
פעילים כינוס שני: ביום
האמיתית הגאולה למען האגודה
השבוע, שני ביום אי"ה תקיים והשלימה
ושלוחי לפעילים השנתי הכנס את
שמעון רח' בלוודר באולמי המלך,
4 מהשעה החל ראשל"צ, 4 ישראלי
משפיעים רבנים, בהשתתפות אחה"צ.
המשיח מלך שליט"א הרבי ושלוחי
פעילות סקירת בתוכנית: שליט"א.
הצעת הארץ, ברחבי וגאולה משיח
הבעל"ט. לשנה ופרוייקטים רעיונות
בלבד, לגברים המלך. כיד חגיגית ארוחה
נוספים: לפרטים בהרשמה, הכניסה

.054-435-7709

גאולה של תשרי
רבבות הודפסו ממש ההפצה במרכז
ע"י תשרי חודש פעילות לקראת עלונים
השבת כניסת זמני עלוני חב"ד, מוקדי
יום למניני תפילה מחזורי נש"ק, למבצע
עלוני סוכות, למבצע פלקטים כיפור,
לשנה ברכה, ואגרות מזוזה שמע, קריאת
– ממש נוספים: לפרטים ומתוקה. טובה

www.mamesh.org 077.5123.770

הרמב״ם סיום
רבבות יסיימו הקרוב, חמישי ביום
פרקים שלשה של היומי הלימוד את
מחזור בלימוד יתחלו ולמחרת ברמב"ם
הסיום במעמדי להשתתף הזמן זה ל"ח.
הלומדים, לרבבות ולהצטרף מקום בכל
המשיח. מלך שליט"א הרבי כתקנת

חב"ד. מוקדי בכל נוספים פרטים

טובות חדשות

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

נשמה ירדה . . המאורות נתלו הרביעי "ביום
הנגלה בתורת העולם את שתאיר לעולם חדשה
דרך על נפש מסירות לה ותהיה והחסידות
בישר כך המשיח". ביאת עד ותצליח החסידות
רבי של הולדתו ביום לתלמידיו טוב שם הבעל

והחסידות. התניא בעל זלמן, שניאור
של הולדתם יום את נציין רביעי ביום השבוע,
והאדמו"ר הבעש"ט הגדולים, המאורות שני
שהתגלתה החסידות תורת מעיקרי אחד הזקן.

מעלת היא ידם, על
מתוך דווקא ה' עבודת

שמחה.
בכל שמחה של זו, דרך
את ושינתה האירה מצב,
הכר. לבלי החיים אורח
הכח את שנתנה זו היא
לעמוד בדרכה להולכים
המונעים מול פעם לא
שקמו השונים והמעכבים
כנגד הדורות במהלך
ובמיוחד היהדות הפצת
הכפירה שלטונות כנגד
ועד יהודיים חיים שמנעו
זו היא נפש. מסירות כדי
דורות ורוממה שהגביהה

חיות שהעניקה זו היא שלהם. ה' בעבודת
יהודים. ספור אין בקרב והתעוררות

עשו לא שעדיין הדבר
הרבי מגלה לגאולה, הראשון הדור בדורנו,
השמחה מעלת את המשיח, מלך שליט"א
שעדיין "הדבר הגאולה: להבאת ככלי בטהרתה
עבודת - הוא המשיח את להביא בשביל עשו לא
. . המשיח את להביא בשביל הרצויה השמחה
המשיח את להביא השמחה אודות כאן המדובר
בטהרתה, שמחה כשלעצמה, השמחה על - הוא
שמחה של עבודה
ותכלית מטרה לשם
. . המשיח דביאת
והכרזה בקריאה לצאת

להביא כדי בשמחה מיוחדת הוספה על–דבר
את יביאו שעל–ידי–זה ובודאי המשיח, את
”לא גדולה, הכי ובזריזות ממש, בפועל המשיח

ויווכחו". ינסו - ואדרבה עין", כהרף עיכבן
תצא "כי במילים נפתחת השבוע פרשת
אלו במילים התבוננות אויבך", על למלחמה
עוד יהודי, לכל מבטיח הקב"ה כי מלמדת
"על של במצב כבר שהינו למלחמה, צאתו קודם
בראש כשהכוונה, מובטח! כבר הנצחון אויבך",
למלחמת ובראשונה
לעולם שירדה הנשמה
היצר על להתגבר כדי
ומעכב. מונע כל וכנגד
זו ניצחון הבטחת
יהודי לכל מסייעת
המוטלת ה' בעבודת
תשלום כי ביודעו עליו,
עבודתו על השכר
במילואו לו מובטח
כעת בעבורו. ומוכן
את לבצע יכול הוא
שמחה מתוך עבודתו,

לבב. וטוב

באלול חיות
לעריכת לנצל יש באלול, ח"י - ההולדת יום את
בהם שמחה, מתוך חסידיות התוועדויות
לקראת ובמיוחד טובות החלטות תתקבלנה
שנים-עשר ישנם זה שמיום כידוע השנה, ראש
כל את לתקן אפשר בהם השנה לראש עד ימים
הלימוד סיום בחגיגות להשתתף השנה. חודשי
לכל השייכות חגיגות הרמב"ם, בספר היומי
ההכנות ולצד קטנים. ילדים כולל ואחת, אחד
לצרכי לדאוג לשכוח לא השנה, לראש האישיות
ימי את לחגוג שיוכלו הנזקקות, המשפחות

גשמי. בשפע להם ולסייע כראוי תשרי חודש
עוד הטובות, ההחלטות קבלת עצם ידי ועל
לכתיבה נזכה בוודאי בפועל, ביצוען לפני
מלך שליט"א הרבי בהתגלות טובה, וחתימה

נאו! - והשלימה האמיתית בגאולה המשיח,

ברירה: נותרה לא
בשמחה גאולה מביאים
באלול, ח״י של ההולדת יום בעלי ידי על שמחה, מתוך דווקא ה׳ עבודת מעלת שנתגלתה לאחר
ויווכחו״. ״ינסו - המשיח להבאת בטהרתה בשמחה מיוחדת הוספה מאיתנו נדרשת שכעת הרי

אש! הפסקת?

החמאס, מול מו״מ וניהול הממשלה של המחפירה כניעתה למרות
הבלונים טרור משריפות לסבול התושבים ממשיכים שבדרום הרי
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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

שרון ע"ה אסתר מרת
ה'תשע"ח אב מנחם כ"ה נלב"ע

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

מלכה ומרת מענדל מנחם ר' למשפחת
מצווה הבר חגיגת לרגל צדוק שיחיו נחמה

שיחי' טוב שם ישראל הת' בנם של
של הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה

ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב מזל נשמת לעילוי

 
   
  
  
  
   
   
   
   
   
   

  
   

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
מצוה קיימת אם האם" את תשלח "שלח
שכתוב המשיח, מלך לבוא ממהר אתה זו,
"משלחי לב) (ישעיה שנאמר מנין? שילוח. בו
רבי אמר אחר: דבר והחמור". השור רגל
אתה הזאת המצוה קיימת אם תנחומא
שכתוב שיבוא, הנביא אליהו את ממהר
אנכי "הנה ג) (מלאכי שנאמר שילוח. בו
יבא והוא הנביא"; אליה את לכם שולח
"והשיב (שם) שנאמר מנין? אתכם, וינחם

בנים". על אבות רבה)לב (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

19:50 18:37 ירושלים
19:52 18:53 תל-אביב
19:52 18:45 חיפה
19:52 18:54 באר-שבע
20:22 19:23 ניו-יורק

סוערה עניה וגו' עקרה רוני 

( נג,ה - א נד, (ישעיהו ה'. פארך כי וגו'

תמיד - עימו תקים הקם

מלך דבר

תצא כי פרשת
א-ב פרק אבות פרקי

תצא כי

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

ציק זמרוני הרב והיו"ר: המייסד
רחימי יצחק אדמינסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי ציק, חיים המערכת:

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות

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

השבת לוח

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

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

תניא תהלים חומש

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
האישית העבודה כלפי בתורה, הנכתב זה, ענין של

זה. בזמן - עלי המוטלת הרוחנית

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,
אל גדול, ובתוקף בשטף ההולך הגדול, מהנהר מים
אחר המסתעף לצנור, להזדקק הכרח קטנים כלים
המים מסוגלים שבאמצעותם קטנים לצינורות כך
הגדול ולמרחק ביותר הקטנים לכלים עד להגיע

ביותר.
=) ההקמה חובת תחול שבו דבר בהוספת כשדנים

הדרך מלבד - הזולת) בהמת את להקים החובה
חובת את שיש במפורש התורה כותבת (שב"דרך"
להוסיף או אופנים: בשני הדבר אפשרי - ההקמה)
היחיד, ברשות ברפת, הנופלים והחמור השור את
כך על הרבים. ברשות הנופלים את להוסיף או

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

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 -

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

לקונו. האדם בעבודת זאת לנצל כדי

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
הרבים, ברשות אותו שרואה אף מזה ויתרה היחיד,
עלול עולם, של יחידו - היחיד רשות של היפוכו
נאמר כך כלפי הזאת"? ולצרה לי "מה לטעון: הוא
ולקיים עניניך את הצדה לסלק עליך חובה ! לא לו:

תקים. הקם מצות

ולהשפיע לפעול
הרבים. ורשות בדרך דוקא היא החובה ואדרבה:
אין היחיד, ברשות שהם מאחר ברפת, נופלים לגבי
קיימת החובה מעצמם. שיקומו כיון הקמה, חובת
"חומר שכן הרבים, ברשות כן על וייתר בדרך

תורה". מבדברי סופרים בדברי
ובשמחה, בזריזות להיות צריכה בדרך הקמה מצות
בעונג לעשות יש - הרבים ברשות ברם, כאמור,
מדברי יותר סופרים דברי עלי "ערבים שכן מיוחד,

תורה".
רחוק במקום לפעול שאפשר בשעה ולעניננו:
לא הרי וברוחניות, בגשמיות נדחת נדחת, ופינה
שפשוט רק ולא תקים", ש"הקם הדבר שפשוט רק
הזריזות מן לגרוע זו לעובדה שאסור הדבר
להגביר צריכה היא כן, על יתר אף, אם כי והשמחה,
זו פעילות והשמחה. הזריזות את החיוניות, את
את בפועל תזרז כשר, יהודי לחינוך השפעה של

והשלימה. האמיתית הגאולה
תשח״י) אלול ט׳ שיחת (עפ״י



מאדרוה

לטולוז שלט

ק"מ 150

וכו'\ שם שנרצח אחרי

בלילה 10 הגנו

בגוגל לנו שיחפשו התקשרנו
ה ד ע ס מ

כשרה

מואים לא

להביא בית" "ביקורי של כוחם על
כבר עמדו רבות, למשפחות אור
בתחום. העוסקים רבים פעילים
הגעה פשוט, במבצע מדובר
לבתים הערב בשעות כלל בדרך
לבעלי והצעה בישוב, אקראיים
אור על מעט מקרוב לשמוע הבית

היהדות.
קצרים ביקורים הובילו פעם לא
בחיי ממש של למהפיכה אלו,
שלא מי כמעט אין המשפחות.
או כזה בנושא ההדרכה, את צריך
שעה באותה לפניו העומד אחר
המשפחה זו פעם היהודי. בתחום
לשמוע ומעוניינים שמחה שלפני
או אלו מצוות קיום על מקרוב
קטנה בעיה זו ופעם אחרות,
להביא ומחפשים נתקלו בה

לפתרונה.
אלו, ביקורים כאשר
משולביםעםהאפשרות
ברכה בקשת לכתיבת
מלך שליט"א לרבי
המגיע ומענה המשיח
באמצעות במקום
הרי קודש' ה'אגרות
אלמנט בכך שיש
'התקשרות' של מעשי

מיידית.
במשך זה, בתחום מהפעילות אחת
עמרן ניקול לאה מרת היא שנים,
פעמים מספר היוצאת לוד, מהעיר
בערים או בעירה, לבתים בשבוע,
למשפחות ומציעה סמוכות
את ולהכיר לשמוע השונות

מקרוב. היהדות
המגלים באמתחתה, רבים סיפורים
בציבור הקיים האדיר הצימאון על

ועוד. עוד ולהכיר לשמוע
החליטה היא השנה, לדוגמה כך
שלה, ידידה לבית בהפתעה להגיע
מזה גור. לחסידות המשתייכת
ואף טלפוני, בקשר שהן ניכר זמן
החת"ת שיעורי את יחדיו לומדות
יום) מידי ותניא תהלים (חומש
אמרה "כעת, הטלפון. באמצעות
הזדמנות זו ניקול, גב' לעצמה

אותה". ולבקר לביתה להגיע
מספר על שוחחנו לביתה, "הגעתי
תשומת את כשהערתי נושאים,
מוצבות ביתה מזוזות כי ליבה

גבוה במיקום החדרים בפתחי
לה, אמרתי יודעת, "אני מהרגיל.
לפי להיות צריכות המזוזות כי
סוף את המציין במקום המנהג,

הפתח". של העליון השליש
למה הבינה כך כל לא היא בתחילה
הסברתי אך כך, על מתעקשת אני
פרטי כל בקיום להידור כי לה
מזוזה מצוות ובמיוחד המצווה,

הבית. בני כל על השפעה יש
לרבי יחד כתבנו שיצאתי לפני
התשובה המשיח. מלך שליט"א
עסקה קא, בעמוד יז, בכרך שיצאה
הזדקקה להם דברים במספר
אצל "וישאל כשמילים המשפחה,
חייב שלו החנות פתח באם רב
באופן מזוזה יקבע ואז במזוזה
מיידי... עינינו את תפסו הכשר",

לבית באותוסבבהגעתי
המתגוררת משפחה
שמעתי שם בסמוך,
רצונם על הבית מבעלי
של בזרע לזכות האדיר

קיימא.
בשנות בזוג מדובר
המתקדמות הארבעים
להם כשיש בחייהם,
מתגייס שבקרוב בן

לצבא...
בעלת עם ארוכות שוחחתי
לקבל שעליה לה והסברתי הבית,
חזרה בעלה עם יחד עצמה על
המשפחה. טהרת דיני כל לשמירת
שנכתוב לפני לה, המלצתי בנוסף
לבקש המשיח, מלך שליט"א לרבי
חת"ת ספר לרכוש ברכתו, את
צדקה, קופת לצד בבית ולהציבו
קדושה של אור להכניס מנת על

לבית.
מלך שליט"א לרבי יחד כתבנו
שנדפסו הבולטות ומילים המשיח,
בהשגחה לנו נפתחה שם במקום
עמ' כ"ג בכרך התשובה, פרטית
והבאתי . . "וטפכם היו: ת"י,
ובהמשך הארץ" את וידעו אותם

בעדינו". ערבים "בנינו
הטלפון מספר את לה השארתי
ה' בעזרת שנמשיך מנת על שלי
וחצי חודש לאחר בקשר. לעמוד
לבשר בהתרגשות התקשרה היא

הטובות. הבשורות על לי

ברעננה משיח בית משפיע לנדא, זלמן שלמה הרב עם

ל-770 לנסוע חייבים בתשרי
מניין' חייא שנא לא 'רבי הפתגם ידוע דורות מדורי
במהלך הרבי אצל היו לא שאם החסידי, וכפירוש –
שאנו כיון זאת חיים? ישאבו מהיכן אז השנה,
שלא הוא המצב בו הגשמי, בעולם-הזה נמצאים
והקב"ה קדושה של העניינים את מרגישים תמיד
כשנוסעים לכן ממנו. רק מקבלים אמיתית שחיות
הדור, צדיק של אמות לד' המשיח, מלך שליט"א לרבי
יותר שם המאירים וקדושה אלוקות שם מרגישים
בד' מהקדושה ומקבלים שמגיעים זה עצם בגילוי.
מלך שליט"א לרבי בחור אמר שפעם כפי האדם. את מעורר זה אמותיו
בו. פועל שזה מרגיש לא אבל התפילה לפני חסידות חושב שהוא המשיח
בו פועלת שכן מי של אמות ד' בתוך חסידות שיחשוב בתשובה ונענה

בחסידות. ההתבוננות
נשיא של אמותיו בד' השהייה בעצם כל קודם מעלה שיש אם-כן ברור

בקדושה. התרוממות פועל וזה – הדור
שמחשבתו שבמקום הפתגם כפי – לנסיעה בהכנות כבר נרגשת זו עובדה
אותנו מעמידה כבר הנסיעה על המחשבה עצם נמצא. הוא שם אדם, של
קדושת את לחוש מתחילים כבר שבו לערב-שבת בדומה אחר, במצב
בכל דשמיא סייעתא רואים חיינו' ל'בית שמתקרבים ככל השבת.

ההכנות.
שליט"א הרבי של אמותיו בד' שמקבלים והברכה השפע שבשביל כמובן
ושיחות, מאמרים בלימוד הן 'כלים', קודם לעשות צריכים המשיח, מלך
'כלי' לעשות מוכרחים עניינו. לפי אחד כל וכך בעל-פה, תניא לימוד

השפע. גדל כך בכלי, שמוסיפים ככל לברכה.
התעופה בשדה הנע במסלול כמו

את לו מזכיר התעופה, בשדה הנע שהמסלול אומר היה פוטרפס מענדל ר'
לוקח עצמו המשטח הנע, המסלול על שנעמד מי כל תמימים': 'תומכי
ענינו גם הוא כן קדימה. אותו לוקחת שם העמידה כשעצם הלאה, אותו
על בלעמוד רק מסתפקים שלא כאלו ישנם אולם תמימים'... 'תומכי של
כמה לפי ואז בעצמם, הולכים גם אלא מעצמו, אותם יקח ושהוא המסלול

יותר. ומהר יותר קדימה מגיעים הם כך בהליכה משקיעים שהם
מלך שליט"א לרבי נסיעה של הענין עצם – לרבי נסיעה של הענין גם זה
שלך, בהליכה מוסיף שאתה וככל קדימה, האדם את לוקח כבר המשיח
ייקח ושהוא המסלול על לעמוד רק לא צריכים יותר. קדימה מגיע אתה
באמת להגיע כדי ויותר, יותר העניינים בכל להשקיע אלא מעצמו, אותנו
בהתוועדות פעם אמר המשיח מלך שליט"א הרבי דורש. שזה מה כל עם
לראות צריכים כשמגיעים גם אז יגיע", – לכאן שהגיע שמי "לחיים

באמת. להגיע כדי הנכון את עושים שבאמת
במקומו להיות צריך הוא שבהם הזמנים את לו יש אחד שלכל הוא הסדר
את לחזק כדי להגיע צריכים בפעם פעם ומדי – שליחותו במקום –

המצברים.
המושבע – השביעי החודש שזה כיון מיוחדת, מעלה יש תשרי בחודש
הפסוק נאמר תשרי חודש על כולה. השנה לכל משביע ושהוא במועדות
החדש הוא בחג האתנים בירח ישראל איש כל שלמה המלך אל "ויקהלו
מלך הרבי המלך, אל לבא צריכים תשרי בחודש היום גם השביעי".
על מדובר בשיחות שבו הזמן הוא תשרי שחודש רואים שליט"א. המשיח
המשיח מלך שליט"א שהרבי הזמן שזה ורואים וכו', שמגיעים האורחים
החגים שמחת – שמחה של זמן גם הוא תשרי חודש אליו. שיבואו מכוון
השליחות. עבודת לכל ומשם השנה כל על שמחה שמשפיע זמן וזה –
לעשות שצריך הגאולה, לקראת ובפרט מיוחדת מעלה גם בזה יש לכן

שמחה. מתוך הכול את

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק אלול היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ח. פרק נדרים הל'
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י. פרק
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בית בביקורי נפלאות

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 זה

המשיח מלך שליט״א הרבי

לנדא זלמן הרב

טוב מזל

שיחיו גיטי ומרת יצחק לוי ר' למשפחת

דורון
שיחי' מענדל מנחם בצ"ה החייל הבן להולדת

האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך והשלימה
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למתחתנים!!! מהפיכה

ליובאוויטשמהיום שחיטת ליובאוויטש שחיטת מהיום
ארציתבכל אולם בפריסה ארצית  בפריסה אולם בכל

שלנו בכלים האולם ע"י מבושל האוכל
יורקוביץ בועז ברוך הרה"ח של .בפיקוחו יומית תעודה הנפקת .

. נפרדים הגשה כלי אפשרות .
050-336-6482

גאולה של למופע הגיטרה עם

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

גרוסברג, ברק הגיטרה אמן עם כשמדברים
הפרטית" ה"השגחה נושא עולה מאוד מהר
שהתחיל כמי חייו. במסע אחד כל המלווה
תורה מחיי בגלוי הרחוקה במשפחה חייו את
ניכרה בהם אביבים תל במוסדות למד ומצוות,
בעודו שכיום, הרי אלו, מעניינים הסלידה
המגבעת עם הראשון, הסינגל את משיק
מסמל הוא חתונתו, לפני חודשיים והחליפה,

הגדול. הנשמתי מהפך את
גרוסברג, שאול "אבי מספר: הוא ילדותו על
זה היה מוזיקה, אירועי ומפיק רדיו איש אז
ובתוכן השונות ההופעות את בשעתו שהפיק
גם יותר שמאוחר פיאמנטה, האחים של גם
שלי הראשונה החיבור נקודת בתשובה. חזרו
משפחתי שבחרה מצווה בבר היתה ליהדות

גרליצקי. הרב עם חב"ד בבית לי לערוך

רוחני חיפוש
באותה להפקות הביא שאבי הלהקות רשימת
מהשמות הרבה ומכילה מאוד ארוכה תקופה,
למרות ימים. אותם של המוזיקה של הגדולים
מוזיקה, סוגי מאוד הרבה בבית ששמעתי
היום, עוסק אני בו הספציפי שלתחום הרי
ענק לנגני אותי שחיבר שלי, חבר אותי חשף
אבא הגיטרה. נגני רשימת את אז שהובילו
המורים את לי הביא בעיסוקי שתמך שלי

בתחום. ביותר הטובים
לא שבפועל הרי המוזכרת, המצווה בר למרות
שונות להקות הובלתי בתיכון מצוות. שמרתי
לחפש מתחיל עצמי את מוצא אני 20 כשבגיל
למסקנה הגעתי לחיים. רוחנית משמעות
אינם מכיר אני אותם הגשמיים שהחיים

והמטרה. התכלית

היהדות, הייתה לא פניתי אליו הראשון הכיוון
או יוגה של "רוחניים" חיים של חיפוש אלא
מהמזרח. המיובאות ומשונות שונות שיטות

פרטית השגחה
הורי בית ליד משוטט בעודי הימים, באחד
"ממעל חב"ד לבית לגשת החלטתי אביב, בתל
התקיימה במקום אביב. תל בלב הפועל ממש"
הכרתי כבר אותו פיאמנטה, אבי של הופעה
הצד את להכיר אותי סיקרן וכעת בעבר

בחייו. החסידי
בהתוועדות נשארתי ההופעה לאחר
מהר התחברתי. ומאוד במקום שהתקיימה
שיעורים לעוד מגיע עצמי את מצאתי מאוד
ואני שנים שש חלפו במקום. והתוועדויות
שבת לעשות חבר של הצעה לקבל הסכמתי

אביב. ברמת חב"ד בישיבת שצריך כמו
החלטתי עמוקות. עליו השפיעה שבת אותה
פרטיה. על שבת אשמור שמעתה, לאחריה,
ב"ה. עליתי רק משם המפנה, נקודת היתה זו

כשרות לשמירת המשכתי שבת משמירת
שקיבלתי עד יום מידי תפילין ולהנחת
כראוי, והמצוות התורה חיי את עצמי על

זה. לרגע עד הזמן, כל נמשך כשהתהליך

ב-770 אמונה
שליט"א לרבי לנסוע החלטתי כשנתיים לפני
אחד אותי תפס הטיסה לפני המשיח, מלך
רבינו 'בית קונטרס של ללימוד החבר'ה
משיח', 'בית מעלת על מבואר שם שבבבל'
כי האמונה של למסר התחברתי לא עדיין

וכו'. המשיח מלך הוא שליט"א הרבי
ח"י להתוועדות נקלעתי ל-770, שהגעתי איך
כבר שבוע מאותו פיאמנטה. אבי של... אלול
לאותו הגעתי וחליפה. כובע עם לארץ חזרתי
לו: ואמרתי הקונטרס את למדתי איתו חסיד
יכולתי ולא הטיסה, לפני לי שהסברת מה "כל
של שבוע אחרי מאמין. כבר אני כעת לקבל,
הפרטיות וההשגחות ב-770 אלוקיות הארות

מאמין"! כבר אני אותי, שליוו
הוא אלו, בימים
ההשקה למופע נערך
מושלם" "הכל
אי"ה שיערך במופע
רביעי ביום בהפרדה,
בר, באוזן אלול ח"י
עולם בין וישלב
החשמלית הגיטרה
תורה של לחיים
במופע ומצוות.

בן תורג'מן, עקיבא פור, יותם גם יופיעו
טלגרף, להקת קאופמן, ראובן אבינר אלקיים
לזירוז שמחה של פעולה עוד נחשון. ודוידי

והשלימה. האמיתית הגאולה

רצויים בלתי ענינים על דאגה
שמתרחש מה על דאגתו כותב בו למכתבו במענה

וכו'. מזה הוא ומעוצב רצוים, בלתי ענינים לפעמים
תניא בספר ומבוארת אמורה מלתו כבר והנה
מרה אשר החסידות, בתורת מקומות ובכמה קדישא
הרע יצר מפיתויי זה הרי עצבות גם אפילו שחורה
מלעבוד האדם את למנוע מלחמתו מתכסיסי ואחד

השי"ת,
בלתי מענין במרירות להיות שצריכים שברור ואף
מקומות במפתח-ענינים (עיין שם מבואר רצוי,
לעצבות, מרירות שבין החילוק בתניא) - המצוינים

לזה. קבועים זמנים למרירות שאפילו ואיך
על בחרטה להתחרט שעליו פשוט וגם שמובן אלא
על טובה בקבלה הדרוש בתוקף ולהחליט העבר

עלי' חיים תורת תורתנו וטוב בחיים לבחור להבא,
לכם, נתתי טוב לקח נאמר

מקדשין מלמטה מעט (אפילו) עצמו מקדש וכשאדם
בתורת לימוד שיעורי ויקבע מלמעלה, הרבה אותו
בימי בהלימוד ובהוספה החסידות ובתורת הנגלה

טוב. ויום קודש השבת
שתהיינה שלו התפילין את יבדקו אשר ומהנכון
השיעורים דשלשת התקנה ושמירת כדין, כשרות

הידועים ותניא תהלים דחומש
פרוטות איזה יפריש הבקר תפלת קודם חול יום ובכל
אשר וכן נדר, בלי להיות צריך זה שכל ומובן לצדקה,
כשרות כולן שתהיינה בדירתו המזוזות את יבדקו

כדין.
ו׳תתס) (מאגרת האמור,. בכל טובות לבשורות המצפה

מושלם״ ״הכל גרוסברג, ברק

בשבוע בנתניה בהופעה
איש 15,000 מול שעבר


