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הצמח אדמו"ר למד כאשר קטן, ילד בהיותו עוד
בארץ יעקב "ויחי בפרשתנו הפסוק את צדק

שיעקב מורו, לו תרגם שנה", עשרה שבע מצרים
ביותר, הטובות השנים עשרה שבע את חי אבינו
מ"החדר" הביתה צדק הצמח חזר כאשר במצרים.
והשולחן התניא בעל זקן אדמו"ר סבו, את שאל
יהיו האבות, בחיר אבינו, שיעקב "היתכן ערוך,
מצרים, בארץ שגר שנה י"ז - חייו שנות מבחר

הארץ"? "ערות
הזקן: אדמו"ר לו ענה

שלח יהודה "ואת כתוב
להורות יוסף אל לפניו
על ונאמר גשנה", לפניו

נזכר וגם במדרש, כך
נחמיה: רבי "אמר ברש"י
תלמוד, בית לו להתקין

ושיהיו תורה שם שתהא
בתורה". הוגים השבטים

על גשנה", לפניו "להורות
מתקרבים תורה לימוד יד

שגם באופן להקב"ה,
בבחינת הוא במצרים

בחיות". "ויחי"

מסתכלים איך
מי למצרים. הירידה על מסתכלים כיצד תלוי הכל

והזדמנות כלכלי מוצא למצרים, בירידה שרואה
הנה שמצרים שאכן שלב, באיזה יווכח עיסקית,
את למרר המסוגלת הארץ", "ערות שפלה ארץ

וברוחניות. בגשמיות יהודי של חייו
את לראות זאת, לעומת מלמדנו אבינו יעקב

מזווית לחלוטין, שונה מזווית למצרים, הירידה
מאות כבר שנקבעה שליחות שליחות! מילוי של

תדע "ידוע הבתרים בין בברית עוד כן, לפני בשנים
שיעודה שליחות להם.. לא בארץ זרעך יהיה גר כי

ישראל עם זיכוך
לקבלת והכשרתו

בירורה עם יחד התורה,
כולה". מצרים של

כבר שיעקב שליחות

מצרימה, מרדה תירא "אל הצלחתה על הובטח
מצרימה עמך ארד אנכי שם. אשימך גדול לגוי כי

שלח יהודה "ואת ולכן עלה". גם אעלך ואנכי
תצא שמשם תלמוד, בית לו "להתקין לפניו",

שליחות. של באופן בזה לעסוק הוראה".
תורה ללמוד אחד כל יוכל בו מקום תלמוד", "בית

לא אבל מצרים. בנתוני גם עצמו, את להאיר
להאיר הוראה", תצא "שמשם אלא בזה, להסתפק

חיובית השפעה מקור להיות כולה. הסביבה את
כולה. מצרים לכל

זינוק קרש
של זו גישה מתוך דווקא

שמצרים הרי שליחות,
רק לא השונים, לסוגיה

ליעקב להזיק תוכל שלא
היא אדרבא, אלא ובניו,
קרש להם שתשמש זו
רוחנית להצלחה זינוק,

אשר ועד ערוך לאין
הרוחניים חייו מבחר

במצרים. שם דווקא היו

יעקב". "ויחי שם דווקא
להצמיד פשוט צריך
את "מצרים", למלה
לגמרי נראים הדברים ולפתע "שליחות" המלה

מצרים, בארץ יעקב ויחי כך: נכתב כאילו אחרת,
בגימטריא עשרה שבע שנה. עשרה שבע בשליחות,
השליחות. שנות הם השנים שמבחר ללמדך "טוב",
היחידה בשליחות ו"להחיות" "לחיות" כדי כיום, גם
ממש, בפועל ההתגלות את להביא עלינו, שהוטלה
תלמוד" מ"בית הנלמדת ההוראה את להפנים עלינו

לעצמנו ללמוד בתורה, עוסקים להיות דהיינו,
המשיח. מלך שליט"א הרבי של מתורתו רב בשפע

להפנים עלינו ישראל, אהבת מתוך זאת עם יחד
כל זיכוי הוראה", תצא "שמשם ההוראה את

מתורתו בשיעורים המצוות, במבצעי אותנו, הסובב
לפרסום ועד הק' הוראותיו פרסום משיח, של

אותנו לגאול עומד שאכן והגואל, הגאולה בשורת
ממ"ש. ממ"ש ממ"ש היום

משיח ניצוץ התגלות
ניצוץ "התגלות בשם חדש קובץ
טבת ה' לקראת אלה בימים י"ל משיח"
סיכום ובו - נצח דידן - הספרים חג
המשיח מלך הרבי דברי של וביאור
בנוגע תנש"א-ב בתקופת שליט"א
'להביא דורנו של המיוחדת לשליחות
וכו'. משיח' עם 'לחיות המשיח', לימות
וולף דובער שלום הרב ע"י נערך הקובץ
מתוך כתדפיס בצפת, חב"ד מישיבת
משיח". של "ענינו יותר כללי קובץ
הרבי דברי את להציג היא הקובץ מטרת
שלמה כמשנה המשיח, מלך שליט"א
אופניו על דבור דבר סדורה, ושיטה
משלימים והביאורים השיחות כשכל

זה. את זה

שבע בבאר ס״ת הכנסת
בישיבת הורגשה, רבה התרגשות

שבע, בבאר חב"ד תמימים תומכי
להיכל חדש תורה ספר הכנסת עם

העיר רב חלק, נטלו באירוע הישיבה.
דרעי יהודה הרב שבע באר וראב"ד

אזורי רב סויסא מאיר הרב שליט"א,
והרב ברנשטין מנחם הרב נגב, רמת

הרב הישיבה, מרבני לוטקין יגאל
שבע בבאר משפיע דיקשטין משה

מנהל העיר. ראש סגן כרדי עופר ור'
הודה קאליפא, ירמיהו הרב הישיבה
הנכבדה תרומתם על גאלי למשפחת
תורה בספר שמדובר בפרט לישיבה

כנהוג, ההקפות לאחר ז"ל. האר"י כתב
מצווה לסעודת הנכבד הקהל התיישב

רב בשפע לעצמנו ללמוד בתורה, עוסקים להיות תלמוד״, מ״בית הנלמדת ההוראה את להפנים עלינו
כולו לעולם הגאולה בשורת הפצת זאת עם יחד המשיח, מלך שליט״א הרבי של מתורתו

טובות חדשות
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(13.12.13) (5774) ה'תשע"ד טבת י' ויחי, פרשת קודש שבת ערב

המרכזית להתוועדות היכונו
(12.1.14) ה'תשע"ד שבט י"א

ב"ה

את ולהפיץ ללמוד
משיח של תורתו

975

התוועדות התקיימה נצח״ ״דידן הספרים שיחרור יום טבת, ה׳ חג לרגל
חסידים. וקהל משפיעים רבנים, בהשתתפות חב״ד בכפר רבתי

חב"ד כפר - טבת ה' התוועדות



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

 
   
  

   
   
    
   
    

    
  

  

מלפניה רווח לה אין זו פרשה למה
לחלוק שלא כדי אלא הפרשיות? ככל

מצפין שהן מפני אחר: דבר הצדיק. חיי
לגאולה..

כת״י) השכלים נר (ילקוט

נתן סימנין שלשה יוסי: דרבי אחוי בר
בסגנון שיבוא מי הזקן: )יעקב( להם

בא" אנכי "הנה שנאמר: )כמו 'אנכי', של
ואומר זקנים, מכם והממנה יא(, ג, שמות

שמות יפקוד" "פקוד )שנאמר: 'פקוד' לכם
הגואל... הוא זה - יט( יג,

פצ״ז) רבה (בראשית

יעקב ירד הקב"ה שהבטיחו 'עליות' בשני
אבינו יעקב כשהיה דעתך על תעלה וכי

כך אלא בניו? עם הקב"ה היה לא חי,
"ועשו לכם לומר הוא עתיד להם: אמר

שכינתו ומשרה יורד והוא מקדש" לי
ושכנתי מקדש לי "ועשו שנאמר בתוככם,

פל״ג) רבה (שמות בתוכם".

שאין לפי טעם? מה "והעלתם", יו"ד חסר
לאחר לקולטתו מחיים לקולטתו דומה
דכתיב: קרא לנו יקיים והמקום מיתה,

ה' ..חי אלוקים ה' נאום באים ימים "הנה
ישראל בני את הביא ואשר העלה אשר

הארצות. מכל
טוב) לקח (מדרש

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:17 4:01 ירושלים
5:18 4:15 תל-אביב
5:16 4:04 חיפה
5:20 4:19 באר-שבע
5:14 4:11 ניו-יורק

-ותכון למות דוד ימי ויקרבו 
מאוד מלכותו

א-יב) פסוקים ב, פרק א, (מלכים

במצרים אלוקות לחיות

מספר את מציינת פרשתנו של תחילתה
"ויחי במצרים, אבינו יעקב היה בהם השנים

(ויחי שנה" עשרה שבע מצרים בארץ יעקב
"ויחי" במילת בפסוק שהשימוש אלא כח). מז,

תמיהה. מעורר "ויהי" במקום "חיים", מלשון
של שהייתו תקופת את לתאר ניתן כיצד

כלומר כ"ויחי" הארץ, ערוות במצרים, יעקב
בחייו כשמדובר ובפרט "חייו", עיקר היו ששם

שבאבות? בחיר אבינו יעקב של האמיתיים
חייו ששנות העובדה, לנוכח גדלה התמיהה

בהם שגם למרות למצרים, הירידה לפני בארץ
יעקב "וישב לפסוק: חז"ל כפירוש בשלווה ישב

מתוארות אינן ב) לז, (וישב אביו" מגורי בארץ
"ויחי במצרים חייו שנות דווקא אלא כ"ויחי",

מצרים"? בארץ יעקב

העולמות תכלית
היא, העולם בריאת שתכלית ידוע וההסבר:

וכלשון הזה, בעולם דווקא ית' אלוקותו גילוי
"נתאווה ל"ו): (פרק התניא בספר הזקן אדמו"ר

בתחתונים". דירה יתברך לו להיות הקב"ה
לעולם-הזה כוונתו "תחתון" במושג כאשר

ממנו. למטה תחתון שאין הגשמי,

ירידת את למצרים, הירידה מסמלת זו מבחינה
של המיצרים לתוך יהודי, כל של הנשמה

גם וגבולים למיצרים ועד התחתון, הזה העולם
מזה. למטה ואף רשות', 'עניני שהינם בענינים

עשיית שליחותה, מילוי לשם הנשמה ירידת
בתחתונים. ית' לו הדירה

כארץ גם מתפרשת "מצרים" זאת, עם יחד
הארץ". "ערות בשם שנקראה כפשוטו, מצרים

למצרים בירידה הכוונה תכלית כאן, וגם
המציאות את ויזככו יבררו ובניו שיעקב היא

להיות ראויה אותה ויעשו מצרים, של הירודה

להקב"ה. "דירה"

מהאבות ללמוד
בארץ יעקב "ויחי הפסוק: לשון יובן כעת

ביותר הטובות ושנותיו חייו, שעיקר מצרים",
מצרים דוקא. במצרים חי בהיותו היו יעקב של
מכיון אבל ירוד, הכי המקום את מהווה אומנם

תכלית את יעקב קיים במצרים שם שדווקא
הרי בתחתונים", דירה ית' לו "לעשות הכוונה

יעקב. של האמיתיים חייו הם שאלו
בהיותו אבינו יעקב אצל ביותר מודגש הדבר

לאלקות בטלים שהיו שבאבות" "בחיר
רבה (בראשית המרכבה" הן הן "האבות בתכלית,
אצל לאלוקות. כמרכבה ושמשו - ו) מ"ז, פרק

את לקיים כדי - היה חייהם עיקר האבות
ומכיון הדירה, עשיית של העליונה הכוונה
דירה ית' לו "לעשות של הכוונה שתכלית

המקום בהיותה - במצרים היתה בתחתונים"
"חייו" עיקר היו דוקא שם לכן היותר, הנחות

יעקב. של
וכשם ו), לב, לך (רמב"ן לבנים" סימן אבות "מעשה
שכמבואר ובפרט אבינו, ביעקב היה זה שענין

כלולה נשמתו הקודש) (אגרת התניא בספר
בעבודת גם הוא כן הנה ישראל, נשמות מכל
ית' לו דירה עשיית הדורות, בכל ישראל כל

למיניהם. ה"מיצרים" בכל

״ישרים״ כולנו
בסיום נמצאת מ"ויחי" הנלמדת זו הוראה

ספר להיותו הישר" "ספר הנק' בראשית ספר
השבטים גם [וכמותם ישרים שנקראו האבות
להדמות הוא העבודה שעיקר ישרים], נקראו

וכו'. ישרים שנקראו והשבטים לאבות
כלשון "ישרים" נקראו ישראל כל אשר ועד
ישרים ישבו לשמך יודו צדיקים "אך הכתוב
לומר ישראל וכמנהג יד), קמ, (תהלים פניך" את
שעבודת להורות התפלה, בסיום זה פסוק

ישראל. בכל גם ישנה ישרים, הנקראים האבות
נזכה בתחתונים, ית' לו הדירה עשיית וע"י
יודו צדיקים "אך היעוד לקיום ממש בקרוב
המקדש בבית פניך" את ישרים ישבו לשמך
ה׳תשמ״ז) ויחי ש״פ (ע״פ ממש. בקרוב השלישי

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

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

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

ז"ל אלימלך ב"ר משה ר'
קשתי

ה'תשע"ד כסלו ב"א נלב"ע

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

והשלימה האמיתית בגאולה

קופצ'יק שיחי' ויסכה מענדל מנחם להרב
הבן להולדת

קופצ'יק ורעיתו שיחי' בצלאל הרב ולסבא
קירשנזפט ורעיתו שיחי' יגאל הרב ולסבא

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

טוב מזל ברכת נשמת לעילוי

עשרה שבע מצרים בארץ יעקב ויחי
כח) מז, (ויחי שנה

אתכם והשיב עמכם אלוקים והיה
כא) מח, (ויחי

מת אנכי הנה
כא) מח, עצמותי(ויחי את והעלתם

כה) נ, (ויחי



נישאו מאז חלפו שנים כחמש
ציון שלמה הרב בשעטומ"צ,

מלך שליט"א הרבי שליחי והילה
בירושלים, חומה בהר המשיח
בטן. בפרי התברכו לא ועדיין
עבורם שהתקבלו התשובות

בשורות הכילו הקודש" ב"אגרות
נראו. לא עדיין בפועל אך טובות,

שלמה, הרב מספר כשנה, "לפני
הרב עם התוועדות התקיימה

של ההילולא יום לרגל הרפז, נועם
שמואל) (רבינו מהר"ש אדמו"ר
חב"ד. בשושלת הרביעי הנשיא

סוכות, ערב התקיימה ההתוועדות
הרב של האברכים כולל במסגרת

למדתי בו לוי, אריה
ביום. שעות כמה

ההתוועדות במהלך
הרפז, הרב סיפר

חסידים זוג אודות
אדמו"ר אל שנכנסו
ל"יחידות" מהר"ש

ברכה ובקשו
להפתעתם, לילדים.

הגיב לא הרבי
יצאו. וכך לבקשתם

לקיים בלבם עלה מכן לאחר מיד
בביתם, חסידים התוועדות

הזקן אדמו"ר מאת הידוע כפתגם
יכולה חסידית שהתוועדות "מה

אינו מיכאל המלאך אפילו לפעול,
יכול".

ההתוועדות, של מסויים בשלב
חסידים כי האשה הבחינה

לפשר לשאלתה לעזוב. מתחילים
המשק'ה! אזל כי התברר הדבר,
משק'ה לכם להביא מוכנה "אני

אבל... בהתוועדות, שתמשיכו כדי
"בהחלט, בילדים". אותנו תברכו

החסידים. ענו ובשמחה",
והקור הלילה אל יצאה האשה
חזרה מה זמן ולאחר המקפיא.

החסידים משק'ה. בקבוק ובידה
האשה, של מיוזמתה שהתפעלו
שנה בתוך לב. בכל אותה ברכו

ב"ה. לילד, הזוג זכו
מספר הבחנתי, כעת רק

גם המשק'ה כי שלמה, הרב
עומד הנוכחית בהתוועדות

הולך אני "חבר'ה, להסתיים.
להתוועד. תמשיכו משק'ה, להביא

אותנו שתברכו מבקש אני אבל
וקיימא". חייא בזרעא

חזרה בדרכי הייתי קצר זמן בתוך
החבר'ה משק'ה. בקבוק כשבידי

הלב. מכל כמובן, אותנו ברכו
מספרת זה, לאירוע "במקביל

לרבי כתבתי הילה, מרת זוגתו
שהבטיח המשיח, מלך שליט"א
בשורות לנו יהיו פורים עד כי

טובות.
אם הכרתי תקופה באותה

היא בשכונה. צעירה חד-הורית
חסידות, לשיעורי להתקרב החלה
אמרה אף ההזדמנויות כשבאחת

יתקיים שבביתה מוכנה היא כי לי
שאת בתנאי אבל חסידות, שיעור

השיעור. את תעבירי
נבוכה. די הייתי

נהגתי אז עד
שיעורים, לארגן
לא בפועל כאשר
את מסרתי אני
הבאנו השיעור,

מבחוץ. מרצה תמיד
הייתה דרישתה אבל

אולטימטיבית.
בחיוב לה נענתי

שיעור על והחלטנו
להשקיע התחלתי מלכות". ב"דבר

ערב ובמסירתו. השיעור בהכנת
הבשורה את קבלנו פורים חג

ב"ה. הריון, על הטובה
ובבדיקות רב זמן חלף לא

בעיה לנוכח כי התברר שגרתיות
בשמירת להיות עלי מסויימת,

שבורה מאוד הייתי הריון.
לרבי כך על כתבתי ומודאגת.

המשיח. מלך שליט"א
עמ' ח' בכרך שהתקבלה בתשובה

התייחסות הייתה ואילך רעג
היא כי כתבה כן שגם למישהי,

מלך שליט"א והרבי מודאגת
היא זה כיצד לה, מעיר המשיח

ניסים כאלה ראתה והרי מודאגת
לדאוג שתחדל ממנה ומבקש וכו',
ולידת ותקין קל הריון לה ומאחל

וכו'. ושלם בריא וולד
הזעם" "נבואות כל למרות בפועל,

תקין היה ההריון הרופאים, של
ב"ה. קלה, הייתה והלידה

ב"ה נולד ה'תשע"ד, מרחשון בכ"ז
מנחם בישראל שמו ונקרא בנינו
בצבאות נוסף חייל שי'. מענדל

מלך שליט"א הרבי צבא ה',
ההתגלות לזירוז שפועלים המשיח

עכשיו.

מעשית הדרכה ממש, הפצה מרכז בהוצאת החינוך" "אגרת הספר מתוך
ויצהנדלר שמעון הרב בעריכת ומחנכים, להורים

בניסים אמונה
עם בקשר - שואל בו . . מכתבו קבלתי
לעניני ה"מרכז של החינוכית ההוצאה-לאור
ילדים וללמד לחנך רצוי זה האם - חינוך"
השלילית עמדתו את הוא מביע בנסים; להאמין
אלו את לבקר הזכות את לו יש האם ושואל

זו. בשאלה עמו תמימי-דעים שאינם
לי שימחל ותקותי - לומר מוכרחני כל קודם
מאמין שאינו דעתי, על מתקבל שלא - כך על
היתה בהם זמנים, היו אם אפילו שכן בנסים,
בעל- מאמין שאיננו יאמר, כשיהודי בזמננו, אך בנסים, להאמין לא אפשרות
ראו מחנות-הריכוז את שעברו יהודים רק לא בלבד. אשליה זוהי הרי טבעי,
מחזיק רק הוא אם קורה, ומה קרה מה שמבין אחד כל אלא בעליל, נסים
אינו טפלות, מאמונות מושפע להיות לעצמו מניח ואינו פקוחות עיניו את

בשר. בעיני אפילו אותם רואה הוא בנסים. "להאמין" כלל צריך
מאליו. מובן לשאלותיו המענה מכך

צריך ביקורתית, וגישה הבנה להם שיש למבוגרים, בשייכות אפילו אם
את לשמור יותר הרבה צריך הרי ובכתיבה, בדיבור האמת עם ללכת תמיד
המלא האמון את להם שיש לילדים, בשייכות תרחק שקר מדבר של הכלל
ומחנך מורה לבקר הזכות את אין אחד שלאף ומובן, במורה, ובפרט בהורים

במחנכו. הילד של האמון את מערער שזה מכיון זו, גישה על
האין יקרה, לא חיכה הוא אליו והנס נס אודות לילד יספרו אם שאלתו:

הילד? עבור נזק זה
מילד. האמת את להחביא כלל הצדקה בכך אין האמור, פי על ראשית,
שכשמספרים משום שלנו. לדיון בהקשר כלל מנומקת אינה שאלתו שנית,
מסתירים ולא דקה לפני כעת או פעם שארע נס אודות תלמיד או לילד
לדוגמה, מחר. גם יקרה שהנס הבטחה, עם קשור זה אין הרי ממנו, זאת
על-טבעי, באופן לסייע הקב"ה יכול מהקב"ה, מבקשים שכאשר כשאומרים
בכך אומר אינו אחד אף הרי ויותר, ושתיים לאחד עזר שהקב"ה והראיה
אלא האחוזים; מאת ובכל מקרה בכל לתפילה לענות מוכרח יתברך שהשם
שהמבקש וככל יותר לבבית תהיה שהתפילה וככל אפשרות, שישנה אומרים

יותר. גדולה האפשרות כך יותר, ראוי יהיה
להצדיק, בכדי בית-ספר, בחוג ועובד מורה היה שפעם בכך מתחיל מכתבו
שכן הצדקה, שזוהי סבור אינני אך בנסים. אמונה על עמדתו את כנראה,
בנסים, מאמינים כן ספר בבתי העובדים מאוד רבים ומנהלים מחנכים
ממקרים עוד הוא יודע ובטח שלהם. היום-יום חיי על המשפיעה ובמדה

ממני. יותר רבים
כ"ק ושם: ,91 ע' חי"ט לקו"ש ראה בנסים: להאמין ילדים וללמד לחנך
מלמד מלמד, עבורם שכר הוא קטנים, ילדיו היו שכאשר סיפר, אדמו"ר מו"ח
ומפליאים מבהילים שהם ביהדות ענינים לספר צריך לא שלילדים סבר זה
(מוהרש"ב) אדמו"ר לכ"ק נודע כאשר . . בשכל מובנים שאינם מופתים -

מיד.. פיטרו זה, מלמד של שיטתו על נ"ע
אמונה. בהם נוטע וזה לשכל, שמעל מופתים עניני לילדים לספר צריך
את המבהילים בענינים להתחיל צריך ושאין הסדר, לפי לא שזה והטענות
רבה וקהלת יג ד, [קהלת וכסיל זקן מלך הרע, מהיצר נובעות וכדומה ההגיון
ושם ,(291 ע' ח"ב (התוועדויות תשמ"ט יתרו ש"פ שיחת גם וראה שם].
ומכל ודעת, טעם שמעל ענינים ולהרגיש להבין יכול בטבעו יהודי שילד

עיי"ש. ודעת. טעם פי על עבודה גם כך אחר להיות צריכה מקום
מאידית) תרגום - חצר-ש ע' חכ"ב אג"ק - תשכ"ב המצרים (בין

עכשיו נפלאות מלך אגרות

ליום פרק טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
הטומאות אבות שאר הל'

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

נחלות הלכות
ט-יא. פרקים

סנהדרין הלכות
א-ג. פרקים

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג-טו. פרקים

טז-יח. פרקים

י

יא

יב

יג

יד

טו

טז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

והשיעור ה"משקה"

ומתווכחים - נפש פיקוח של ענין על מדובר
לרמות שצריכים או זה, את לגלות מותר האם

על-ידי יהיה קיימא של ששלום ולרמות עליך", ש"שלום
ישראל, מתורת ענינים עוד ישראל, מארץ שטח עוד שימסרו

ישראל! מבני ענינים ועוד
תשכ"ט) תמוז (ממכתב,

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

לצמיתות רוחני- כיבוש
וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים

שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - חמישי ביום תרע"ב, המשך - רביעי ביום בערב: 8:30 בשעה

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י

67 העצמאות שד'

ציון שלמה הרב



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי

דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

של בציון קדמי ר'
הרב ושו"ע התניא בעל

והתפתחות וצעצועי תינוקות מוצרי

1800-800-770
הקודש טהרת על מוצריה שכל בעולם היחידה החנות

המשיח מלך שליט"א הרבי כרצון

אוכלכסא בוסטר אוכל בוסטר ג'ירףאוניברסיטת ג'ירףכסא אוניברסיטת

החסידיהמובייל     החסידי המובייל

לעגלהקשת לעגלה קשת

הרב שכונת רחוב כתובתנו:
חב"ד כפר מאוחדת) מרפאת (מול

דתיקון בכלים דתוהו אורות - אריאל

בעולם שלמות אין
השתדלות כל שלאחרי הפרטי, ענינו אודות ובמ"ש

וכו' לפועל דבר בא לא
אשר היא הסיבה דא בכגון הפעמים ברוב ...הנה
כלל עיקרים בלתי בענינים בהצעות מדקדקים

בענינים אשר להצעות לב שמים אין ובמילא וכלל,
לגמרי הן מתאימות הטפלים בענינים אפילו העיקרים

לפי שאינו פרטים איזה נמצא דטפל שבטפל (אלא
הרצון),

בעולם שלמות שאין הגמור, בהאמת וכשמתבוננים
.. הקב"ה, רק הוא בתכלית ושלם

בשביל חיים תורת תורתינו ניתנה זה על והרי
ה׳תתקמו) (מאגרת דרגא... אל מדרגא לעלות

המוכן מן הכל לא
ושבמדה בבית אשר היחסים למכתבה...אודות במענה

ללימודים.. מפריע מסויימת
בבית שם שתסדר האפשרות ע"ד להוודע מהראוי

פנמיה שיש לבנות...מקום אשר הספר
שיש ממה ח"ו ברוח ליפול שאין מובן אופן בכל
אלא המוכן, מן הכל ולא החיים, בדרך מכשולים
תכופות ולפעמים והשתדלות ליגיעה שזקוקים

יתירה,... השתדלות
שאין במה הכלל, מן היוצא שהוא טועה לפעמים

דווקא אשר ורואים בתכלית, נוחה בחיים דרכו
ומכשירים האדם את מחסנים אלו ועכובים נסיונות

ה׳תתקמט) (מאגרת בחיים בדרכו בטוח יותר ללכת אותו

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

אלה בימים שחגג זילבר לאריאל אופייני משהו
מאולפני באחד בראיון ה-70. הולדת יום את

החדש האלבום רקע על התקשורת, ערוצי
להשמיע מתבקש הוא שהפיק, "מיטב" בשם
את לא, ואיך בוחר, אריאל ר' מיוחד. משהו

של המפורסם משלו האופניים", "משל השיר
גם הוא אותו מחיפה, דונין ראובן החסיד הרב
הוא אם .. אופניים על חסיד "אז בשיר: מזכיר
מתגלגל הגלגל אם בעליה.. שהוא ידע .. מזיע
ואם וחבל.. בירידה, נמצא הוא קל.. וזה מאליו

בטוח הוא אז זז ולא מקומו על עוצר הוא
הכל". זה יפול.. שהוא

לב את שובות התוכן ותמימות הפשטות
נתת "אז הלב. מכל מפרגנים והם המראיינים
ירידות ויש עליות יש ברוחניות. שיעור לנו

טוב". בעליה.. להיות ועדיף

במופע היה ״יחי״ גם
לאחד ולפרגן לחזור לתקשורת זמן, לה לקח

במוזיקה והמוכשרים המקוריים האמנים
בצד התייצבותו בתשובה, חזרתו הישראלית.

מאבקו הפוליטית, המפה של החזק הימני
"יהודי השיר את (זוכרים בהתנתקות הבולט

דין ו"יש תתעורר" "תתעורר יהודי", מגרש לא
אדוננו" ה"יחי כיפת לכל, ומעל דיין"), ויש

טוב), (מצטלמת מראשו משה שאינה הגדולה
עורף. לו להפנות מספיק, תירוץ היוו אלה כל

נסוג. לא אריאל אבל
גם בחיים, החדשה דרכו על ויתר לא אריאל
האמנים, בקהילת מבודד עצמו את כשמצא

אותו. ש"סימנו" התקשורת אמצעי ע"י מנותק
תורה שומר יהודי של חיים על ויתר לא

וקשור חסידות לומד חב"די יהודי ומצות,
המשיח, מלך שליט"א לרבי אהבה בעבותות

שלו היצירתיות המשך על ויתר לא גם אבל
במוזיקה.

הפסנתר" "פסטיבל בפתיחת לאחרונה, הופעתו
רק מאשר יותר מיוחדת, חוויה היוותה

אותו. שמע לא שנים שכבר מי לכל מוזיקלית,
נפרש הקריירה לאורך שלו הסגנונות מגוון

שוב קיבל שנים של נתק שאחרי הקהל, לעיני
בחר שתמיד המוסקלי, החריג את באהבה,

מיוחדת. בדרך

הכשרונות לניצול האחריות
על שגדל לקהל להתחבר הזאת, היכולת את

דרך עשורים, כמה שמלפני אלה הישנים, שיריו
שליט"א מהרבי למד החב"די, החסיד אריאל

בשיחותיו אחת לא שהבהיר המשיח, מלך
המוטלת הגדולה האחריות את הקדושות,
למילוי כשרונותיו כל את לנצל האדם על

ליבם קירוב חוצה, המעיינות הפצת שליחותו,
בשורת פירסום שבשמים, לאבינו ישראל של
ובגדול, מצליח, אריאל ובזה והגואל. הגאולה

ב"ה.

זו הייתה כי צויין: להופעה הביקורת בדברי
לעיתים מחכימה, ראויה, נהדרת, "הופעה

שסיפרה שלביה, ברוב מאוד מהנה מרגשת,
וסיפור הקריירה סיפור את שירים ב-30

המוזיקאי של והמיוחדים המפותלים החיים
פסנתרן מלחין, זמר, זילבר, הזה. המוכשר

שלו". הלהיטים מירב את מבצע כשהוא ומעבד,

מלבדו עוד ואין הסרדין
אלה את גם כלל, בהופעה שלו השירים מגוון

וכריש" "הסרדין כמו "פוליטיים", הנקראים
עוד "אין כמו בולט חסידי מסר בעלי וגם
גם באהבה, הכל קיבל הקהל אבל מלבדו".
ליצים", במושב נשב שלא "כדי אמר כאשר
מייסד הזקן אדמו"ר של דבר-תורה ושילב

חב"ד.
להבין היה ניתן כח", לי "תן את שר הוא כאשר

כבר החל לתשובה, שהוביל שלו החיפוש כי
שנה. 30 לפני

שם היה אריאל
עם בהופעה,

זילברי חן אותו
עם ואהוב, מוכר
העצמי, ההומור

כלפי ההומור
הפיזור הלהקה,

משולב והרישול
החסידית בדמות

לחיבור רבה בהתלהבות הגיב הקהל שלו.
עד היה להתכווין, מבלי שאולי המחודש,

"כלים עם דתוהו" "אורות של מסויים לחיבור
מלך שליט"א הרבי שבעיקרון, חיבור דתיקון".

הדרך לפריצת הכרחי כחיבור הגדיר המשיח,
ממש. בקרוב והשלימה האמיתית לגאולה

זילבר אריאל ר׳

770 ב בהתוועדות


