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שוב המחשה מדהימה לאימרתו של אדמו"ר הזקן 
בעל התניא והשולחן ערוך, "צריך לחיות עם 
הזמן", לחיות את פרשת השבוע, המתייחסת 

באופן מפתיע גם ל..ועידת אנאפוליס והמבהירה 
ש... לטובת הכל, טוב שלא תתקיים.

יעקב אבינו  ומייגע, נידודים ארוך לאחר מסע
לעיר  בסמוך (בתשלום) וחונה לארץ הקודש, מגיע

שכינות, שנוצלו ע"י שכם  מתפתחים יחסי שכם.
יעקב אבינו.  בת בטהרתה של דינה לפגוע בן חמור
בתגובה, כמסופר בפרשתנו, לוקחים "שמעון ולוי 

אחי דינה איש חרבו 
ויבואו על העיר בטח 

ויהרגו כל זכר". על 
פניה נראית תגובתם 
הקטלנית כמוגזמת, 

שהרי את מעשה 
הנבלה עשה איש, שכם 

בן חמור, ומה חטאו 
לכאורה שאר בני העיר?

מתברר, שהפגיעה 
בטהרת בת ישראל, 

היוותה רק פן אחד של 
המעשה הנפשע".

מצוות ׳דינים׳
את הפן החמור יותר 

של מעשה הנבלה, 
מגלה הרמב"ם בספרו 

"היד החזקה", בהלכות מלכים, במסגרת פירוט 
אותם שבע בני נח, המחייבים את כל באי עולם 

ככלל וכפרט. הנה בהתייחסו למצוות 'דינים', 
(אחת משבע מצות בני נח) שתוכנה הוא 

- חובתה של כל חברה אנושית לקיים מערכת 
משפט, שתדון את העוברים על כל אחת ממצוות 

אלו. כאן מציין הרמב"ם את ההסבר לענישה 
הקולקטיבית של כל העיר שכם. "ומפני זה 

נתחייבו כל בעלי 
שכם הריגה,  שהרי 
שכם גזל והם ראו 
וידעו ולא דנוהו".

כלומר עיקר חומרת מעשהו של שכם, הוא בגזילת 
דינה. ועיקר חטאם של בני עירו הוא בכך שלא 
שפטו את שכם כמתבקש מצוות 'דינים', כאשר 
בכך הם מחזקים את ידיו של הפושע, "מפני זה 

נתחייבו".
נציגי האומות בועידת אנאפוליס ובראשם 

ארה"ב, מודעים היטב לטירור הדמים המנוהל 
ע"י הפלסטינים כנגד הישוב היהודי מזה עשרות 
בשנים. מסע טירור, במהלכו נרצחו אלפי יהודים 
הי"ד ונפצעו רבבות, ה"י, ועם זאת הם מתכוונים 

לקדם את המדינה 
הפלסטינית, ח"ו, 
מדינת המחבלים 

הגדולה בעולם, בעוד 
שהם מתעלמים מחובת 

האומות, לשפוט 
את אותה "חברה" 
שרצח וגזל הינם 

אורח חייהם, ומחובת 
האומות להוציא מידי 
הפלסטינים את אותם 

שטחי ארץ ישראל 
הגזולים בידיהם.

יותר מתמיד 
העובדה שבועידה זו 
משתתף רה"מ כנציג 

הממשלה בישראל, רק 
מחמירה את הסיפור, 
אך אין בה כדי לשנות את האמת האלוקית: ארץ 
ישראל ניתנה כנחלת עולם, בלעדית לעם עולם, 
ע"י אלוקי עולם כפי שנכתב בתורתנו הק' תורת 

עולם ואין בכוחו של איש למסור ממה חלקים.
כעת הזמן לחזור ולהדגיש את דברי הרבי שליט"א 

מלך המשיח: עצם ניהול מו"מ עם הפלסטינים 
על מסירת שטחים, מהווה גורם מחזק ומעודד 

לטירור. הקמת המדינה הפלסטינית תהווה סכנת 
נפשות, ח"ו, לישוב היהודי כולו. הפתרון היחיד 

והמעשי! הוא ציות מלא להוראות הרבי שליט"א 
מלך המשיח, שיבוא ויגאלנו תיכף ומיד ממש.

חג החנוכה עלוני
פעילות חג החנוכה הפיקה  לקראת

לאור שע"י האגודה ההוצאה מחלקת
והשלימה את  למען הגאולה האמיתית

מוצרי החנוכה לשלוחים ולפעילים. 
במוצרים: ערכת חנוכה של חנוכיה ונרות 

מהודרת, עלוני החג, עלונים  בקופסא
פוסטרים  המותאמים לילדי ישראל,

החג ובשורת הגאולה, וכן  את המבשרים
מיוחד. לפרטים  שמשונית בעיצוב שלטי

והזמנות: 052-895-9667.

ברוח״ סמינר ״לגעת
אי"ה כסלו יתקיים  בי"א-כ"א

סמינר "לגעת ברוח" ע"י עמותת
האירוע יתקיים בבית  "התקשרות".

שבמושב בית  הארחה "מרכז שפירא"
ירושלים וישאו בו דברים  מאיר ליד
לצד תכניות אמנות  מיטב המרצים

ניתן לפנות  ורישום מרתקות. לפרטים
לטלפון: 054-6795-770.

חתימות מאה אלף
אלף איש חתמו על העצומה    מאה

וועדת חקירה הקוראת להקמת
פשע ההתנתקות.  ממלכתית לבדיקת

המטה  במשרדי החתימות הצטברו
למליון חתימות  להגיע העולמי ושאיפתם

המעוניינים להתנדב  השנה. עד סוף
המטה  יפנו למשרדי להחתים אזרחים

העולמי: 08-858-4353

כדי  אין בה את הסיפור אך מחמירה רק בישראל, הממשלה של כנציגה רה״מ משתתף זו העובדה שבועידה
עולם עולם, ע״י אלוקי לעם עולם, בלעדית כנחלת ישראל ניתנה ארץ את האמת האלוקית: לשנות

חדשות טובות
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חדשות משיח באתר הגאולה
www.hageula.com

ב"ה

ענק נפרסה תמונת עילית, בנצרת ישיבת חב״ד בנין חזית על
ברחבי העיר. הנראית המשיח, מלך שליט״א הרבי של

למשיח עילית מוכנה נצרת

כשחיים עם
זמן הגאולה
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וחמור שור לי ויהי
ו) (בראשית לב,

נאמר במדרש (בראשית רבה זה על פסוק
מלך המשיח, שנאמר  זה - ו): "חמור עה,

ט): עני ורוכב על חמור". ט, (זכריה

ענייני  כל ניצול דורשת המשיח ביאת
-על ידי  האדם וחלקו בעולם לקדושה

כך הוא "ממשיך" את הגילוי שלעתיד.
"עם  הפסוקים  בין  הקשר  מובן  ובזה
וחמור":  שור לי  "ויהי   - גרתי" לבן 
משום שלגבי יעקב היו הדברים  דווקא
זר,  כדבר  "גירות",  בבחינת  הגשמיים 
ית',  רצונו יועד לעשיית והשימוש בהם
מוכן מצידו לקבלת  במילא - הוא היה
"וחמור - זה מלך  פני המשיח, כנאמר:

המשיח".
פרשת וישלח תשט"ז-י"ז) (שבת

וגאולה ניסים - חודש כסלו
גילוי של  זמן  הוא  כסלו שחודש  כיון 
התורה יש  בתורה, פנימיות עניין חדש
- עניין  חדש בעולם עניין גילוי גם בו
כי  מבואר  החסידות  בתורת הניסים. 
לאמיתו של דבר גם ההנהגה הטבעית 
 - נס, אלא שכיון שהיא תדירה עניינה
ניכר בה הנס, עד שעלולה להיווצר  אין

בירה ללא מנהיג. הטעות ח"ו שיש
מגדר  החורג נס מתגלה כאשר אבל 
כך ומשום  חדש.  גילוי נוצר הרגילות 

ניסים.  של  חודש  הינו כסלו  חודש  -
חדש בתורה, גילוי שורר הרי זה בחודש
וברא עלמא"  באורייתא וכיון ש"אסתכל
העולם, על ידי  בהנהגת גם נמשך הדבר

שהוא זמן הניסים. הגילוי החדש
תולדות, תשי"ז) (משיחת שבת פרשת

 

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון  לפי

5:15 4:02 ירושלים 
5:16 4:16 תל אביב
5:14 4:05 חיפה 
5:18 4:19 באר שבע
5:16 4:14 ניו יורק
- והיתה לה'  חזון עובדיה :‰¯ËÙ‰

המלוכה. (עובדיה א)
לנישואי הרבי שנת השמונים - ÂÏÒÎ „"È

הצדקנית. עם הרבנית המשיח מלך שליט"א

דינה? יצאה להיכן

ילדה ליעקב לראות  "ותצא דינה בת לאה אשר
רש"י מפרש: "בת  בבנות הארץ" (פרשתינו),
ולא בת יעקב, אלא על שם יציאתה - לאה

היתה שנאמר  נקראת בת לאה שאף היא יצאנית
לקראתו". ותצא לאה

וצריך עיון, למה נקט רש"י, שענינו לפרש על 
דרך הפשט, פירוש שמדבר לכאורה בגנות לאה 

דיבר  לא בהמה טמאה בגנות והרי "אפילו -
צדיק לברכה". פירש רש"י: "זכר הכתוב" וכבר

יעקב  לקראת וביותר יוקשה: הרי יציאת לאה
ואדרבה, מפורש  רצוי, היה בה דבר בלתי לא

- ברש"י בפרשת ויצא: "וישמע אלקים אל לאה
ואין  שהיתה מתאוה ומחזרת להרבות שבטים"
לומר שביציאה זו נחשבת ל"יצאנית" - חסרון.

ולא חסרון מעלה
בפירושו שדינה רש"י, כוונת כי צריך לומר ואכן
דכשם  משמיענו הכתוב, לאה", בת נקראת כאן
היתה  כך היתה דבר טוב, שפשוט שיציאת לאה
טמון  כשלעצמה דבר רצוי. והביאור יציאת דינה

יעקב  של המסביר את הנהגתו בפירוש רש"י
"ויקח..  בפרשתנו: עשיו, עם בעת הפגישה

נתנה  היתה, "ודינה היכן ואת אחד עשר ילדיו"
ולכן  עיניו יתן בה עשו ונעל בפני'ה שלא בתיבה

תחזירנו למוטב  יעקב שמנעה מאחיו שמא נענש
שכם". ונפלה ביד

דינה  את יעמיד שיעקב היתכן תמוה: ולכאורה
"שמא  שעשו יקח אותה על הספק בסכנה

יותר שבגלל זה שלא  למוטב", ועוד תחזירנו
יעקב בעונש קשה  שעשו יראנה נענש הניחה

שכם"? כזה "שנפלה ביד

למוטב יכלה להחזירו
היתה גדולה למדים:  א. מעלתה של דינה מכאן

שהיה בכוחה להחזיר למוטב את עשו  עד כל כך,
מעלה  בה יש למוטב הרשע. ב. החזרת רשע

לזה,  להכניס את דינה שהיה כדאי גדולה כל כך,
תחזירנו למוטב". הספק "שמא על אפילו

רש"י  כוונת דינה, ביחס ליציאת מובן שגם מכאן
דינה  של שהיה בכחה שכיון היא למעליותא,
מובן  הרשע, להחזיר למוטב אפילו את עשו

הארץ", לא  דינה . . לראות בבנות דזה ש"ותצא
היפך הצניעות, אלא  של יציאה חלילה היתה
להחזירן  בבנות הארץ", כדי אדרבה, "לראות

למוטב.
"על שם יציאתה נקראת  רש"י בפירושו וכוונת

בת לאה שאף היא יצאנית היתה", שתכונה 
הארץ  להחזיר את בנות דינה, של זו טובה
שכוונת "יציאתה"  מאמה, לה למוטב, באה

היתה למעליותא.
ולא בת יעקב",  רש"י "בת לאה וזהו שמדגיש

דינה מלאה, שבשונה  ירשה וקיבלה זה כי ענין
שאדרבה, הוא  יצאנית, לעומתו הייתה מיעקב
מסוג זה,  מעשו ומנעה מפעולות הסתיר אותה

ועד שנענש יעקב על זה.

ישראל לנשי הוראה
ישראל: אף על פי ומכאן - הוראה לנשי

שהכתוב אומר: "כל כבודה בת מלך פנימה" 
מיוחדות  אותן הנשים שחוננו בתכונות - הרי

לנצל  עליהן בחוץ, גם שביכולתן להשפיע
לקרב  שמים, דצניעות לשם באופן זו תכונה

בנות ישראל  לעבודת ה' ולהחזיר את הלבבות
הנמצאות ב"חוץ" למוטב.

השתדלות זו צריכה להיות כיאות לבת ישראל 
צריך להיות  שבה"יציאה" בחוץ צנוע, ועד באופן

פנימה", מכל  ש"כל כבודה בת מלך ניכר עליה
בתכלית של הליכה  מקום, ביחד עם הזהירות

בנות  את למוטב בגדרי הצניעות, עליהן להחזיר
ישראל התועות.

שלהן מסייע  ואדרבה, טבע הקירוב והרכות
לעבודת ה'  אותן להצליח בקירוב הלבבות

אותן  מאנשים, וכיון שהקב"ה ברא עוד יותר
מובן שעליהן לנצלה במלואה, לא  בתכונה זו,

אלא גם בהשפעה בחוץ,  הבית, בהנהגת רק
שבשמים, דבר בנות ישראל לאביהן את לקרב
האמיתית והשלמה  שבוודאי יזרז את הגאולה

בקרוב ממש. (משיחות ש"פ וישלח וש"פ וישב תשמ"ו)

דבר מלך

השבת לוח
וישלח פרשת

וישלח פרשת

‰„Â‰È ‰È¯‡ לחתן הרה"ת
‰‡Ï ‰¯Â·„ והכלה

ËÙÊ˘¯È˜
תשס"ח לנישואיהם בשעטומ"צ, ה' כסלו

מתוך הרחבה בנין עדי עד, - יהא ביתם
והשלימה של זמן הגאולה האמיתית

ברכת  מזל  טוב
Ï‡Ù¯ בן ÔÂ¯‰‡
ÌÈÒÈ‡ בת ‰¯ÈÙ

ÔÈ˜¯Ó˘
והם בתוכם,  ורננו שוכני עפר, והקיצו
המשיח מלך בהתגלות הרבי שליט"א

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

- בדיקת המזוזות והתפילין
באם לא נבדקו בי"ב חודש האחרונים

תניא תהלים חומש

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.hsgeula.com באתר הגאולה או

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק ניהול אדמיניסטרטיבי:

רווה משלוחים: מנחם
ת.ד. 3084 עיר הגאולה, בת-ים ברדיצ'ב 10,
טל' 03-658-4633 פקס: 03-657-38169

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

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

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



חלפו מאז עשרה שנה שתיים
לייב וזוגתו אריה נישואיהם, ור'

גרינברג, התברכו ב"ה  אורית
חפצם אך בארבעה ילדים חמודים,

נוסף. היה, לילד הטבעי
נראה שחשבו  אך משמים היה

במשך השנים האחרונות,  אחרת,
הם חוו צער וצפיה ממושכת, 

שכללו גם שתי הפלות ל"ע, מה 
שהעצים בקרבם את הרצון לחבוק 

הנוסף... את תינוקם
כמעט שנתיים,  היה זה לפני

שבירושלים,  "אור חיה" במכללת
התקיימה התוועדות מיוחדת 

שבט,  לרגל יום כ"ב לנשים ונערות,
הצדקנית  ההילולא של הרבנית יום
הרבי  מרת חיה מושקא ע"ה (אשת

שליט"א מלך המשיח).
יצאה להתוועדות כשהיא  אורית

מבטיחה להיות 
בעלה. עם בקשר
מספר ר' אריה: 
בבית,  "ישבתי

קרע את  ולפתע
השקט צילצול 

הפלאפון, על הקו 
הייתה אורית. 

קולה היה עירני 
במיוחד: 

- קניתי מטפחת 
הכסף  של הרבנית.

קודש להכנסת 
כלה...

עצמי  את להכין שאני צריך הבנתי
ושאלתי: יופי. וכמה זה עלה?

 10 עושה שקל. אני תשע אלף
בסדר? זה תשלומים.

לדלג  מלמלתי שאולי כדאי
בתשלומים של שני חודשי החגים

עקב ההוצאות הרבות. בראשי 
ניתן לארגן  התחלתי לתכנן, איך

יחזרו... לא שהצ'קים
וכעת הכרחתי  נעשה, המעשה

יהיה  שבביתינו לשמוח את עצמי
בגד של הרבנית. בעז"ה

לגב'  ניגשה אחרי הקניה אשתי
"אור חיה":  מנהלת גולן, דניאלה

רוצה כבר  וכעת אני רב עברתי צער
בעז"ה... חמישי לזכות ללדת ילד
דניאלה השיבה: בזכות המצווה 

כלה, אני  הכנסת של הגדולה
אותך שיהיה לך בן ולא  מברכת

צדיק. בן סתם בן אלא
כמעט שנה  בינתיים כבר אך, חלפה
ועדיין לא שמענו בשורות טובות, 
אמרתי לאשתי שבתום התשלום 
ברכה  זכות לבקש לה יש האחרון

אשתי  שליט"א מלך המשיח. מהרבי
שמעה לעצתי, וכשהיא עטופה 

באותה מטפחת מיוחדת ביקשה 
לילד. בדמעות ברכה

הרבי  של התשובה המדהימה
שליט"א מלך המשיח התקבלה 
ריד, למנהל ישיבה: בכרך י, עמ'
מתאים להבקשה  - רצון "בעת

והפנימית  בנקודה התיכונה . . אזכירו
לשמם: תלמידים ראוים - להעמיד

"תמים".

"שנת  במכתב הבאות גם מהמילים
בתוך שנה  הבנו שבעז"ה העיבור",

נפקד בזרע של  כבר
קיימא.

שבט,  בתאריך כ"ב
לאחר רכישת  שנה

המטפחת, כבר 
שמענו בשורות 

יחד עם  טובות...
הבשורות, התחילו 
החששות, שבעז"ה 

הכל ילך כשורה, 
יגמר  והפעם הכל

בכי טוב.
הרבה  למרות

בעיות שאירעו 
התחזקנו  לנו תוך כדי ההריון,

הרבי שליט"א  באמונתינו בברכת
מלך המשיח, והמתנו בקוצר רוח 

להתגשמות הברכה במלואה.
הוכיחו את  האמונה והבטחון
הרבי שליט"א  עצמם, ברכת

ביום ח"י  מלך המשיח התגשמה,
בננו. מרחשוון, אז נולד

ליום  הברית, שנערכה בסמיכות
מרחשוון, יום ההולדת של  כ"ף
בער)  (רבי שלום הרש"ב הרבי
מייסד ישיבות תומכי תמימים, 

עבורנו את המעגל,  השלימה
דב  שלום בישראל: ונקרא שמו

לאריכות ימים, לתורה לחופה  בער
ולמעשים טובים.

לייב  מסיים ר' אריה והעיקר"
גרינברג את סיפורו "נולד, עוד 

הרבי  חב"ד בצבא ישיבת תלמיד
שליט"א מלך המשיח."

היתה ישראל הדורות, כל ארץ כל במשך
היהודים  לכל יהודי בפרט, ולכל שייכת

וכך קבע  מאתנו, היות ליטלה אחד לא יכול בכלל, ואף
אלוקינו יקום לעולם". ו"דבר הקדוש-ברוך-הוא

(ל"ג בעומר תשד"מ)

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

תמיד שייכת ליהודים
עיר הגאולה - ים חב"ד בת מקוה

של בקיום רצונו אתם חלק גם טלו
המשיח שליט"א מלך הרבי

מפואר מקווה טהרה שותפים בבניית היו
והדר! עיר הגאולה, ברוב פאר בבת-ים

הדואר 4.16896.5 ח-ן בנק לתרומות:
www.Mikve.info

וולפא עם הרב שלום דובער
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התהום על סף לעצור
קואליציה  הנסיגות.  הסכמי  כל  התחילו  כך 
רחבה הכוללת מפלגות של שומרי תורה ומצוות
בשיחות,  להתחיל הממשלה  לראש  מאפשרת
ולחתום חוזים.  להצהיר הצהרות, להגיע להבנות,

מבפנים". להלחם והטענה ידועה: "עלינו
הדתיים  פורשים  בפועל, הנסיגה  לפני  ואז, 
כי  אותם,  צריכים  לא  כבר כאשר מהממשלה, 

השמאלנים נותנים רשת בטחון.
הכל  קטיף.  מגוש  הגירוש  את  גם ביצעו כך 

ועבר את כל המשוכות, כשהמפד"ל יושבת בפנים פרטים לפרטי תוכנן
במקומם  כי  הועילה,  לא  כבר  פרישתם  ואז הסופי.  הביצוע  לפני עד 
שמאלנים שתמכו בהתנתקות (וזאת בנוסף  אחרים חיזוק שחקני באו

מ"יהדות התורה" רח"ל). אז ל"הכשר" האומלל שנתקבל
ומאפשרת  הקואליציה את  המחזיקה  חרדית מפלגה ישנה היום  גם 
בצורה  בחברון  המשפחות  לפינוי  הכשר  נתנה  זו מפלגה לשרוד. לה 
מהכלא, עומדת להסכים  מאות מחבלים הוצאת עם ברוטאלית, הסכימה
למכחיש  כ"מחווה"  נוספים  רוצחים מאות  לשחרור הקרובים  בימים
לאנאפוליס  לנסוע  הממשלה  לראש ומאפשרת  מאזן,  אבו  השואה 

מסכת הויתורים וההפקרות הבטחונית. את ולהתחיל
יפרשו  הם  ירושלים,  חלוקת  כולל  וחתום, גמור  יהיה הכל וכאשר 
שיפרסו  הבטחון  לרשת הביצוע  שלב את  וישאירו  מהקואליציה, 

היהודים. הערבים וחבריהם

למנוע! כעת ניתן
יהודים ונפצעו שעל מזבחו נטבחו אלפי התיכון החדש" הזה, ה"מזרח
חברי  ופרס. רבין של  אוסלו  מהסכמי  בעיקר כזכור התחיל רבבות,
חזרו  הם ולבצעם. ההסכמים  להעביר את להם  שעזרו אלו היו  ש"ס 
ירושלים וקנו את עולמם כשפרשו אז  את למסור בתשובה כשברק רצה

אבל מה עכשיו? מהקואליציה.
והפעם  ביו"ש,  ישובים  פינוי רח"ל שוב  לחוות אנו עומדים  האם 
הרי אולמרט נוסע לועידה בכחם ובשליחותם  בהכשר "בד"צ בית יוסף"?
גל  לעוד  אחריות עצמו  על לקחת יכול  מי הממשלה. חברי  כל של
מחנות לעוד  בוערים, וישיבות  כנסת  בתי לעוד  ישובים, החרבת  של 
אלפי משפחות, ולהשתלטות נוספת  של לעוד הרס ליהודים, פליטים

. ושומרון יהודה של החמאס על ערי
לא תהיה",  "היו  ש  האחרון לרגע עד  להאמין  רצינו בהתנתקות גם
נמשיך  אם . התכנון לפי בדיוק  שוויצרי  שעון כמו  דפק הכל  אבל 
יהודה  ישובי  כל  זמן רב עד שיעקרו  יעבור לא כרגיל", כך ב"עסקים 
רק  מתלבט  אולמרט  החמאס.  ישלטו העתיקה ובירושלים  ושומרון 

בקשר לניסוח, על ה"תכלית" אין שום ספקות.
הממשלה. אל  מהלכי את ולסכל בכבוד לפרוש זהו הזמן חברי ש"ס,
מפילים את העם והארץ  הביצוע. עצרו מיד לפני שאתם תחכו לשלב

לתהום!
שלימה בתפלה לגאולה
דב וולפא שלום הרב

עכשיו נפלאות שלמות הארץ ובטחון עם ישראל

ג' פרקים ליום מורה שיעור ברמב"ם היומי כסלו \ פרק ליום
איסורי ה.       הל' פרק
מזבח.

ו. פרק

ז. פרק

הקרבנות..  מעשה הל'
א. אלו. פרק בפרקים

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

הל' מעשר פרק ז-ט.

י-יב. פרק

רבעי.. בפרקים  עני ונטע הל' מעשר פרק יג-יד.
א. אלו. פרק

פרק ב-ד.

פרק ה-ז.

פרק ח-י.

פרק א-ב. בפרקים אלו. יא. הל' בכורים.. פרק

יב

יג

יד

טו

טז

יז

יח

ה'

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

גרינברג לייב אריה ר׳

האמונה והבטחון הוכיחו את עצמם

הרב וולפא



חנוכה של גאולה
עם הפקות מחלקת הוצאה לאור 

שע"י האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה

                                     * ערכות חנוכיות ונרות
                                     * עלוני הסברה

                                     * עלונים לילדים
                                     * שלטי חנוכה שמח

                          להזמנות: 052-895-9667

עמידה יהודית גאה בבית המחוקקים

7

׳אגדה׳ שבתורה לימוד חשיבות
אגדה  תורה ברבים, דברי לימוד אודות כותב

ומוסר.
הזקן בעל התניא -  דברי רבנו והרי ידועים

פוסק  - ערוך פוסק בנסתר דתורה, והשולחן
בנגלה דתורה, באגרת הקודש שלו (תניא חלק 

שבס' ע"י רוב סודות  סימן כג) אשר ה'אגדה' [ד]
גנוזין בה ומכפרת עונותיו של אדם התורה

ונצורים. כמבואר בכהאריז"ל - דברים נפלאים
כהנה וכהנה ומתוך  רצון שיוסיף בהאמור ויהי
רבנו  הגדול המורה לבב, וכהוראת שמחה וטוב

הרמב"ם בספרו יד החזקה בסיום וחותם הלכות 
לולב.

ז׳תנד) מאגרת המשיח שליט״א, מלך הרבי קודש (אגרות

הנעלב צריך להזהר גם
הידועות בנוגע לזה רבותינו ז"ל על-פי הוראות

לחבירו, ובפרט על פי  נגרם תקלה שעל ידו
סימן כ"ה, (=שבתניא) המבואר באגרת הקודש
עצמם  על הרי גם אלו הנעלבים, עליהם לקבל

לשרש  זהירות והידור במצות ה', ופשיטא
וח"ו, ושלום חס טינא בלב כל ולעקור

שבוע זה, אשר כש"יחד  בפרשת שכתוב וכמו
עם",  ל"התאסף ראשי שבטי ישראל" - מביאים

מלך", ופועלים אשר - "ויהי בישורון
גודל המעלה כשבני  וכמבואר בלקוטי תורה

ישראל הם בבחינת ישורון.
ז׳תנא) (מאגרת

צדקנו מדברי נשיא הדור שליט"א משיח

השלוחים ה'תשנ"ב,  בשיחתו הידועה לכינוס
הרבי שליט"א מלך המשיח כי כל יהודי  קובע

משיח צדקנו". שליח ל"קבלת פני הינו

פרדריק, חבר בבית המחוקקים של  יהושע ר'
משמש כדוגמא כזו, של  מדינת ניו המפשיר,
שאינו מחזיק בתואר "שליח"  אדם שלמרות

כוחותיו להבאת הגאולה.  פועל בכל הרי שהוא
לפני  השלוחים שהתקיים כינוס ב"באנקט"

ב-770, הוא סיפר את סיפורו האישי: כשבועיים

פלא,  לא "מאז ומעולם ידעתי שאני יהודי. לכן,
לאט,  שבהגיעי לאונברסיטה, התחלתי לאט

לשורשי, ולהתקרב בצעדים בטוחים  להתחבר
תורה ומצוות. לקיום

הקמתי אגודה מיוחדת לסטודנטים היהודים, 
שבת, הייתי  ומידי אוכל כשר, לספק להם דאגתי

המ־ שעות ארוכות לביתו של הרב צועד במשך
הרבי שליט"א מלך המשיח. קומי, שליח

מחדש להתחיל
בשלב, זה כבר שמרתי על מצוות רבות, 

בידי  הרב. אלא שלא ידעתי שיש על והתחבבתי
הרב ממצא חשוב: מבירורים שערך, גילה הרב 
גיור  שאימי הנחשבת יהודיה כשרה, לא עברה

מחדש. כללי ההלכה, ובעצם עלי להתגייר פי על
משבר עצום,  לי יגרום מאחר שידע, שזה

ישראל, שם  אותי לטיול בארץ החליט להוציא
העת עם כיפה... עד שבמשך כמה  כל הסתובבתי

להסביר לי בצורה יפה, כי  הצליח ימים הוא
יהיה  למעשה, אם ברצוני להסתפח לעם ישראל,

גיור. לעבור עלי
אינו דומה מי  ההתלבטות הייתה לא פשוטה,

בתשובה, כפי שחשבתי שאני עד לחזור שמבקש
עצמו עול שלכאורה,  על אז, למי שצריך לקבל

אאריך בסיפור, כי אציין  בכלל.לא לו לא שייך
ובציצית כיהודי  בכיפה שבתי עטור שלארה"ב

שלם.
שבתי ללימודי באונברסיטה, ולאחר ששה 

ללמוד  סיימתי את הלימודים ועברתי חודשים
בישיבה.

מפתיעה הצעה
מקבל טלפון מידידים, חודשים, אני לפני מספר

המקומית  בעבר נלחמתי בעיריה כי שזכרו
הספר הדתיים,  שכספי המיסים יגיעו גם לבתי

דבר שלא נעשה עד אז.
שוב,  מאבק שניהלתי, הם פנו אלי בעקבות אותו

המחוקקים, על  וביקשו ממני להתמודד לבית
שתומכים  נציג שישמש כפה לאלה שאהיה מנת

מעין אלו. ברעיונות

יושב ולומד  והשבתי שאני אותם, דחיתי בתחילה
התייעצתי עם  שהם לא הרפו בישיבה, אך לאחר

שאישרו לי להתמודד. הרבנים בישיבה
החודשים מעת הגשת מועמדותי ועד  את

וחסידות הבחירות העברתי ב...לימוד תורה
בזמן שהמועמדים האחרים חרשו את  בישיבה.
בחירות, אני חרשתי את דפי  העיירות במסעות

החסידות. הגמרא ומאמרי

הבינו הם גם
למסע יצאתי מועד הבחירות רק כחודש לפני
מספר  מולי נצבו נראה כבלתי אפשרי. שהיה
שרוב עצרות  הייתה בעיות: הבעיה המרכזית

יכול לעשות. שאיני מה בשבת, הבחירות נערכות
לצאת  רוצים הנשים בנוסף, שמעתי שבאגודת

לוחץ ידיהם של נשים...  שאיני נגדי בתואנה
נודע לאימי על אסיפה בה  פרטית בהשגחה

ואני שיגרתי  אמורה להתקבל החלטה בנושא,
הצניעות. להם את מעלת מכתב המסביר אליהם

לפני  פעלו עליהם כל כך, ששבוע הדברים
הבחירות הם פרסמו מודעות בעיתונים 

הקוראות לתמוך דווקא בי, כמי  המקומיים
שמכבד את הצניעות...

להתפשר על קוצו של  דווקא עמידתי הגאה בלי
שבת, הביאה  יוד, כמו גידול זקן מלא ושמירת

רבים לתמוך במועמדותי.
למעשה, הסיפור האישי של הצלחתי בבחירות 

זהו גם הסיפור של כל  בזכות אי ויתורי,
שואלים: מהו  אנשים שיחיו, לא פעם השלוחים

סוד ההצלחה של חב"ד, ומנסים לתלות זאת 
שהצלחתם  בגורמים שונים. אבל התשובה היא
פרט. וכך נצליח  ויתורם על שום אי בזכות היא

האמיתית והשלימה". להביא את הגאולה

פרדריק יהושוע ר׳

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

ידועים דברי הרבי שליט"א מלך המשיח
אודות הסגולות הטמונות בסנדקאות 

ובמיוחד סגולת העשירות

כעת ביכולתך לזכות בסגולה זו!
וגם ליטול חסות בעריכת ברית מילה לאחד 

מתוך עשרות האלפים הנימולים על ידנו

"...להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

057-770-7702

ברית יוסף יצחק
בריתות מילה חינם לתינוקות, ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם

הודעה חשובה
התפנה מקום בקורס ללימוד אומנות המילה

שע"י ברית יוסף יצחק

לפרטים נוספים: 057-770-7702
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