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קצה ועל קטן. ילד שאלת לפעול, יכולה מה מדהים
עמוקה בתשובה לה, יתייחס בישראל שגדול המזלג:

ילמדו תבל, קצווי בכל יהודים שרבבות ויסודית.
שתירוצה אמירתה. לאחר שנים מאות גם בה, ויעסקו
מה על ובעצם הגאולה. בדור ממש של למהפכה יביא

מדובר?
הרבי של הראשון ספרו ,"... יום "היום בספר-לוח
בשנה, יום כל ואימרות פתגמים המכיל שליט"א,

למד ילד, צדק" ה"צמח האדמו"ר בהיות כי מסופר,
שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי הפסוק את ב"חדר"
"בעל פירוש עפ"י - מורו לו ותרגם שנה", עשרה

השנים עשרה שבע את חי אבינו יעקב - הטורים"
במצרים. ביותר הטובות
מה"חדר" הביתה כשחזר

הזקן: אדמו"ר סבו את שאל
בחיר אבינו, שיעקב היתכן
שנותיו מבחר יהיו האבות,

מצרים בארץ שגר שנה יז -
הארץ"? "ערוות

נאמר הזקן: אדמו"ר ענהו
אל לפניו שלח יהודה "ואת
גשנה", לפניו להורות יוסף

- במדרש כך על ומביא
רבי אמר - ברש"י מובא
בית לו להתקין נחמיה:

תורה שם שתהא תלמוד,
הוגים השבטים ושיהיו

תורה לימוד ידי על גשנה", לפניו "להורות בתורה".
בבחינת הוא במצרים שגם באופן להקב"ה, מתקרבים

בחיות". "ויחי"

המיצרים מכל היציאה לפני שניות
מה מבינים איננו ועדיין טובה, ותשובה יפה שאלה
הלוח יום...", "היום בלוח זה סיפור לקביעת מקום

ביאור הינו האירוע כל והרי יהודי, לכל הנצחי היומי
בזה יש הוראה ואיזו שנה אלפי לפני שהתרחש לעניין
היציאה שלפני בשניות לגאולה, הראשון בדור עבורנו,

ומיצרים מצרים מכל
שהם?

לומר, צריך ובפשטות

יום...", "היום בלוח וכתיבתו אלינו הסיפור שהגעת
הזקן אדמו"ר רצה אותה הנקודה זו כי מלמדים

למטה לרדת נגזר עליו השביעי, דור אלינו, להעביר
אלא ביותר. הנמוכים ל"מיצרים" הזה, עולם לתחתית

אופנים. ושני דרכים שתי זו בירידה שיש
כל כלפי והתבטלות כניעה ירידה". לשם "ירידה האחת,
נורמות כלפי הזה, העולם ענייני ה"מיצרים", הגורמים
ישראל בני שעברו הארוכה הגלות ספיחי חברתיות,

העמים. במדבר
לזכך לברר השליחות", מילוי לשם "ירידה השנית,

אשר ועד שבמצרים הקדושה ניצוצות את ולהעלות
ברכוש יצאו כן "ואחרי
אחרות, במילים גדול".

להאיר יומית יום התמודדות
החיים את אלוקי באור

הסביבה למרות היהודיים
סביבה להפיכת ועד הגויית

ואמונה הכרה לבעלת זו
ומנהיגו. עולם בבורא

יהודי כל של ביתו
של במובן זו לירידה

יעקב התכווין שליחות,
יהודה את בשלחו אבינו
תלמוד בית לו להתקין

לסוד הוראה. תצא שמשם
הזקן אדמו"ר התכווין זה
אפשר צדק", ה"צמח לנכדו בהבהירו חב"ד, מייסד

לחיות זאת ועם וגבוליות, מיצרים של למציאות לרדת
עולם. באי לכל ועד ישראל לבני תחילה ולהחיות,

המשיח מלך שליט"א הרבי התכווין זה מנצח לקוד
תצא "שמשם דורנו של התלמוד בתי את בהקימו

כוונתו כאשר משיח, חב"ד-בתי בתי הם אלו הוראה",
הנדרש יהודי, כל של לביתו היא, בעצם הפנימית
של ליבם וקירוב חוצה המעיינות בהפצת לפעול

בני מצוות שבע בקיום האומות לחינוך ועד ישראל
עולם באי כל להכרזת ועד אחד, בה' אמונה מתוך נח,

מורנו אדוננו "יחי המשיח מלך שליט"א הרבי מול
הגאולה שמחת מתוך ועד", לעולם המשיח מלך ורבינו

ממש. עכשיו והשלימה האמיתית

באיילון משיח פרסום
בשלט פגעה החורפית, הסערה
גלויות קיבוץ בצומת המוצב הענק

שנים, חמש מזה הגאולה בשורת לפרסום
את וימשיך בחדש, הקרוב בשבוע יוחלף

חולפים אלפים מאות כאשר ההצלחה,
למלך ומתקשרים במקום יום מידי

בוחרים "כולנו החדש: המסר המשיח.
צלצלו לתרומות ולתמיד". עכשיו משיח

להפקדה או .050-7770-769 כעת:
מזרחי בנק 495 סניף 104593 מס' ח-ן

לציון. ראשון א.ת.ח.

לבנות משיח שבת
המאחדת לשבת נערכים שנה כמידי

העל- החינוך מוסדות תלמידות את
השנה שתתקיים והסמינרים, יסודי
קבלת בנושא עלי", "מקובל בסימן

המשיח. מלך שליט"א הרבי של מלכותו
באולפנת טבת, בכ"ג תהיה השבת

ישתתפו בשבת בגדרה. המפוארת בהר"ן
אומנותית תכנית לצד ורבנים משפיעים

הנציגות אצל ההרשמה מקצועית.
.052-702-2930 הארצי: ובמוקד

הרמב״ם הילולת
טבת, כ' יחול הקרוב, רביעי ביום

"ממשה נאמר עליו הרמב"ם, הילולת יום
יחזקו רבים כמשה". קם לא משה עד

הרבי כהוראת היומי במסלול הלימוד את
במוקדי פרטים המשיח. מלך שליט"א

חב"ד.

כאשר הוראה״, תצא ״שמשם משיח בתי - חב״ד בתי את בהקימו המשיח, מלך שליט״א הרבי התכווין זה מנצח לקוד
ישראל. של ליבם וקירוב חוצה המעיינות בהפצת לפעול הנדרש יהודי, כל של לביתו היא, בעצם הפנימית כוונתו

טובות חדשות
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(22.11.12) (5773) ה'תשע"ג טבת, ט"ו ויחי, פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

ב"ה

בשביל הענין כל
השליחות מילוי

928

שנים. במשך במצרים וחי שפעל מי הרמב״ם, של הילולא יום את יציינו השבוע
(ארכיון) שבמצרים אלכסנדריה בעיר הרמב״ם סיום מעמד בתמונה:

במצרים הרמב"ם עם



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

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

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

תניא תהלים חומש

 
   

   
   

   
    
   

     
    


  

כח) מז, (ויחי יעקב ויחי

אחד כל של לחיותו רומז - יעקב ויחי
כמבואר יעקב, שם על שנקראים מישראל

של ש"נשמתו ס"ז) (אגרת-הקודש בתניא
שבישראל הנשמות מכל כלולה ... יעקב

היא נשמה שכל היינו, עולם", ועד מעולם
ביותר המודגש דבר יעקב, מנשמת ניצוץ

לגאולה. בהקשר
נאמר בתורה המפורשת הגאולה בנבואת
כשעפ"י יז), כד, (בלק מיעקב" כוכב "דרך

כוונתו ה"ה) ד, פרק (תענית הירושלמי דברי
חז"ל למדו זה, עם ויחד המשיח, למלך
ל"כוכב". נמשל יהודי שכל זה מפסוק
בספרים, המבואר עפ"י בזה והתיווך

ניצוץ יש מישראל ואחד אחד כל שבנשמת
שנשמת - מובן מזה המשיח. מלך מנשמת

נשמותיהם על ובנוי'ה מיוסדת המשיח מלך
שהוא, שבט מאיזה מישראל, אחד כל של

התורה- בקיום מצבו על הבט ומבלי

(ויחי יהודי של מציאותו שעצם כך, ומצות.
עניין - המשיח מלך עם קשורה יעקב)

ה׳תנש״א) (התוועדות הגאולה.

דוד בן משיח זה - מיהודה שבט יסור לא
בשבט מלכותו את לרדות עתיד שהוא
בשבט". "תרועם ט) ב, (תהילים שנאמר

המ־ למלך רמז שוב - שילה יבוא כי עד
דורון להביא האומות כל שעתידין שיח.

במלה (כנרמז המשיח ולמלך לישראל
שי "יובל ז) יח, (ישעיה שנאמר לו) -שי

המשיח "מלך הנוסף וכהרמז צבאות". לה'
שלו". שהמלוכה

שעתי־ ירושלים, זו - עמים יקהת ולא
(זכריה שנאמר האומות שיני להקהות דה

אבן ירושלים את אשים ההוא "ביום יב,ג):
העמים". לכל (מדרש)מעמסה

מוצש"ק הדלק"נ

5:24 4:08 ירושלים
5:26 4:22 תל-אביב
5:23 4:11 חיפה
5:28 4:27 באר-שבע
5:22 4:18 ניו-יורק

-ותכון למות דוד ימי ויקרבו 
א-יב) פסוקים ב, פרק א, (מלכים מאוד מלכותו

אמא של מסירות

של והמורדות העליות רוויית חייו מסכת
טרם בפרשתנו. נחתמת יעקב, - האבות בחיר
ומבקש בנו יוסף את אליו קורא הוא פטירתו
ולקוברו ממצרים עצמותיו את להעלות ממנו

את משמיע גם הוא הדברים בין ישראל. בארץ
. . רחל עלי מתה מפדן בבואי "ואני המשפט

בדרך". שם ואקברה
מדוע מסביר המקרא, מפרשי גדול רש"י,

שאני ואף-על-פי . ." אלו: מילים יעקב אמר
ולא כנען בארץ להקבר להוליכני עליך מטריח
לחם לבית סמוך מתה שהרי לאמך עשיתי כך

לבית אפילו הולכתיה ולא שם, ואקברה . .
עלי, בלבך שיש וידעתי לארץ להכניסה לחם

שם, קברתיה הדבור שעל-פי לך דע אבל
נבוזראדן אותם כשיגלה לבניה לעזרה שתהא

קברה על רחל יצאת שם, דרך עוברים והיו
ברמה קול שנאמר" רחמים עליהם ומבקשת

. . לפעולתך שכר יש משיבה: והקב"ה . . נשמע
לגבולם". בנים ושבו

כאב הרגשת
מאז תמיהה: מתעוררת הדברים בקריאת

כחמישים עברו יוסף, של אימו רחל, פטירת
השנים אותם כל במשך מצאנו לא והרי שנה,

את שקבר כך על יוסף בפני התנצל שיעקב
של התרעומת שעיקר מובן ומכך בדרך, אמו

ממנו ביקש שיעקב לאחר התעוררה יוסף
התרעומת נראית לפיכך, ישראל. בארץ לקוברו

הוא כאילו חלילה, נקמה של כרגש יוסף של
טרח לא הוא אימו שאת כך על אביו על כועס
יודע הוא לעצמו אך המכפלה, במערת לקבור

זאת. לבקש היטב

שיש ביוסף יעקב חשד האם - היא והשאלה
צורך שהרגיש כך כדי עד שכזה, נקמה רגש בו
לחשוד חלילה הרי הדבר?! על בפניו להתנצל
היה רק שלּו יוסף הבין ודאי כי בכך, יוסף את

כל את עושה היה הוא יעקב, של ביכולתו
המכפלה, במערת רחל את לקבור כדי בו התלוי

לרחל! יעקב של הרבה אהבתו לאור בפרט
- יעקב של בדבריו לדייק אנו מוכרחים אלא,
שאין בשכלו מבין אכן יוסף - עלי" בלבך "יש

לחם, בבית רחל בקבורת יעקב את להאשים
רחל אצל חסרה דבר של בסופו זאת, עם אך

המכפלה, במערת בקבורה הנפלאה המעלה
כך על כאב הרגשת יוסף של בלבו נשארה ולכן

האמהות. משאר אמו של חלקה שנגרע

רחל של טובתה
אותו שיקבור מיוסף מבקש יעקב כאשר

בכך, הכרוכה הטרחה אף על המכפלה במערת

הקבורה של הגדולה המעלה את הדבר מדגיש
הנצור הכאב מתעורר כעת, המכפלה. במערת

אמו זכתה לא למה - עוז ביתר יוסף של בלבו
לכך?

יוסף, של מלבו הזו ההרגשה את לבטל כדי
שם, קברתיה הדבור "שעל-פי יעקב מסביר

את קבר אמנם יעקב :". . לבניה לעזרה שתהא
או חסרון שזהו אומר זה אין אך בדרך, רחל

היא לכך שהסיבה מכיוון כי רחל, אצל גרעון
רחל, של ואושרה טובתה זו הרי - בניה גאולת

מסכימה היתה בודאי ודואגת אוהבת וכאמא
זאת. דורשת ואף לכך

יהודיה אשה כל של מעלתה
אצל שנמצאת הזו התכונה האמת, למען

עם יחד (להיקבר טובתה על לוותר - רחל
להיות שתוכל כדי המכפלה) במערת יעקב

תכונה היא - לגלות היוצאים בניה עבור לעזר
בעם כשרה אשה כל אצל הקיימת עיקרית

אדם כל של היהודי הייחוס גם לכן ישראל.
גוי. אביו אם אף באמו, תלוי

"אף- ליוסף באומרו יעקב כוונת כי עולה מכך
להיקבר להוליכני עליך מטריח שאני על-פי
להסביר היא ". . לאמך עשיתי כך ולא בארץ
ענינו מצד יעקב, רחל: לבין בינו ההבדל את

המכפלה. במערת להיקבר צריך עבודתו, ודרך
לעזור הנכונות היא רחל של המיוחדת ומעלתה

דורות כמה לאחר שיהיו כאלו בנים לבניה,
בגלות, שיתחייבו כך כדי עד חיובי לא במצב

בנים לאותם לעזור שתוכל כדי זאת ובכל
להיקבר זכותה על רחל מוותרת וגלו שחטאו

היעוד קיום את לזרז כדי המכפלה, במערת
לגבולם". בנים "ושבו

(236 עמ׳ ל׳ חלק שיחות לקוטי (על-פי

מלך דבר

ויחי פרשת
ויחי

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

יבוא כי עד מיהודה... שבט יסור לא
י) מט, (ויחי שילה

שיחיו רבקה מרת וזוגתו שמואל ר' משפחת
פורטמן

שי' ה' בצבאות החייל בנם, להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל ברכת
ע"ה וטשרנה שלום ב"ר הניה מרת

אלפרשטיין
ה'תשע"ב אלול ב' נלב"ע

והוא ממש, ומיד תיכף עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

נשמת לעילוי



הרבי של מדרשו בית - "770"
הידוע המשיח, מלך שליט"א

היותו שם על חיינו", "בית בשמו
מהווה הדור, אנשי לכל חיות מקור
קצווי מכל למבקרים משיכה מוקד
כלל בדרך נכנסים האורחים, תבל.

באחת משתתפים המדרש לבית
הרבי בימת ליד עומדים התפילות,

ומבקשים המשיח מלך שליט"א
בעל-פה. או בכתב ברכה

בתחום פעילה הנשים עזרת גם
שם, המרכזיות הפעילות אחת זה.

העוסקת חדש, שרית מרת הינה
המצוות" ב"מבצעי שנים מזה

מציעה כשיהא האורחות, בקרב
המקום סגולת את לנצל להן

שליט"א לרבי ולכתוב והמעמד
ברכתו את ולבקש המשיח מלך

בכל הקדושה
מכאן המצטרך.
הניסים ואילך

אחד על מתגלגלים.
טרי", "טרי מהם

מספרת: היא
בשבוע ראשון ביום

הגיעה שעבר,
הנשים", ל"עזרת
אלי שפנתה אשה

שלום באמירת
חיוכה לבבית.

מכירות שאנו לי הבהיר הרחב
בתחילה כי אם שהוא, מהיכן

אותה. זיהיתי לא עדיין
וציינה בהתלבטותי הבחינה האשה

זוכרת?", מקווינס, "אני מיד
בהבזק, לי בא שלה הסיפור ואז

שמה. אנה ונזכרתי.
נפגשנו חודשים, כשלושה לפני

אז הייתה היא הנשים". ב"עזרת
בזרועותיה. שהחזיקה תינוקת עם
ב"עזרת נמצא שבעלה סיפרה אנה
את ומבקש שם מתפלל הגברים",
המשיח. מלך שליט"א הרבי ברכת
היא שגם מאוד שכדאי לה אמרתי
הזדמנות וזו ברכה, ותבקש תכתוב

טובה. החלטה איזו לקבל גם
שבידיה שהתינוקת ספרה היא

עדיין היא אבל שנתיים, כבת היא
זוחלת. לא ואפילו הולכת אינה

הם לתופעה, לב שמו משההורים
סדרת ולאחר רפואי, לייעוץ פנו

הרופאים הודיעו מקיפה, בדיקות

באגן בעיה ישנה לתינוקת כי
ללכת, יכולה אינה ולכן הירכיים,

ניתוח! רק הוא, היחיד כשהפתרון
זו, בחוות-דעת הסתפקנו "לא

נוספים. רופאים אצל סבב ועשינו
תשובה הייתה כולם בפי אבל

וחייבים באגן הבעיה אחת,
לנתח".

בעייתה, את ספרה שהיא לאחר
לכתוב. כיצד אותה הדרכתי

להמתין עצתי לה, אמרתי "בכלל,
שתראו כדי הניתוח, עם קצת
הרבי של הברכה, תוצאות את

המשיח". מלך שליט"א
יכולים לא שהם הסבירה, היא אך

כבר שהרופאים משום להמתין,
לניתוח.... תור לה קבעו

ידיים נטילת לאחר
את כתבה היא

הכרזנו בקשתה,
מורנו אדוננו "יחי

המשיח מלך ורבינו
והיא ועד", לעולם

המכתב את הכניסה
אגרות מכרכי לאחד

קודש.
הכילה התשובה

ההבטחה את
טובות", ל"בשורות

הייתה לא כי אם
כל רפואי לטיפול התייחסות כל

שהוא.
היות קצת, לחכות שוב הצעתי

טובות". "בשורות שיהיו ורואים
שיעשו שכדאי כמובן הצעתי

ותפילין. מזוזות בדיקת
שלושה שלפני הסיפור היה זה
מחדש נפגשנו כעת חודשים.

שלה התינוקת את רואה כשאני
לנו. מסביב בחופשיות רצה

בנוגע עשיתם מה שואלת, אני "נו,
לניתוח?"

את עשינו לא השם, "ברוך
שהיינו לאחר קצר זמן הניתוח.
לבד. ללכת התחילה הילדה כאן,

צעקתי אומרת! אתה "מה
לכתוב חייבת את בהתפעלות,

המשיח מלך שליט"א לרבי זה את
הנס". על ולהודות

באתי! זה בשביל בוודאי,

סבא. כפר חב"ד ישיבת ראש אירפגון, אבישי הרב מאת
מסוווג בתפקיד בצה"ל בעבר שירת

בבכוריהםלמכה מצרים בבכוריהם מצרים למכה
המשיח מלך שהרבי הגדולים הניסים אחד
היה למלחמתהמפרץ, עליהםבקשר שליט"אדבר
בעיראק לחמו בעצמם העולם" אומות ש"בכורי
שהיה בבכוריהם..." מצרים "למכה בנס כמו וכו',
שכששמעו במדרש, כמתואר מצרים. ביציאת
יצאו הקריבה, בכורות" "מכת על מצרים בכורי
בני את שישחרר (כדי פרעה, בצבא להלחם

באלו. אלו והרגו ישראל)
בשנתיים הערבי בעולם המהפכות בכל גם מתרחש זה עצום נס
בסיוע ולעיתים מהצבא, חלקי בסיוע עצמו, העם כאשר – האחרונות

בסוריה: ולדוגמא הרודנים! את הפיל העולם, אומות של
(ביניהם חיילים 70,000 לפחות היום עד ערקו הסורי מהצבא א.

למורדים! הצטרף רובם אשר בכירים) קצינים
הנטבחים המוסלמים על להגן למטרה לו שם אל-קאעידה ארגון ב.
על מלחמה פעיליו לאחרונה הכריזו ולפיכך אסד, את ולהפיל בסוריה,
אבדות לשני האחד מסבים והם באסד), (התומך החיזבאללה ארגון

ממש. אלו בימים כבדות
שנים במשך ואומנה שצוידה פלשתינית, חטיבה הקים סוריה צבא ג.
זו חטיבה פלשתין". שחרור "צבא במסגרת ח"ו, ישראל נגד להלחם
הפליטים במחנות הפלשתינים הקימו כך על בתגובה באסד. תומכת
בחטיבה להילחם הוא שיעודה אחרת פלשתינית חטיבה שבסוריה,
להשתתף החלה כבר זו מורדים חטיבת באסד! התומכת הפלשתינית

בלחימה.
הממוקם פלשתין" לשחרור העממית "החזית הטרור ארגון לכך, בנוסף
בשני! אחד הלוחמים פלגים, לשני שעבר בשבוע התפרק – בסוריה

איראן עם חשבון יבואו המלחמה שלאחר הכריזו המורדים ראשי ד.
בהם. שנעשה הנורא לטבח ישיר באופן המסייעים – וחיזבאללה
וסין רוסיה עם הנוכחיים הקשרים גם יפגעו כי הכריזו הם כן כמו

באסד). (התומכות
וברית ארה"ב ואפילו בריטניה צרפת, המפרץ, מדינות תורכיה, ה.

ואחרים. כאלו באופנים למורדים סיוע מגישות נאט"ו,

בסוריה הממושכת האזרחים מלחמת
ישראל, לטובת הן אף בסוריה, ההדדית והכתישה האזרחים מלחמת
חלש סוריה של כוחה יהיה הלחימה, שבסיום לכך יביאו שהן משום
צבאיות, ותשתיות לחימה אמצעי של הנרחב ההרס (בשל בהרבה
שנים כעשר כיום, גם – בעיראק גם קורה כך ואזרחיות). כלכליות
שום מהווה ואינה מוחלט בכאוס מצויה עדיין היא כיבושה, לאחר
מנה הראשונה המפרץ מלחמת לפני [לדוגמא, ישראל על צבאי איום
3 ברשותו כיום ואילו קרב, מטוסי 750 כ- העיראקי האוויר חיל

בלבד...]. קרב מטוסי
מצויין, תבוא) (פרשת צדק הצמח לאדמו"ר התורה אור בספר
יכולים אינם לישראל, הצרו רוב שע"פ העולם מאומות שאותם
גם וכך תיקונם, זהו ואיבודם לעתיד-לבוא) לא (גם כלל להתברר

עמלק. לגבי
האות... לך "וזה לגאולה: קשר סוריה לנפילת יש המדרש דברי ע"פ
מזרח בני מלכות נפלה שבדמשק, מזרחי נירון שנפל רואה כשאתה
לירושלים ויעלו בא, דוד בן ומשיח לישראל, הישועה תצמח ואז
בימינו במהרה הגואל לנו ישלח ברחמיו האל עליה... ויתענגו

אמן".

עכשיו נפלאות מערכות סקירת

ליום פרק טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
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באתי! זה בשביל

במייל אצליך הגאולה שיחת

זה א' ללחץ שנכנעים ע"י אשר בפשטות ומובן
ועוד שטח עוד נותנים וממילא נוסף, לחץ גורר

שודאי שטחים כאלה יתבעו והם (היות לתת מה כבר שאין ועד שטח
למלחמה שתביא הדרך יהיה זה ואז להם) לתת יסכימו לא כבר

תשל"ט) דברים (ש"פ

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

למלחמה שתביא אתהדרך מקבלים מאות שבוע מידי

הגאולה" "שיחת
בדף כעת הצטרפו המייל. לתיבת ישירות

הגאולה אתר של הבית
www.hageula.com

770 של הנשים בעזרת



שליט"א הרבי מדליית
הממשלתית בהוצאה הרשמית המדליה

בהזדמנות נדיר פריט

ארד/כסף/זהב
ה'" "תהילת סידור בכריכת משובצת להשיג ניתן

מטבעות) 5) וסטים בבודדים הבן" "פדיון מטבעות
04-8622-442 בע"מ המצליח

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,
כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:   לאימייל שלחו דיווחים
hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com

הגאולהאתר הגאולה אתר

הגאולה בשורת חסידית ומוזיקה רעיון

יותר קטנה לדירה לעזוב לא
להם שנכנס לחובות בהנוגע מצבו אודות כותב

בתמיה ועומד זמן, לפני הדירה לקיחת עם בקשר
זו. ממצוקה לצאת איך

דירתם למכור שכותב (=הסברא) שהקס"ד מובן אבל
שכפי מלבד הנה קטנה, יותר דירה ולקחת עתה

וכפי נכרים בהפסדים כרוכה במכתבו, הוא גם שמזכיר
ממצוקת יוצאים לא גם זה ידי על הנסיון שהראה
זמן כמה שגרים שלאחרי העיקר והוא עוד חובות,

קטנה, יותר לדירה העתק הרי עתה, כמו בדירה
בזה לטוב מהתנועה וכמובן וכו' רוח לנמיכת מביאה

אדם. של דעתו מרחיבין דברים שלשה וכמר[ז"ל]
ארוך לזמן הלואה להשיג להשתדל היה צריך ולכן

יוכל זה ידי ועל יותר נוחים תשלומין ובתנאי יותר

ובענינים בחוץ אשר המצוקה מן לצאת לאט לאט
הדעת ובהרחבת בפנים בדירתו לנגוע מבלי חיצונים
ו׳שצז) (מאגרת כנ"ל. בזה הקשורה

חב״ד חסידות ללמוד
מתאים בזה הכללית הנקודה לימוד, סדר אודות כותב

תורתנו והרי חפץ, שלבו במקום חז"ל, להודעת
למצוא יש כו' ואגדה הלכה ים, מני רחבה הקדושה
למותר ובודאי בהם, חפץ הנ"ל של שלבבו מקומות

להיות צריך הלימודים אחד פנים כל שעל לבאר
שם וגם כנ"ל היא רחבה אשר חב"ד חסידות בתורת

הקריאה דרך על לעוררו וכן חפץ, שלבו ענינים ימצא
ויותר די מספיקה הנ"ל השגת ובטח בשיחות, ולימוד
כל ולפני לפניו יביא הקשה דבר ורק בעצמו שיקראם
ו׳ת) (מאגרת בקביעות. החסידות בתורת העוסקים אלו

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

מאתגרת, תקופה ספק ללא הינה תקופתנו,
את לזרז שיכול עניין בכל ועשיה ליצירה

בהתייחס כולו. והעולם ישראל עם גאולת
הזקן, לאדמו"ר המאתיים שנת גם שזו לכך

שנה שזו הרי ערוך, והשולחן התניא בעל
ללימוד הקשורה יוזמה לכל ביותר מסוגלת

התגלות עדי המעיינות, הפצת החסידות תורת
מיוזמות אחת המשיח. מלך שליט"א הרבי

שמע דיסק שהפיק וייס שגיא לרב שייכת אלו,
יחד חדשה, איכותית מוזיקה המשלב וצפיה

חביב. חסידי התוועדות שיח עם
גיליתי מספר, הוא לחב"ד, שלי הקשר "את

משפחתי קרובי באמצעות בנתניה, כילד עוד
חינוך במוסדות המשכתי מאז בזה. לי שסייעו

רבינו בית ל-"770" לנסיעתי עד חב"דיים,
התחתנתי מכן כשלאחר יורק, בניו שבבבל,

לשליחות". ויצאנו

הזינוק נקודת
והפצת ההסברה בתחום שלו הזינוק נקודת

באילת הייתה מוזקאלי, בשילוב חסידות
לאילת "הגענו זוגתו. עם יחד מגיע הוא לשם

לשליחות. לשם שהגענו בידיעה צעיר, כזוג
בנהלתו למקורבים בישיבה היה עיסוקי עיקר

לקרב פעילותי במהלך בנדטוביץ. הרב של
יכולתי את לשלב השתדלתי ונוער צעירים

לשיחה שיחה בין כאשר המוזיקאלית,
מצויינות. היו התגובות ניגון. או שיר משלבים
יהיה זה המזדמן, באופן טוב זה שאם החלטתי

המתוכנן. באופן יותר עוד מוצלח
צעיר, בגיל כבר החל למוזיקה שלי הקשר

כך מבצע. ואף מלחין שירים, כותב אני כאשר
ולחנים. שירים עשרות באמתחתי הצטברו
אחד את "להציף" נהגתי לזמן מזמן כאשר
איתו ולצאת הגימור את לו לתת השירים,

המקורבים. לציבור
ומוזיקה רעיונות בין הזה שהשילוב כשנוכחתי

מערך להקים התחלנו יפה, עולה חסידיים
הדואר, באמצעות מאתנו שמקבלים "מנויים",

או השבוע לפרשיות שלי שיחות עם דיסק
הרבי של קודש שיחות עפ"י המתקרב, לחג

צירפתי החסידית למנה המשיח. מלך שליט"א
למשלוח צבעוני נופך שהוסיף משלי, שיר גם

לזיכוי ל"מבצעים" כשיצאנו גם החסידי.
את לחלק נהגתי וכו' תפילין בהנחת הרבים

תזכורת פנטנסטי, הפצה אמצעי זהו הדיסקים.
הקצרצר במפגש שדברנו לדברים חוייתית

ברחוב.

יהודי שבכל הנשמה
החליטו באילת, פעילות שנות תשע לאחר

משכנם וקבעו המרכז לאיזור לעלות הזוג בני
אמצעי את למקצע החלטתי "כאן ברחובות.

של מקצועית להפקה ונגשנו זה הפצה
כמה של איכותית ברמה מצולמים "קליפים"
"מתי "חננו", בא", זה "הנה כמו: שלי, שירים

הרצאה מצויה השירים (בין ועוד. הקץ?"
הזקן. לאדמו"ר התניא בספר ב' פרק על שלי
שבו משום נבעה, זה בפרק לפתוח ההחלטה
יהודי. שבכל הנשמה על הזקן אדמו"ר מדבר

המאזין נשמת את זה באמצעות לעורר ורציתי
במקומות נעשו ה"קליפים" צילומי והצופה).
הדיסק בהכנת ובכלל הארץ ברחבי יפהפיים

כרוכה שהשגתו נכבד, די סכום הושקע
שגיא: הרב מספר עליהם ממש, ניסים בסיפורי

בהכנת נכנס אני עלויות לאילו משנוכחתי
המשיח, מלך שליט"א לרבי כתבתי הדיסק,

רק לא הכילה הקודש, באגרות והתשובה
ששולח הבטחה גם אלא טובות", "בשורות

השתתפות!! בתור המחאה
הקהילה, מחברי אחד אלי בא בבוקר, למחרת
ש"ח, 8,000 כאן "יש מעטפה: לעברי מוציא

חושב שאתה מה זה עם תעשה עבורך! זה
התעשתתי: מיד אך בהלם, הייתי לרגע לנכון".

סרט..". זה עם לעשות הולך "אני

בדיסק הניסים על
עצמה, על חזרה הגלויה השמיימית העזרה

אותי, ושואל התלמידים אחד אלי הגיע כאשר
לו, שהסברתי לאחר כספים? מעשר זה מה

אמרתי המעשר. את לי לתת ברצונו כי לי אמר
שרוצה מתעקש הוא אך לישיבה. זה את תן לו
להתחמק נסיונותי עוסק. שאני במה לי לעזור

אני תראה לו שאמרתי עד הועילו, לא ממנו
וחסר לדיסק סרט הכנת של בפרוייקט כעת

ביקש הוא לצלם. לשלם ש"ח 5,000 כרגע לי
על במקום איתו וסגר הצלם של הטלפון את

שלו.... האשראי בכרטיס הנ"ל תשלום
מחיר הדיסק, לחלוקת בבכמויות למעוניינים

.052-511-2062 טל': מיוחד.

באולפן וייס שגיא הרב

כנסת בתי לביטוח מיוחדת מח'
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .

בריאות ביטוח . משכנתא ביטוח .

ביטוחים קדמי

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים
03-501770203-5017702
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