד עדי "בנין

הבית בעניני העוסק ותיק חב"די מרכז
מוקד נוסף, קו הושק אלו בימים היהודי.
בניית של החשובה במצוה שעוסק ארצי
לכאלו והחסידות, התורה אדני על בתים

גם ניתן במוקד נשואים. אינם שעדיין
היהודי. הבית בנושאי הדרכה לקבל

.03-550-3651 הטלפון: מספר

משיח גביעי
יוצאת החדשה, השנה לקראת

הקידוש לגביעי מיוחדת מהדורה לאור
הכרזת מופיעה עליהם טהור, מכסף

מלך ורבינו מורנו אדוננו "יחי הקודש
מתאים משיח. ודגל ועד" לעולם המשיח

ומשפחה. לידידים אירוע לכל כמתנה
נוספים לפרטים לבחירה. דגמים מספר

.077-7177007 והזמנות:

קביעתו בגלל רק נעשה וזה נעשה. זה אבל זה. את לעשות יפן, ממשלת את לאלץ היה יכול לא אחד אף
לגאולה. מוכן העולם משמעית, חד שהודיע דורנו נביא המשיח, מלך שליט״א הרבי אחד, איש של

טובות חדשות

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

(20.8.10) (5770) ה'תש"ע אלול, י' כי-תצא, פרשת קודש שבת ערב

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

ב"ה

לטובה השינויים
תאוצה תופסים

811

- שופר״ ב״מבצע עסוקים המשיח מלך שליט״א הרבי שלוחי אלול חודש בימי
ביפן שופר מבצע בתמונה: השופר. קול בשמיעת יהודים לזכות

מקום בכל שופר מבצע



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

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

בלוך שיחי' שבתי הרב למשפחת
בקשרי שיחי' ישראל הת' הבן לבוא

אסתי ב"ג עם השידוכין
קריאף שיחי' דניאל הרב למשפחת

שליט"א הרבי כברכת עד עדי בנין - ביתם יהא
הגאולה זמן של הרחבה ומתוך המשיח מלך

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

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

תניא תהלים חומש
ז"ל ונעימה כדורי בן יחזקאל הר'

שמש
ה'תשס"ט אלול ז' נלב"ע

בתוכם, והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

נשמת לעילוי

 
   

שמחות   
    בישראל

   
   

   
   
    
    

  
   

ז) כב, (דברים האם את תשלח שלח

לשלח זוכה אתה הקן מצות שלחת אם
"וכי טו) (דברים שנאמר מנין? עברי. עבד
מהו אחר: דבר מעמך". חפשי תשלחנו
קיימת אם האם" את תשלח "שלח
המשיח, מלך לבוא ממהר אתה זו, מצוה
לב) (ישעיה שנאמר מנין? שילוח. בו שכתוב
אחר: דבר והחמור". השור רגל "משלחי
הזאת המצוה קיימת אם תנחומא רבי אמר
שיבוא, ז"ל הנביא אליהו את ממהר אתה
"הנה ג) (מלאכי שנאמר שילוח. בו שכתוב
והוא הנביא"; אליה את לכם שולח אנכי
(שם) שנאמר מנין? אתכם, וינחם יבא

בנים". על אבות לב רבה)"והשיב (מדרש

יט) כה, (דברים עמלק זכר את תמחה
מעשה את תמיד לזכור עשה מצוות

את לומר נוהגים יום מידי ואכן עמלק.
מעשה את גם הכוללות הזכירות" "שש
על כך כל נצטווינו מדוע ולכאורה עמלק.

זכירתו?
ריבונו את שיודע נאמר, עמלק על
גדולת את ידע עמלק בו. למרוד ומתכווין
ואף-על- לישראל אהבתו גודל ואת ה'
כוונה מתוך בישראל להלחם יצא פי-כן

בה'. למרוד
במובנה גם לעקרה שיש שלילית תכונה
תורה, הלומד אדם כגון: יותר, העדין
רמת את תואמת הנהגתו אין עדיין אך
בתורה ידיעתנו את לחבר עלינו לימודו.
היום-יום. בחיי מעשית התנהגות עם
זירוז פועלים הרוחני, עמלק במחיית
של זכרו שימחה צדקנו, משיח התגלות
השלישי המקדש בית את ויבנה עמלק

ממש. בקרוב
חי) (מעיין

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:55 6:42 ירושלים
7:57 6:57 תל-אביב
7:57 6:49 חיפה
7:56 6:59 באר-שבע
8:30 7:30 ניו-יורק

ה'. מרחמך אמר - עקרה רני 
א-י). נד, (ישעיה

תמיד - עימו תקים הקם

שורו או אחיך חמור תראה "כי נאמר: בפרשתנו
עמו". תקים הקם מהם, והתעלמת בדרך נופלים

התורה מן המצווה קיימת שראשית כמובן
בכל אדם, כל צריך זאת, עם שיחד אלא כפשוטה,
הספציפית השייכות מהי - וללמוד להתבונן מצב

העבודה כלפי בתורה, הנכתב זה, ענין של
זה. בזמן - עלי המוטלת הרוחנית האישית

הבהמה? את מקימים איפה
פרטי את להבין תחילה יש העניין הבנת לשם

ומשמעותם: בתורה המופיעים המצווה
לרשות היחיד רשות בין ה"ממוצע" הוא דרך

הרבים.
ה"קו" ענין החסידות בתורת כשמתבאר לפיכך

הגדולה העיר את המחברת מדרך לדבר משל ניתן
לפינה עד הקטנות העיירות עם המלכות והיכל

להעביר צורך כשיש צינור: של המשל כן נידחת,
גדול, ובתוקף בשטף ההולך הגדול, מהנהר מים

המסתעף לצנור, להזדקק הכרח קטנים כלים אל
מסוגלים שבאמצעותם קטנים לצינורות כך אחר
ולמרחק ביותר הקטנים לכלים עד להגיע המים

ביותר. הגדול
ההקמה חובת תחול שבו דבר בהוספת כשדנים

מלבד - הזולת) בהמת את להקים החובה =)
את שיש במפורש התורה כותבת (שב"דרך" הדרך
או אופנים: בשני הדבר אפשרי - ההקמה) חובת

ברשות ברפת, הנופלים והחמור השור את להוסיף
על הרבים. ברשות הנופלים את להוסיף או היחיד,

הרבים, רשות את לרבות שיש בספרי נאמר כך
הקמה. חובת אין ברפת ואילו

זה את ראית סתם לא
מזה ללמוד אחד כל שעל האישית ההוראה ענין
אדם פרא "עיר הרי החינוך לפני חינוך: - הוא

שור אותו כמו מחונך לא במצב הינו האדם יולד"
ואילו הרוחניות למעלות מתייחס (שור חמור או
הקיימים הרוחניים החסרונות את מבטא חמור

הרצונות). ושינוי החינוך לפני
נופלים השור את או החמור את איפוא, כשרואים,
בדרך לשאת) שעליהם המשא נפל ואף (מדרגתם,
עמו". תקים "הקם אחד: כל על התורה מצווה -

את לו שמראים "תראה", של עצמה זו עובדה
וכמאמר לו, שייך שהדבר הוכחה מהוה הדבר,
הוא ושומע רואה יהודי אשר שכל הבעש"ט

האדם בעבודת זאת לנצל כדי פרטית בהשגחה
לקונו.

נעלית בדרגה עומד שהוא סובר שהוא למרות
נעלית בדרגה באמת הוא עומד אף ואולי יותר,

שהכתוב וכפי אתו, הדדית שייכות לו יש - מאד
שלך. אח סופית, כ' בתוספת "אחיך", אומר:

ברשות לא בדרך, נמצא השני את רואה כשאדם
ברשות אותו שרואה אף מזה ויתרה היחיד,

של יחידו - היחיד רשות של היפוכו הרבים,
הזאת"? ולצרה לי "מה לטעון: הוא עלול עולם,
הצדה לסלק עליך חובה ! לא לו: נאמר כך כלפי

תקים. הקם מצות ולקיים עניניך את
הרבים. ורשות בדרך דוקא היא החובה ואדרבה:
היחיד, ברשות שהם מאחר ברפת, נופלים לגבי
החובה מעצמם. שיקומו כיון הקמה, חובת אין
שכן הרבים, ברשות כן על וייתר בדרך קיימת

תורה". מבדברי סופרים בדברי "חומר
בזריזות להיות צריכה בדרך הקמה מצות

יש - הרבים ברשות ברם, כאמור, ובשמחה,
דברי עלי "ערבים שכן מיוחד, בעונג לעשות

תורה". מדברי יותר סופרים

ולהשפיע לפעול
רחוק במקום לפעול שאפשר בשעה ולעניננו:
הרי וברוחניות, בגשמיות נדחת נדחת, ופינה

ולא תקים", ש"הקם הדבר שפשוט רק לא
לגרוע זו לעובדה שאסור הדבר שפשוט רק

כן, על יתר אף, אם כי והשמחה, הזריזות מן
הזריזות את החיוניות, את להגביר צריכה היא
יהודי לחינוך השפעה של זו פעילות והשמחה.

האמיתית הגאולה את בפועל תזרז כשר,
והשלימה.

תשח״י) אלול ט׳ שיחת (עפ״י

מלך דבר

כי-תצא פרשת
ב אבות: פרקי

תצא כי

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח



ה' שבשיכון החב"די הכנסת בבית
יעקב הרב הגבאי מוכר ברק, בבני
רבות הפועל נמרץ כפעיל עמרני,

והפעילות. הכנסת בית לעניני
בחנות יעקב ר' עוסק לפרנסתו,

נמכרים שם ברק, בני במרכז 'באזר'
שונים. מוצרים

קצרה תקופה מתחיל שלי, "הסיפור
להתגלגל. הענינים שהתחילו לפני

שקיבל ממכירי, כשאחד זה היה
ולא דולר, 100 של הלוואה ממני

המסוכם. במועד החוב את לי החזיר
כי לב שמתי ארוכה, תקופה במשך
וכשהיה עימי, ממפגש מתחמק הוא

טורח היה ממרחק, אותי רואה
להעלם...

עם בנוח שלא כמובן הרגשתי
ובהזדמנות הסיפור, כל

לפגוש שהצלחתי הראשונה
מוחל אני כי לו אמרתי בו,

את ושיקח החוב, על לו
"מה גמורה. כמתנה הכסף

להשיב, מיהר הוא פתאום?
תקבל אתה השבוע עוד

החוב". את בעז"ה
פגש הוא יומיים כעבור ואכן

טפוחה ערימה לידי והעביר אותי
בודדים... דולרים שטרות של

דולר. מאה היו הענקית בערימה
בהרגשה יום באותו הביתה שבתי

שקינן ארוך זמן מזה מרוממת,
הרבי של דולר להשיג החשק בי

מה ומשום המשיח, מלך שליט"א
מאה מתוך כי ההרגשה בליבי נכנסה

שטר שם יהיה בטוח - השטרות
שכזה. אחד

והפכתי ישבתי ארוכה שעה במשך
גיליתי כשלבסוף שטר, אחרי שטר
שטר שום ואין טעיתי כי לצערי,

הערימה. בתוך שכזה
משהו. עצובה בהרגשה לישון הלכתי

אלי פונה רעייתי השינה כשלפני
מי חושב? אתה "מה לי: ואומרת
שכזה..." דולר מקבל - לו שמגיע
מיוחד. מחלום התעוררתי בבוקר

מלך שליט"א הרבי את ראיתי
לי אומר כשהוא בבירור, המשיח

- לו שמגיע מי " משפט: אותו את
ואמרתי הגבתי מייד דולר..." מקבל

לי?". מגיע לא "וכי
חייך המשיח מלך שליט"א הרבי

תוך לך" שמגיע "בוודאי לי, ואמר

דולר של שטר לי מושיט שהוא
ומילוי והצלחה בברכה אותי ומברך

לטובה. ליבי משאלות
ויצאתי לאשתי, החלום את סיפרתי

כולל שכמובן יומי לסדר מהבית
וריצה תפילה חסידות לימוד מקוה,

החלום החנות. לפתיחת מהירה
ממני. נשכח כבר כאילו

בדמות הבחנתי החנות, פתח ליד
כי ראיתי כשהתקרבתי לי. הממתינה

מלמעלה. המבוגרת השכנה זו
בענינים לה מסייע אני פעם מידי

לעזרה. זקוקה היא בהם שונים
בנים ללא ערירית באישה מדובר
לפני נפטר ל"ע שבעלה בנות, או

הצעתי הזמן במשך שנה. כעשרים
באם אלי לפנות תהסס שלא לה

תיקונים צריכה היא
נורה החלפת קטנים,

וכיו"ב.
עם אלי פנתה היא הפעם

אחר: סיפור
בעלי את ראיתי "בלילה

שלפני לי שהזכיר ז"ל,
יחד היינו שנה, כשלושים
מלך הרבי אצל בארה"ב,
שאנחנו למרות שליט"א. המשיח

לזרם ומשתייכים חב"ד חסידי לא
ולבקש לסור החלטנו זאת בכל אחר,

הדולרים בחלוקת הק' ברכתו את
לקבל זכיתי כשעברנו המפורסמת.
מקבל גם בעלי בעוד שטרות, שתי

לברכה. שטר
לי הזכיר כשבעלי אופן, בכל

לקחת לי, אמר הוא בחלום זאת
ליעקב". אותו ו"לתת שכזה שטר
תעלה לי, אמרה היא כשתתפנה,
השטר". את לך ואתן הביתה אלי

מייד: לה אמרתי גאתה, התרגשותי
מייד אלא החנות את פותח לא "אני

כדי תוך הדולר". את לקבל עולה
בהתרגשות מצלצל אני עולים שאנו

ההתגשמות על לה ומספר לאשתי
ביקשה היא החלום. של המיידית
בעבורה גם לבקש אוכל אם ממני

כזה... שטר
שתי קיבלתי שם לדירה, עלינו ואכן
בעבור ואחד בעבורי אחד שטרות,

את לי נותנת כשהשכנה רעייתי,
ברכה לך שיהיה לי ואומרת הדולר

לבך משאלות כל ומילוי והצלחה
nלטובה..."

ארה"ב כי האחרון בשבוע התפרסם היל"ת, ישיר למו"מ הסכמתה על ישראל הודעת בעקבות
מתבטא תשל"ח, אלול ח' בשיחת חדישים. מטוסים הסיוע" "כספי מתוך לרכוש לישראל מאשרת

מכך. ומזהיר דומה פרשיה על המשיח מלך שליט"א הרבי

לשלוםלא זו הדרך לשלום הדרך זו לא
שאומרים כזה, אופן עד גדול! הכי הלחץ את הזמינו
לשונאי גם נשק יתנו אז נשק, לקבל רוצים שאם
שקושרים הראשונה הפעם שזה ליצלן. רחמנא ישראל
[=בארה"ב ששמעו מתי – נהיה? זה ומתי ביחד! זה את
- אומרים בדיבור והיפוכו: דבר אומרים] שבישראל
יש למעשה בנוגע ליהודים, שייכים ושומרון שיהודה
לפני חודשים כמה שהיה מה וזה במקום, לגעת פחד
ישובים], יקימו [=שלא בשטח יגעו שלא בגלוי והכריזו נשאר, זה וכך זה
לבניית תכנית שיכינו אמרו לקיר, הממשלה] [=את אותם שלחצו ומתי
וצריך אנשים, אלפי מאות שם להיות צריכים במילא גדולות ערים

וכו'. וכו שם] לגור [=שרוצים האנשים מספר את שיהי' עד לחכות
הדרך שזו לדמיין לאחרים גם גרמו ובמילא לעצמם, דמיינו זה ובמקום
להגדיל לא פנים כל על לשלום, להכנה פנים כל על – לשלום הנכונה
ביטחון לעניני מומחים שאומרים מה וראו ליצלן, רחמנא הסכנה את
של סימן כל פחדנות, של סימן שכל שנים, וכמה חודשים, כמה כבר
רואים והערבים] [=ארה"ב היו אם - בפועל במעשה חסרון וכל היסוס
עניין זה אלו שבזמנים – לגבולותי'ה ישראל שארץ באמת שמתכוונים
לא הנה - נכון שבאמת יהודים מיליון וחצי לשלושה ממש ביטחון של
על הטבע, בדרך גם שיעשו רוצה הוא אבל ישראל, שומר ישן ולא ינום
שבשעה אמת: תורת הקדושה בתורתו כתוב וכך קטנה, באצבע פנים כל
שמשם במקום ותבן קש עסקי על לבוא רוצים שהם אומרים שעכו"ם
בשבת אפילו אז לפניהם, הארץ כל פתיחת להיות יכולה ליצלן רחמנו
את מבטל שזה ההבטחה את יש ואז - הכן, ולעמוד נשק, לקחת צריך

בתוקף! כשעמדו ענינים בכמה שראו כמו הלחץ

מלחמותהמלחמות - אותן מלחמות אותן - המלחמות
הביא וזה וליישב, השטח על להגן יתנו שלא יותר: עוד ...ואומרים
גלוי, בטון אמרו ש[=האמריקאים] יבואו, שלא שקיוו האלו לתוצאות
להגן נשק לקבל שרוצים ליהודים נשק לתת רוצים שאם שהחליטו:
שעשו ומתי ליצלן, רחמנא ישראל לצוררי נשק עם קשור זה הארץ, על
בערך שעוד שהבטיחו ארה"ב] עם ההסכם [=על הרעש כל את כאילו
אחרי אוירונים וחמישה עשרים – עשרים יתנו שנים(!) חמש – ארבע

שנים! חמש ארבע בערך
וחמשה עשרים עוד ועצום! גדול הישג שזה השקר את מקבל והעולם
ארבע עוד – יהיה? זה מתי בלחש: עוד מוסיפים זה ואחרי אוירונים!

שנים! חמש
למעשה, גדול", "הישג שזהו בשמועה שהפיצו היחידה ...ההבטחה

אוירונים! וחמישה עשרים – עשרים עוד יוסיפו שנים ארבע שעוד
איזה מפלגה, איזה , [בארה"ב] שם הבית בעל יהיה מי יודע לא אחד אף
שנים, שתי אחת, שנה בעוד יהיה מה יודע לא אחד אף [=נשיא], איש
אבל וישראל], ארה"ב [של הזה מהצד רק זה שכל כולנה על והעולה

המחבלים! אומרים מה יודעים לא בכלל
זה על שדובר ועניין בגלוי! אותו שרואים עניין קץ, לדבר אין ...וכאמור,
הקודמות שהמלחמות וטוענים הפסק! ללא חודשים בזאת" נא "ובחנוני
מעמד אותו יהודים, אינם אותם יהודים, אותם זה הרי – אחרות היו
יותר שמתקרבים מכיוון זו. מבחינה – קשה יותר נהיה זה – כן ואם ומצב,

צדקינו. משיח לבוא וחייב תשובה, לעשות שחייבים ומצב למעמד
דורון) טוביה הרב ע"י נערך - ההקלטה לפי מהשיחה חופשי (תרגום

עכשיו נפלאות ישראל עם ובטחון הארץ שלמות

ליום פרק אלול היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
והעובדים המקדש כלי הל'
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אחד ודולר חלומות שני

אלול: חודש ממנהגי

היו לא - בתוקף מלכתחילה עומדים היו אם
יהיה, מה יותר ברור כעת אבל לכך, מגיעים

ספק שום אין עכשיו: להציע שרוצים הנוסח על יחתמו באם
נפש... פיקוח של העניין את יגדיל שזה ספיקא וספק

תשל"ט) תשרי (י"ג

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הנפש פיקוח את יגדיל ומתוקהזה טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה מאחלים:
ומנחה בשחרית אורי" ה' "לדוד פרק אמירת

חול יום בכל - בשופר תקיעה
אלול חודש לימי תהילים פרקי שלשה אמירת

והמזוזות התפילין בדיקת
האחרונים) החודשים ב-12 נבדקו לא (באם

עמרני יעקב הרב

המטוסים



דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

ביטוחים קדמי

באהלר' קדמי באהל  קדמי ר'
הקדושהבעש"ט הקדוש הבעש"ט

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

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים: 03-501770203-5017702 מתקשרים

העין בגלגל מאבחן *
נטורופתיה *

הומאופתיה *
דיקור *

נוספים: ופרטים תור לקביעת

קליניקה054-7825567054-7825567
בצפת

אביב ובתל

ומוכחות רבות הצלחות

מאנ"ש רבנים בהמלצת

לקויה: וספיגה הורמונליות בעיות
יש בסדר, B-12 יפה, ממש עלה הברזל דם, בדיקות "...עשיתי

ו.) (עדנה מהטיפולים" תוצאות
סכרת: בעיות

ירדתי וגם סכרת לי אין ועכשיו לי שאמרת למה "...שמעתי
מ.) (שלמה במשקל"

פוריות: בעיות
ילד" חובקים אנחנו בזכותך לך, מודים נברו משה "...ד"ר

ובעלה) (ליאת לילדים: והורים בזוגיות בעיות
ק.) (לאה אלי" חזרו והילדים נפש שלוות בי "...יש

הנידח בכפר גאולה של אור

חיינו לבית נוסעים
יותר—כאשר עוד מודגש זה שענין להוסיף, ויש

לרגל: דעליה הענין ודוגמת מעין היום" גם "עושים
הרוחנית בעבודה לרגל דעליה הענין לתוכן בנוגע

לאדמו"ר =) בליקוטי-תורה מבואר - האדם בנפש
והשולחן-ערוך) התניא בעל זלמן שניאור רבי הזקן

יכולים אנו שאין הגם המקדש, בית ש"משחרב
שהיה ההשתחוואה היא הראיה ("עיקר להשתחוות

ויוצא"), משתחווה
אפס זו הארה קדושת נתפשטה פנים על-כל

-המדרש", ובית בית-הכנסת מעט, במקדש קצהו
המדרש ובית הכנסת בית - וכמה כמה אחת ועל

מורי-וחמי קדושת כבוד של - ועל-דרך מיוחדים,
דורנו. נשיא אדמו"ר

עשיריות וכמה שכמה - היום" גם "עושים ואכן
("טלטולי עצמם את מטלטלים מישראל ומאות

ומקומם, מביתם דאיתתא") "טלטולי וגם דגברא"
אמותיו בד' תשרי חודש מועדי במשך לשהות כדי

דעליה לענין וזכר ודוגמת מעין דורנו, נשיא של
קיים. היה המקדש שבית בזמן לרגל

מיהרו שלא וכמה כמה עדיין כאן שנמצאים ומכיון
אלא שמחת-תורה, לאחר מיד לבתיהם לחזור

לאחרי ורק זה), (שבת במרחשון לששה גם נשארו
למקומו, איש איש לבתיהם, לחזור עומדים כן

את למלא העליונה ההשגחה לו שהועידה המקום
מודגש אזי - שם" שמו "לשכן ושליחותו, תפקידו

וגמר סיום במרחשון, דששה המיוחד ענינו יותר עוד
לרגל. העליה

תשמ״ז) מר-חשון ו׳ נח, ש״פ (משיחת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

במרחבי פזורים אור של נקודות כחמש-עשרה
בתי מוקדי עשרה חמש ההודית; תת-היבשת
משלימים האחרון, בעשור שם שנפתחו חב"ד,

המשיח. מלך שליט"א הרבי של מהפך עוד
יכול זו, למהפכה סמל למצוא שמבקש מי

מנהל שם קאנאל, שבוואטה חב"ד בבית למוצאה
שמיר, רן הרב - שנים כמה מזה המרכז, את
מהפכה. אותה את משקף האישי, שסיפורו

בהודו, בטיולים הסתובב עוד הוא כעשור, לפני
כשאין השונים, חב"ד בבתי לביקורים "קופץ"

בעתיד, כי מושג, של שמץ אותו לסובבים או לו
בעצמו שמיר הרב יעבור רחוק, כל-כך הלא

לעמוד דבר של בסופו אותו שתוביל כזו מהפכה
שכזה. חב"ד בית הפעלת מאחורי

הצילום צוות ביקש שנים, כחמש לפני כאשר
תופעת את לתעד bbc הבריטי הערוץ של

לסיפורו הגיעו הם להודו, הנוהרים הישראלים
מאוחר גם שהתפרסם סיפור רן, ר' של המיוחד

בישראל. השני בערוץ תרגום עם יותר
בהם מקומות לאותם שב רן, ר' נראה בתיעוד

בתשובה, החזרה מהפכת לפני ביקר, הוא
שליט"א הרבי של כשליח מגיע הוא כשהפעם

מן חסיד כשל כמובן, ומראהו, המשיח מלך
אלו אותם את האוחזת ההפתעה השורה.

וניכרת מושלמת - לכן קודם אותו שהכירו
בצילומים. היטב

מתעוררים שקט,
מספר לפני נפתח קאנאל, בוואטה חב"ד בית
שהגיעו ישיבה בחורי - "תמימים" ע"י שנים,

בית שבפתיחת הצורך על ועמדו בהודו לשליחות
זה. באיזור חב"ד

נידח כמעט קטן, כפר הינו שלמעשה למקום,
המחפשים מטיילים זורמים המקומיים, במושגים

למצוא ניתן בחיים. ההפוגה ואת השקט את
ומתמקמים קטנות דירות שוכרים אותם

הציורי, בכפר מזה, פחות או ארוכים לחודשים
בקצה שם אי הבורא, סביבו שיצר הנוף עם

שבהודו. קודאי של הדרומי

פרטית השגחה
"השגחה של סיפור לי היה רן, הרב מספר אגב,
שהגעתי הראשונה בפעם כבר מיוחדת פרטית"
בישיבה, תלמיד הייתי עוד "אז כשליח: למקום

בפעילות לפעילים ולסייע להגיע שהתבקש
בומבי. של התעופה בשדה נחתתי במקום.

פספוס בעקבות לי שנגרם קטן לא בלאגן לאחר
מלך שליט"א לרבי כתבתי טיסות שתי של

אלי שנשלחו לי ואמר אותי שעודד המשיח,
לשליחות. והציוד המסמכים

בבוקר, ולמחרת חב"ד בבית עשיתי הלילה את
בבתי בחיפושים מקוה. יש היכן לחפש התחלתי
בצלאל הרב את לפתע לפגוש הופתעתי הכנסת
שם נחת שכמוני שבפונה, חב"ד מבית קופצ'יק,

ההפתעה, גברה אחר-כך שניות כמה קודם. לילה

פשוט "זה להודו. בואי למטרת שמע כשהוא
להעביר איך מחפש בדיוק אני פרטית", "השגחה
ארבעים קאנאל. בוואטה חב"ד לבית וציוד כסף

והנה חב"ד, בתי בין מפרידות נסיעה שעות
בדרך אתה שבדיוק לי ומספר כאן, מופיע אתה

לשם..."

טהרה של רוח
באיזור, השיא תקופת שהינה החורף בתקופת

יו"ד הקדוש היום את לנצל שנתיים לפני החליטו
שוהים ישראלים מאות כי העובדה ואת בשבט

התניא הדפסת מעמד את לקיים כדי בכפר,
היו המשתתפים, את שריגשה ליוזמה במקום.

לנצ'נר. מנחם ור' לוזון אריק ר' גם שותפים
מבקשים האחרונות, בשנתיים מהמבקרים רבים

בבית הפיגוע של הקשה האירוע האם לדעת
הי"ד, השלוחים נרצחו שם שבבומבי חב"ד
משיב שמיר רן הרב הפעילות. על השפיע

של ושדרוג הוספה של בכיוון אבל כן, כי מייד
פעיל היה קאנאל בווטה חב"ד בית הפעילות:

מתוגבר הוא מאז אבל בלבד, חלקי באופן קודם
קבוע. באופן ו"תמימים" שלוחים ידי על

בניית לקראת במקום ההכנות נעשות אלו בימים
יהודי ע"י נתרם כבר לבניה השטח טהרה. מקווה

מדובר האחרונות. בשנים בכפר שגר אמריקאי
יוגה ומדריך המקומית באונברסיטה בפרופסור

אחרי ליהדות חזרה דרכו את שעושה ומדיטציה
במקום... זרה העבודה לעניני קשור שהיה

יכולתו ככל לתרום שיכול למי לקרוא המקום זה
הקרוב בחורף להפתח שאמורה הפעילות להמשך

הגאולה. ולזירוז מיוחדת בתנופה
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