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בימים אלה מתחיל עם ישראל לקרוא את התורה מחדש, 
מבראשית. העובדה ששמו של ספר התורה נקרא בשם 

"תורה", אינו מיקרי, אדרבא שם זה מבטא במדוייק
את מהותו. "תורה" מלשון הוראה, דהיינו ספר המכיל 

עולם, לעם  את הוראותיו והנחיותיו הנצחיות של בורא
ישראל ולאנושות בכלל.

דווקא משום כך, שואל רש"י בפירושו לפסוק הראשון 
בתורה, את שאלתו הידועה: "מה טעם פתח בבראשית?" 

מה טעם פתח הקב"ה בתיאור מפורט של מעשה 
הבריאה, תיאור שלכאורה 
שאינו נושא עימו הוראה 
כל שהיא, והלא צריך היה 
לפתוח במצוה הראשונה 

שנצטוו ישראל?
את התשובה מוצא רש"י 

בפסוק מתהילים "כח 
מעשיו הגיד לעמו לתת 

להם נחלת גויים". בהחלט 
ישנה כאן הוראה, חשובה 

ביותר ואפילו הוראה 
קריטית. שאם יאמרו 

הגויים לישראל ליסטים 
אתם, שכבשתם .. יענו 

להם ישראל: כל הארץ של 
הקב"ה, הוא בראה ונתנה 

לאשר ישר בעיניו.. וברצונו 
נטלה מהם ונתנה לנו.

אמיתית תשובה
זו התשובה האמיתית אותה צריכים אומות העולם 

לשמוע, ובפרט שכנינו הערבים, לפני כל נימוק אחר. ארץ 
ישראל ניתנה לעם ישראל ע"י בורא עולם ומנהיגו, ועל 

לאף גורם אחר  כן היא שייכת במלואה לעם ישראל, ואין
כל זכות בה, בין בירושלים בין ביפו, בין בצפת בין בעזה 

או בכל שעל שהוא בארץ ישראל. 
להתעלם מאמת זו, והביאו  הממשלות בישראל העדיפו

את מלחמת  על עם ישראל
יום הכיפורים והמלחמות 

לאחריה. מבחינה זו,  שבאו
גם התפרעויות הערבים 
בהר הבית, אינם צריכות 

להפתיע איש. למעשה, התפרעויות אלה הינם תוצאה 
בלתי נמנעת מאותה מדיניות מתמשכת של הפקרת הר 
הבית לידי הערבים. הנסיון לתרץ את העברת האחריות 

בהר לידי הערבים, בשאלה ההלכתית עד כמה והיכן 
מותר ליהודי לעלות להר הבית, אינו אלא זריית חול 

בעיני הציבור ואף גרוע מכך. משום שהרבה הרבה לפני 
הדיון האם, מתי ואיך מותר ליהודי לעלות להר הבית, 

ברורה, אשר על גוי חל איסור וודאי  קיימת הלכה
ומוחלט לעלות להר הבית. ולכן הם, הערבים בוודאי 
שלא יכולים להיות שם. אפילו בזמן שלטון הרומאים 
בימי בית שני, הונצחה 

אזהרה באישור השלטון 
הרומאי, כי כל גוי שיעבור 

(מחיצה בהר  את הסורג
הבית) דמו בראשו.

יד חזקה
הר הבית הינו מקום 

המקדש ונקודת החיבור 
של עם ישראל, ארץ 
ישראל תורת ישראל 

באלוקי ישראל. זה 
המקום אליו הגיע יעקב 

אבינו בצאתו מבאר שבע 
"ויפגע במקום וילן שם". 

כאן, בהר הבית הוא 
זוכה להבטחה האלוקית 
של נתינת ארץ ישראל 

ה' אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק  לעם ישראל: "אני
הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך", ועוד 
יותר כפירוש רש"י "קיפל הקב"ה את כל ארץ ישראל 

כ-ד' אמות".  תחתיו. רמז לו שתהא נוחה ליכבש לבניו
מי שמעודד לוותר ויתור כל שהוא לערבים בתחום הר 
הבית, מעודד ומחזק את מאבקם של הערבים, לא רק 

על הר הבית אלא על כל שטחי ארץ ישראל.
מהומות הערבים בהר הבית, כמו גם חידוש פעולות 

עזה, ניזונים מאותו גורם והוא, מדיניות  האיבה מרצועת
הכניעה של הממשלה בישראל. מדיניות שמשדרת

חולשה, מגבירה את התוקפנות הערבית. בהזדמנויות 
שונות הבהיר הרבי שליט"א מלך המשיח כי רק יד 

חזקה כלפי הערבים תביא לבטחון, לרגיעה ולשקט, עדי 
הגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש.

הבאים ברוכים
שבים  חודש החגים,   עם סיום

האורחים ששהו בבית מדרשו של אלפי
למקומם.  - שליט"א מלך המשיח הרבי

ימים אלו, מתקיימים אירועי  במהלך
לאורחים  הבאים" וקבלת פנים "ברוכים
בהתוועדויות חסידיות. פרטים במוקדי 

מקום. חב"ד בכל

הארצי היכונו לכנס
למען  באגודה   בימים אלו נערכים

לעריכת כנס הגאולה האמיתית והשלימה
ישאו דברים  בו ארצי, "ברוכים הבאים"
ב- רבנים ומשפיעים ששהו בימי החודש
מידי שנה, ישא  הכינוס המתקיים .770
השנה המיוחדת שנת  אופי מיוחד לרגל

- 5770. פרטים בקרוב.  ה'תש"ע

״שבת בראשית״
נשיאנו,    ידועים דברי רבותינו

שנעמדים אודות שבת בראשית" שכפי
השנה  נמשכת כך - בשבת בראשית

הראשונה  שהינה, השבת זו כולה". שבת
תשרי השנה,  סדר עבודת חודש לאחר
ה', ולפיה נקבעת  בעבודת הינה יסודית
בשבת  השנה. ההנהגה היהודית במשך
התוועדויות  הכנסת זו יתקיימו בבתי

"שבת  ולרגל חסידיות לרגל השבת
מר-חשון. הציבור  מברכים" של חודש

הרחב מוזמן. פרטים בבתי הכנסת.

מהומות הערבים כמו גם חידוש פעולות האיבה מרצועת עזה, ניזונים ממדיניות הכניעה של הממשלה בישראל. 
הוראת הרבי שליט״א מלך המשיח - רק יד חזקה כלפיהם תביא לבטחון ולרגיעה עדי הגאולה האמיתית והשלימה

חדשות טובות
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תשרי ה'תש"ע (16.10.09) בראשית, כ"ח קודש פרשת   ד                          ערב שבת

"ויעקב הלך לדרכו"

ב"ה

המקום בו קבלנו 
ישראל את ארץ
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בחודש מר-חשוון נגמר בנינו של בית המקדש הראשון (חנוכת הבית נדחתה
לחודש תשרי). דבר הנותן עידוד לבני ישראל, להביא בימי חודש זה לחנוכת 

בית המקדש השלישי ע״י הוספה בקיום תורה ומצוות.

יבנה בית המקדש - חשוון בחודש
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אלוקים את השמים בראשית ברא
א) (בראשית א, ואת הארץ

מסדר אפילו רואים לגאולה הדרך  את
הפרשיות של ספר בראשית:

העולם  בריאת  אלוקים".  ברא  "בראשית 
שלמה מנוחה - ל"נח" להגיע היא על מנת
"לך  ה' המטרה. לשם כך הציווי זו בעולם.
היהודי  לנשמת  וממולדתך",  מארצך לך

לרדת ו"להתלבש" בגוף. למעלה; בעודה
"וירא  אלוקית בד בבד היא זוכה להתגלות
קשיי  עם כדי שתוכל להתמודד ה׳", אליו
רק  לא  תפקידה:  ולמלא הגשמי העולם
אישי  באופן מצוות וקיום תורה  בלימוד 
כ"חיי שרה"  - אלא גם לפעול על הזולת
שרה ומושלת  הנשים; את אמנו, המגיירת
ל"תולדות",  להגיע הכל. כך מובטחים על

התחומים. לתוצאות טובות בכל

"ויצא  מקיימת הנשמה בפועל וכאשר
הזה,  לעולם יורדת וילך חרנה",  ... יעקב
ושאר  הרמאי בלבן להיתקל  אפשר
שגם  ביעקב,  להיזכר אז  צריך  קשיים,
בחרן התעקש לקיים תרי"ג המצוות. כך 
לשנותו  צריך  הרשע"  ב"עשו  במפגש  גם 
עשו  אל  מלאכים יעקב "וישלח  לטובה

ואזי זוכים לנצחון הגלות. אחיו"
מגיעים  העבודה,  כשמסתיימת  כעת
בזמן של  ל"וישב" ישיבה במנוחה ושלווה
"ויגש" יהיה אז  הימים,  אחרית  "מקץ" 
ועד ומיוחדת  קרובה  גישה  יש ליהודי

למצב של  עד בוראו עם לאחדות מלאה
חיים  והענקת המתים  תחיית   - "ויחי"
בגאולה העתידה ישראל נצחיים לכל בני

בקרוב ממש.
(מתוך פניני הגאולה,
ה׳תש״נ) קודש וישלח שיחות עפ״י

 

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון  לפי

5:42  4:30 ירושלים
5:43  4:45 תל-אביב
5:42  4:35 חיפה
5:44  4:48 באר-שבע 

קיץ שעון  לפי

6:55  5:57 ניו-יורק 
תורה ויאדיר  יגדיל - אמר ‰ËÙ¯‰: כה

(·Ó ‰ÈÚ˘È)
ÔÂ˘Á-¯Ó ˘„ÂÁ ÌÈÎ¯·Ó ˙·˘

ÌÈ˜ÏÁ 8-Â 23:31 ‰Ú˘ ,È˘ ÏÈÏ :„ÏÂÓ‰
È˘-ÔÂ˘‡¯ ÌÈÓÈ· :̆ „ÂÁ ˘‡¯

והעולם עם עצמו עבודה

מספרת ואדם וכו', העולם בריאת סיפור לאחר
היות  למרות התורה אודות קין ושת, אשר

הראשון, הרי שהם מבטאים  שניהם בני אדם
עניינים שונים ומנוגדים זה לזה באופן קוטבי. 

בנין העולם, בכך  בעוד שקין מורה על היפך
(בראשית ד,  בארץ הבל, והי'ה נע ונד את שהרג
ואילך) ואילו שת הרי ממנו הושתת העולם,  יב
בנין העולם ע"י נח,  הי'ה המבול כאשר לאחר

מזרעו של שת.

שת בן וחנוך חנוך בן קין
הי'ה  פלא, שלשניהם והנה מצינו בזה דבר

יח) כאשר  ה, - (בראשית ד, יז חנוך צאצא בשם
מאביהם: בקשר  תוכן הפכי מודגש בשניהם
יז) "ויהי  ד, (בראשית נאמר בנו של קין לחנוך

העיר כשם בנו  שם ויקרא בונה עיר (קין)
(היפך ענינו חנוך", דבר המדגיש "בנין" וקיום

נאמר  שת ואילו בחנוך מצאצאי של קין),
"ויתהלך חנוך את האלקים  כד) ה, (בראשית

הפוך מענין קיום. אותו אלקים", ואיננו כי לקח
רש"י. לפני זמנו, כפירוש שנלקח "ואיננו", כיון

'תורה' היא  הזהר היות וע"פ והשאלה היא,
מהי הוראה בזה לדורות? מלשון הוראה,

ותלד  גו' בפשטות יש לומר: פסוק זה "וידע קין

גו'" בא בהמשך לסיפור  בונה עיר חנוך ויהי את
עוני מנשוא"  "גדול יג) (ד, שאמר תשובת קין

טז)  (ד, גו'" ה' ועונשו וכו' "ויצא קין מלפני
שנתקבלה תשובתו. שיצא שמח

חנוך בנו  הולדת שמלמדנו הכתוב בסיפור וזהו
מספיק  שבעבודת התשובה אינו העיר, ובנין

עוני מנשוא"), וגם  ("גדול החטא והכרת וידוי
ה' ועד לגלות  עליו מאת שנגזר לא העונש

בארץ שכל הגולים נדים  - בארץ נוד "וישב
מפני  מכפרת עון (ד, טז, ובפרש"י), "שגלות שם"
(ל'  רוח" שגורמת לו להכנע ולהיות עניו ושפל
צריך לעשות  - אלא הל' תשובה פ"ב ה"ד) הרמב"ם
איזו מצוה הפכית אל העבירה  פעולה "לעשות

(כלי יקר),  שעשה... כי בזה יתוקן עוותו"
אחרת  - הוליד נפש שאיבד נפש אחת שלאחרי

ותהר ותלד את חנוך". קין את אשתו "וידע

בעולם לפעול בנין
מזו, שהולך ובונה את העולם "ויהי  ויתירה
העיר כשם בנו חנוך",  שם ויקרא בונה עיר

מספיק  שאינו שהדגיש ופרסם סדר התשובה,
כו'"  לפני השם בבכי ובתחנונים ש"צועק תמיד

צריך לפעול  שם), אלא תשובה הל' (ל' הרמב"ם

"בנין" בעולם שמחוץ הימנו, שזה דורש תנועה
דבעל תשובה. הפכית מהכנעת ושפלות רוח

(כדאי'  ענין התשובה וכשם שלמדים ממנו עצם
שאדם הראשון  יג) (בראשית רבה פכ"ג במדרש

של תשובה"), עד"ז הוא התוכן  למד מקין "כחה
לומדים דרך תשובה. שממנו זה דכתוב וההמשך
עתה יובן גם הניגוד בחנוך השני, מצאצאי שת, 

ואיננו  "ויתהלך חנוך את האלקים עליו נאמר
עובד  אומנם היה אלקים". חנוך כי לקח אותו
ה'  שהייתה זו עבודה לעצמו, עבודת ה', אלא
שכאשר באופן אישי, ובא הכתוב בזה ללמדנו,

היא רק באופן של "לעצמו", אין  הנהגת האדם
שאין מזה פעולה בעולם,  הרצוי'ה, עבודה זו

משאר בני אדם שבזמן  קצרים ועד שימיו היו
(רש"י ומדרשים). קודם זמנו שנלקח ההוא,

אמיתי חנוך
"חנוך", מלשון "חינוך".  הרמז בשם גם בכך יובן

נראה שעיקר החינוך הוא כדי  בחיצוניות
יקיים מצוות בתור מחוייב בדבר, אך  שאח"כ
האדם  חיי יסוד לכל בפנימיות, החינוך הוא

- "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור 
ענין החינוך אמיתית כי ו). (משלי כב, ממנה"
הרגילות הוא לא רק להקנות למידה, אלא

התקשרות נפשו עם  לקדושה, שענינה והכניסה
שלכן "גם כי יזקין" ועולה  הקדושה והקב"ה,
ה' וקיום המצות, "לא יסור ממנה",  בעבודת
התורה  נותן הקיום והחוזק בקיום זה והרי
ומצות שלו בכל המצבים, בהיותו בביטול 

פנימי והתקשרות עצמית להקב"ה.
ה׳תשל״ב) כ׳ מנחם אב (משיחת
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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
hageulacom@gmail.com :אימייל
www.hageula.com :אינטרנט

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

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

הרב רחמים (רמי) ע"ה החסיד
אנטיאן

ה'תשס"ב תורה נלב"ע שמחת
להפצת  בכל מאודו וממונו פעל רבות
בכל מקום והגואל הגאולה בשורת

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

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

תניא תהלים חומש
מסעוד ע"ה עזיזה ר' בן יששכר הרב

כ"ב תשרי, נלב"ע
ה'תש"ע אסרו-חג שמחת תורה

בתוכם והוא עפר" ורננו שוכני "והקיצו
והשלימה האמיתית בגאולה

נשמת לעילוי



עבודתו, בקליניקה במסגרת
מטפל הרב אליהו  לפיזיותרפיה

בוטביינק מברוקלין שבניו יורק, לא 
פעם, באנשים המבקשים ישועה 

למכאובם. ומזור
ר' אליהו להפנות  יודע בדרך כלל

הברכות, למי שאלפי  למקור אותם
הרבי  - ורבבות נושעו מברכותיו

שליט"א מלך המשיח.
יהודים,  במטופלים כאשר מדובר,

הרי שבקשת הברכה מלווה בקבלת 
החלטות טובות בהוספה בשמירת 

והמצוות. התורה
רבים הוא  מקרה אחד מיני על
וחצי הגיע  מספר: "לפני כשנה

בחור צעיר, בשם איגור.  למשרדנו
מראהו לא הסגיר את מצוקתו 

הקשה.
עובד למחייתו  התברר כי איגור,
כמתכנת בחברה גדולה, ושעות 

עבודתו ליד מקלדת 
יכולות להגיע  המחשב,

ל12 שעות, אלא  גם
החלו לפקוד  שלאחרונה,

אותו כאבים איומים 
בפרקי אצבעותיו, 

ועד שהפסיק להזיזם 
לחלוטין.

שברו הקשה,  מובן היה
כשלנגד עיניו הוא ראה 

חייו מתרסק. למרות  את מסלול
מגבלתו, לא הסכימה החברה לוותר 
ובכל יום הוא המשיך  שירותיו, על

הפקודות הוא  להגיע לחברה, כשאת
בקולו... מכתיב

בסבך  רואה מוצא לא ממש "אני
אליו נקלעתי", הוא תיאר את בעיתו 

הלא פשוטה.
שלנו מפורסמת,  מאחר והקליניקה

אחרי  בעיקר ככזו המסייעת לאנשים
בטיפולי לייזר  תאונות, ומתמחה
והתעמלות, נקבע לו בהקדם תור 

לטיפול רפואי.
נראה  טיפולים, אלא שלאחר מספר

עצירה בהתקדמות  היה כי חלה
הטיפול, ומצבו לא המשיך להשתפר 

שאירע בתחילה. כפי
ושעה  תאריך לקבוע לו הצעתי

חיינו 770,  נוחה, לפגישה ב...בית
בקשת ברכה,  יוכל להביא מכתב שם

הכרכים של בתוך אחד ולהכניסו
אגרות הקודש.

הסברתי לו בקצרה במה מדובר, 

מתאימה.  וסיכמנו על יום ושעה
אין לי  "רק שתדע, שבאותו יום,

לדייק,  תשתדל זמן, לכן כך כל
דקות שיוותרו לנו כעשרים כך

להערכתי" אמרתי.
סיכמנו, ומייד  בו ל-770 בזמן הגעתי
מאמתחתו שתי  שלף כשנפגשנו, הוא

מכתבים.
פירטתי על הבעיה  "במכתב אחד

ברכה  שלי, והמכתב השני זה בקשת
אותו אני מתלבט, האם  שידוך לגבי

השיב לשאלתי. לסיים או לא",
מציע  זמן. אני "אין לנו הרבה

לתוך  המכתבים יחד את שתכניס
ארון  אחד הכרכים שתבחר לך מתוך
ארון  על לו הזה" הצבעתי הספרים

קודש. ספרי האגרות
למעשה, במקום עשרים דקות, 

נפתח  במשך כשעתיים. הספר ישבנו
לו, בהשגחה פרטית, 

הרבי  כשצד אחד מאחל
שליט"א מלך המשיח 
"רפואה שלימה" תוך 
מורה לשמוע  שהוא

ולהרבות  הרופא בקול
במנוחה.

מכתב  השני נדפס בצד
שרצה לעשות  לאדם
הרבי שליט"א  שידוך,

אותו לעשות את  מלך המשיח מברך
מחלה  ואף מזכיר שם לגבי השידוך,
גנטית מסויימת העוברת בתורשה 

לבת, שיתפלל בעבור המוצעת  מאם
לרפואה שלימה, תוך שבמכתב אחר 
בתוך שנה... בן ברכה ללידת מוזכרת

מהתשובה  איגור של התרגשותו
מיהר  רבה, הוא הייתה המדוייקת,

למינציה  לצלם את המכתב ולעשות
לצילום.

כשנפגשו  מספר ימים לאחר
אכן,  כי המשפחות התברר שתי

מחלה  במשפחתה של הכלה, ישנה
אצלה  שנעשו שבבדיקות גנטית

אותה. לה התברר כי ב"ה אין
החתונה, נפתרה בעיית  עוד לפני
בשעה  נישאו האצבעות שלו והם

ומוצלחת. טובה
אליו  הרמתי לפני כמה חודשים

טלפון לשמוע מה שלומו, כשברקע 
ביררתי  פעוט, של צווחה שמעתי

השיב מייד:  אצלו: "מה נולד?" והוא
ברכת  שבן, כפי "מה השאלה, ברור

nהרבי מלך המשיח שליט"א..."

ניסן הילה המטיילת שפרסמה כתבה מתוך

חב"ד המפגש שלי עם בתי חב"ד  שלי עם בתי המפגש
שלי עם בתי חב"ד בהודו היה בדרמסלה. בכפר ישראלי  המפגש הראשון
שכבר  דתיות שתי בנות דרמקוט. ישבתי לפני שבת בחדר, עם עוד קטן ושמו
הנתינה  על  מפרגנת  האחת חלוקות.  היו  והדעות  חב"ד בבית  שבת בילו 
שהחב"דניקים  כועסת והשניה שאלות  ולשאול  לשמוע  ופתוחה  שלהם
באופן  ליהדות  ולא  שלהם לחסידות  דווקא  החילוני  הציבור  את  מקרבים 
ביליתי שבת בבית חב"ד החלטתי  אני שטרם לעיתים אפילו בכפייה. כללי,

לבא משוחררת. 
- אז למה בעצם שלא אתקרב  הרבה דברים בהודו כך כל אני פתוחה לקבל

- נגזרת של היהדות שממנה אני יונקת מזה 24 שנה..?  לחב"ד
והתעטפנו  כאחד  וחילונים דתיים עשרות כולנו, התקבצנו  שבת, בערב 
שמצד  בכנפי בית חב"ד. במהלך הקידוש, סרקתי את מבטיהם של החילונים,
"יחי  - מוכר ומצד שני הכיפה עם הכיתובית אחד משהו מכל זה מרגיש להם
מתיישבת בדיוק על הראסטות. השבת הייתה  לא ורבינו", אדונינו מורינו

משקה בערב, צולנ'ט בבוקר.  שירי שבת, חוויתית:
מחכים  שעות,  "יושבים  יום כל  שהחב"דניקים  להבחין אפשר  בקלות
בברכת  בברכת "יחי המלך", יבוא". מחכים באמת. הם עונים לטלפון שמשיח
המשיח",  "הרחמן הוא יברך את מורנו ורבינו מלך - שלהם מופיע המזון
הכנת העולם לביאת משיח.  - חור בעולם, מטרתו שלהם בכל עצם הקיום
איפה  משיח לעולם?". חשבתי לעצמי. לקרב את מציאות עושה כדי "מה אני

נכנס במחשבותיי במהלך היום...  משיח
זוגיות.  בנושא לבנות שיעור שלישית, ליבי הרבנית העבירה סעודה לפני
לשחק שש- התחמקתי מהשיעור והעדפתי רבות בתחום זה, אני שכשלתי
לשיעור  להצטרף  אותי והזמינה  אלי  ניגשה  היא  השיעור בסוף  בצד.  בש
שהכי לא מתחשק לי  לעצמי בעלה מוטי. גילגלתי עיניים וחשבתי עם בתניא
שהיה לי צורך להצדיק  בגלל בדרמסלה אבל הראשונה שלי "חפירות" בשבת
הולך  זה שעה "שעוד  בהנחה  לשולחן  ניגשתי  דתית, כבחורה קיומי  את 

ואיתו המחוייבות הדתית שלי להפעם.  להסתיים". השיעור
מתנצל  לא  בהחלט  אך  רגוע  ודיבור מבריקות  בעיניים החב"דניק,  מוטי 
לו. ההבחנה  כ"כ ברור העביר לנו שיעור מבוא לתניא. התמלאתי בקנאה. הכל
מהבורא כל כך חד משמעית עבורו  שמרחיק אותו אותו ומה שמקרב מה בין

אפורים.  הרבה שטחים כך כל יש ואצלי
ערב לשיעור  עצמי מגיעה בכל את מצאתי צ'אנס וכך לתת לו החלטתי
בינינו  שהתגלגלו  השיחות  אחר  מהורהרת עצמי  את  מצאתי  כך  בתניא. 

הבא.  ומחכה בקוצר רוח לשיעור
להתנהגויות מסויימות  שלנו ובמקור העמקתי במבנה הנפש משיעור לשיעור
מוטי החב"דניק שגדול  עצמי יושבת מול את מצאתי פתאום שלנו בחיים.
מהמותן תשובות  ששולפת אני, הילה, ונותרתי דוממת. ורק בשנה אך ממני
לקבל את "אות המגזר" על  לה שמגיע שיקשה, אני, או לכל חילוני שיתהה
אני  מילים.  חסרת נותרתי  הסרוג, הציבור  דרך  הצדקת למען נפש  חירוף
להתקדם וכשאני יושבת  שעוד יש לי לאן יודעת יודעת שאני לא מספיק, אני
עושה לעצמי הנחות במעשים, אני  לכך שאני מודעת מולו כל זה מתחדד. אני
שאני  ... אך ייתכן לפעמים אני שוכחת ליטול ידיים בתפילות, לא מתמידה
שאיני חותרת לאמת אלא  עושה לעצמי הנחות גם במחשבות? בהבנה? ייתכן
אוחז  בכלל ומי מהי האמת בשאריות של אותה אמת עליה חונכתי? אוחזת

מאוד לדעת מה כן.  בה? קל לדעת מה לא אבל קשה
באגרות  הרבי  את  לשאול  בי  הפצירו  דרמסלה  את עזבתי שבו בלילה 
בשקיקה פתחתי ופגשתי בתשובתו שלא השאירה  דרכי. הקודש לגבי המשך
מעט מעץ החיים תורת החסידות, הרי  לטעום "מי שזכה - מקום לספקות
דברי  בזה יעמיק. ולכן בטח שיעשה ככל יכולתו לקבוע שיעורים בלימודי

חיים אלו".  אלוקים
מכאן הלאה אך בשובי ארצה... אני יודעת  ממשיכה לאן אני יודעת לא אני

אשקר לעצמי. בהחלט הדרך הזו לעומק, אני את אבדוק לא שאם אני

עכשיו נפלאות בשם אומרם
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מראה באצבעו...

תבים למלך המשיח המשיחכו כותבים למלך
ליין! עכשיו - און

באתר:
www.igrot.com 

בעברית, רוסית או אנגלית!

וטעות שגיאה שעשו כבר מפרסמים כעת
השלום", "חוזה בחתימת ביותר חמורה

מה כל על תמורה שום קיבלו שלא כבר שרואים מאחר
לדבר שלא משתדלים כן פי על אף אבל לערבים- שנתנו

על זה...
(משיחת ש"פ נח תשמ"ב)

6132 צפת ת.ד.   | והארץ להצלת העם המטה

תמורה ויתורים בלי

בוטביינק אליהו הרב



הוזלנו את המחירים:

ביטוח רכב – חובה – צד ג - מקיף 
פרטי מסחרי זעיר ציבורי ומשאיות 
ביטוח דירה – מיוחד לציבור הדתי 

ביטוח עסק – כל ענפי העסקים 
ביטוח חיים – בראות פנסיה סעודי

קדמי ביטוחיםקדמי ביטוחים

הרב קדמי באוהל אדמו"ר הזקן בהאדיטש אוקראינה

ומרוויחיםמתקשרים ומרוויחים מתקשרים ענקביטוחי רכב בהוזלות ענק בהוזלות רכב ביטוחי

טל' רב קווי: 03-501-7702

בסעודות שבת בברוקלין חסידית שמש

המחדש בטובו בכל רגע
דהבריאה  השיטה על-פי לו כותב מה שהוקשה

שאנו אומרים המחדש  ובכל רגע וכמו היא בכל יום
בראשית, אם כן מהו  תמיד מעשה בטובו בכל יום
נאמר וביום השביעי שבת  השבת שבו הענין דיום

בראשית.  דששת ימי וינפש מהבריאה
על-פי מה שכתוב ויכולו השמים  והחילוק פשוט

אין כל חדש תחת השמש,  ונאמר והארץ וכל צבאם
בראשית, כי מה שמחדש  לאחרי גמר ששת ימי

הרי זה חידוש  מעשה בראשית אח"ז בכל יום תמיד
שהוא חידוש  בששת ימי בראשית משא"כ הישנות,

אז, יש  עד הי' לא מעיקרא, היינו דבר שמעולם
מאין... 

שבט, תשט״ז) (ממכתב כ״ח

זהירות פי כמה - בארץ
בשטח האמור ואינה  לפלא שכותבת אודות לימודה
ואחת  מזכירה אודות הלימוד העיקרי של כל אחד
חיים,  מישראל, הוא לימוד תורתנו הקדושה תורת

כפשוטו, הוראה בחיים, והכוונה לחיי  זה שם שתוכן
ואלה  יעשון היום יומים, לדעת את המעשה אשר

בארץ  שהרי נמצאת היא ובפרט אשר לא תעשינה,
אשר גם אומות העולם קורין לה בשם ארץ הקדושה 

השנה  מרשית בה אלקיך ה' עיני ונאמר ארץ אשר
מובן שהזהירות בקיום  שנה, שמזה אחרית ועד

ובטח  בארץ זו פי כמה וכמה להיות המצות צריך
הבאה. בהזדמנות זה תמלא על דבר

ז׳סא) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

מטיילים שהגיעו בחודש האחרון  עשרות אלפי
לידיהם את המגזין "וולקם  קיבלו יורק, לניו
(ברוכים הבאים לאמריקה). אחד  אמריקה"
אמריקה,  במגזין, הוקדש ליהדות העמודים

התמקדות בתנועת חב"ד, כמי שחוללה,  תוך
הרבי שליט"א מלך המשיח את  שלוחי באמצעות

היהודית ביבשת. התחיה
נבחר בית צנוע, של  חב"ד, מוקדי מתוך אלפי

החמימות  אדם פרטי, לייצג את סעודות השבת
הפתוחות לציבור הרחב. מי  של חסידי חב"ד

חב"ד הוא ביתם של הרב  שנבחר לייצג את בתי
מידי  ענת, מארחים שמש, שיחד עם אשתו רועי

שבת בשבתו עשרות ישראלים על שולחנם.
עובד כמשגיח כשרות  האברך הצנוע, שבעצמו

מרכז סביבו, קהילה גדולה של  היום, במשך
המגיעים  דוברי עברית, בלב התפוח הגדול,

במשך  לסעודות ופעילויות אחרות, המתקיימות
פלאטבוש  בביתם שבשכונת השנה כל ימי

בברוקלין.

ה׳ כהרף עין ישועת
ר' רועי, בתחילה חשבנו לקיים  "האמת, מספר
לאחר שבמהלך  הסעודה רק פעם בחודש. את

ויחד מספר יהודים, הכרתי פעילותי ב"מבצעים"
הרעיון.  עלה

כשראינו  הראשונה, לאחר הפעם זאת, כבר עם
הסעודה,  של את ההצלחה וההתלהבות מקיומה
בשבת הבאה. אלא  החלטנו לעשות שוב סעודה,
בעיה קלה,היות שסכום  נוצרה שלי באופן אישי

שהיה בידי, התאים לרכישת בגד עליון  הכסף
חדש או לעריכת הסעודה.

שאין זה מתאים להסתובב עם  טענה, רעייתי
"אנו נמצאים בימות המשיח.  הבגד בו הלכתי:

עליך  חישובים שכליים בכאלו ענינים, אין

לרכוש את הבגד, ולגבי סעודת השבת, תסמוך 
לנו את הכסף". על הקב"ה שימציא

ביהודי חם  פגשתי הבגד, רכישת ואכן לאחר
הרעיון, הוציא מכיסו, בלי  על שמיד ששמע לב,

בהוצאות. סכום להשתתפות שביקשתי,

מחיל אל חיל
הלכו והתפתחו עם הזמן. בחג הסוכות  הסעודות

כחמישים  ישבו בסוכתו כבר האחרון לדוגמא,
הסעודות הגיע אליהם. איש, ששמע

אינה נעצרת רק בסעודות. בשמחת  הפעילות
מאות  האחרון, נכחו בית השואבה שנעשתה בחג
כמו גם פרוייקט יחודי שהפעיל הרב רועי,  איש,
מ- הביא ללימוד "חברותות" של בחורי ישיבה

ביתו. אנשי עסקים, בחצר עם 770
השבתות,  "למעשה, הוא מספר, הכל החל מאחת
עצמם החלטה טובה,  על קיבלו כשהמשתתפים

להוסיף בענין לימוד התורה, בעקבות לימוד 
מאוד. מלכות". ההענות ב"ה יפה ה"דבר שיחת
לאחר  פחות. לא מפתיע רועי, ר' סיפורו של

לאחר  במשפחה לא דתית, יצא לטיולים שגדל
הכיר  שירותו הצבאי. כשבאחת הגיחות לארץ

לסיבוב של שנה  רעייתו, שיצאה יחד איתו את
לבתי חב"ד, נכנסו הם הטיול במהלך בהודו.

"הציצו ונפגעו" אך עדיין חסרו את הדחיפה 
תורה ומצוות. הרצינית לשמירת

יותר ממני  רעייתי שתחי' כבר הקפידה "אמנם
אותי לשמירת שבת וכדומה, אך  ואף דחפה
מאוד מחיים מלאים של עדיין היינו רחוקים

תורה ומצוות.
ובהשגחה פרטית, בחרנו  לגור בארה"ב, הגענו

פועל השליח הרב  שם לגור בשכונת מיל בייסין,
היה זה שהכניס לנו  פרידמן. הרב פרידמן יהודה

שהוא  המושגים בצורה ברורה, תוך את לראשונה
הרבי מלך המשיח  כמובן לא פוסח על עניני

להתגורר בשכונת  עברנו שליט"א. מאוחר יותר
זלמן כהן  שיפסד ביי, שם השליח הרב שלמה

המשיך במלאכה...

מסר לכל אחד
במשך תקופה  ביום אחד עברתי את המהפך, לא

חסידיים שכבר התחלנו בחיים ארוכה, לאחר
רעמת  עם להסתובב בתוך ביתנו, המשכתי

שבסופו של דבר הורדה,  רעמה, ראשי, על שיער
רעייתי בנושא,  עם לי לאחר ויכוח שהיה רק
הרבי שליט"א מלך המשיח והכרעה בתשובת

קודש. באמצעות האגרות
להשלים את  בשלב הבא החלטתי שעלי גם כך
יום,  במשך כחצי ויתרתי על העבודה לימודי,
ב-770 עם בחורי הישיבה ולומד. כשאני יושב
מסכם במילים ברורות:  עימו הוא את הראיון

זוהי לא רק סיסמא תיאורתית,  שליח" יהודי "כל
כוחו  אלא מסר לכל אחד שעליו לפעול בכל

והשלימה. במקומו ולזרז את הגאולה האמיתית

הרב רועי שמש


