
וגאולה כשרות
עלון הפיק ממש, - ההפצה מרכז
לאכול? רוצה הכשרות. נושא על חדש
העלון של כותרתו זו תתכשר! רק
בעלון, הפעילים. ע"י להפצה המיועד
קצה על כשרות דיני המצוה, על הסבר
המצוה, חשיבות על לעומק מבט המזלג,
הבית להכשרת בתמונות מלווים הסברים
והשלימה. האמיתית לגאולה והקשר

.077-5123-770 להזמנות:

שבועי צניעות חיזוק
יפתח הרב של ליוזמתו בהמשך
הארץ, ברחבי ההרצאות וסבב לוזיה,
באופן הראש, כיסוי חשיבות בדבר
פאה ידי על דווקא - ביותר המהודר
שבועי, חיזוק מיזם הושק נכרית,
שבוע, מידי ואצאפ, בהודעות המגיע
ההלכתיים, הפוסקים דברי את המביא
ביותר. המהודרת הדרך על המצביעים
למספר "מנוי" הודעה שלחו להצטרפות

.054-793-5657 ואצאפ:

בערבית - האגרות אתר
נח, בני מצוות שבע מטה ביוזמת
לאחרונה תורגם קלי, בועז הרב בראשות
הערבית, לשפה גם קודש אגרות אתר
לרבי לכתוב זו שפה לדוברי לאפשר כדי
הוכשרו בנוסף המשיח. מלך שליט"א
להשיב השפה, דוברי רבנים צוות
בהבנת להם ולסייע הגולשים לפניות
המתורגם: לאתר לכניסה המענות.

www.igrot.com/arabic

טובות חדשות

טובה וחתימה כתיבה
ומתוקה טובה לשנה

מדוייק העולם. לבריאת מדוייק תאריך יש
שנה. 5,777 - ה'תשע"ז לפני זה היה בתכלית.
שנה, של זמן במושגי רק לא הוא הדיוק אבל
התאריך חז"ל, לנו מגלים כך יום. של דיוק אלא

באלול. כ"ה יום הוא,

באמירת תחילה כולה. הבריאה נבראה זה, ביום
בהם המאמרות עשרת מבין הראשון המאמר
הוא שאף "בראשית", הוא העולם, נברא
של כמציאות כולה הבריאה נבראה ובו מאמר.

ללא חומר היולי, חומר
צורה.

נברא בהמשך רק
בבריאה, פרט כל
מושלמת כמציאות
כולל וצורה, חומר בעל
הפזיולוגיות תכונותיה

והרוחניות.

מציין באלול כ"ה יום
התחלת את כן אם
המעשה. בעולם העשיה
פעיל הכי היום
משום דווקא בבריאה.
לפשר תוהים אנו כך
של הנוכחית הקביעות

זו. קודש השבת ביום החל באלול, כ"ה

עשיה של יום
באלול כ"ה בחודש, התאריך שמבחינת בעוד
עשיה, כולו בבריאה, ביותר הפעיל היום הינו
הפסקת את מציין קודש השבת יום ואילו
השביעי ביום אלוקים "ויכל בבריאה. היצירה
מלאכתו מכל השביעי ביום וישבות .. מלאכתו
אין קודש שבת ביום גמור. ניגוד עשה". אשר
רק לא חולין. מלאכת של עשיה לשום מקום
או כך על לדבר אפילו אלא לעשיה, מקום שאין
של כזו עשיה לתכנן
שהרי חולין, מלאכת
השבת ליום בבואנו
בעיניך "יהא קודש
מלאכתך כל כאילו

ולדאוג. לתכנן מה ואין עשויה"

המבטא שתאריך ית' הבורא סידר כיצד כן, אם
ביום יחול באלול, כ"ה כיום עשיה, כך כל
כל אלא לעשיה כלל מקום אין בו קודש, השבת

עשויה. מלאכתך

השבת של יחודה את לעצמנו, לציין יש כך לשם
תשע"ז שנת של האחרונה השבת וילך", "נצבים
השנה לראש ביותר הקרובה ההכנה את המהווה

תשע"ח. שנת של

המברכת השבת היא זו
השנה, ראש את
החדשה. השנה של
ביותר: ברור המסר
תהיה הבעל"ט השנה
גאולה, שנת בוודאי
של שנה ישועה, שנת
שליט"א הרבי התגלות
רוצים המשיח. מלך
כבר שאכן שנפנים
הסיום. לקו הגענו
עשויה"!. מלאכתך "כל
הבירורים עבודת
כבר העולם הסתיימה,
אומה איזו לציין למד
מי ברשעות. הפועלת ואיזו ויושר, בצדק נוהגת
עוסקת ומי חסד מעשי בהפצת יעדה את הרואה

שליטה. כאמצעי צבאית בהתעצמות עדיין

כאן כבר הגאולה
להמשיך עלינו ביותר, ברורה עבורנו ההוראה
תורה בלימוד להרבות הגאולה, בשורת בהפצת
בנתינת להרבות משיח, של בתורתו בפרט
שהגאולה פנימית וודאות מתוך והכל צדקה,
את לפקוח הוא לנו שנותר וכל כאן נמצאת כבר
בכל ולראות לחפש הגישה, את לשנות העינים,
הגאולה את מגלה הוא בו האופן את אירוע,
ומהותו עצמותו ומתגלית הולכת כיצד בעולם.
מלך שליט"א הרבי התגלות עדי בבריאה, ית'
תשע"ז, בשנת עוד ויגאלנו שיבוא המשיח,

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש ומיד תיכף

בו היום השבת,
העולם! נברא
של בתורתו בפרט תורה בלימוד להרבות הגאולה, בשורת בהפצת להמשיך עבורנו, ההוראה
כאן נמצאת כבר שהגאולה פנימית וודאות מתוך והכל צדקה, בנתינת להרבות משיח,

שליט״א הרבי בשליחות השארותם על לתקשורת מדווח בקריבים השליח
(3 בעמ׳ המלא (הסיפור שהצילה התמונה ועל המשיח, מלך

שהצילה התמונה

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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(15.9.17) ה'תשע"ז אלול, כ"ד נצבים-וילך, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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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

מושקא חיה ומרת אבירז ר' הרב למשפחת
בן-מתתיהו

זלמן ה''שניאור בצבאות החייל הבן להולדת

הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלו ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

תפארת ומרת יצחק יוסף ר' הרב למשפחת
פיליפינים המשיח, מלך שליט"א הרבי שלוחי לוי
מושקא חיה ה' בצבאות החיילת הבת להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

טוב טובמזל מזל

 
     
     
      
     
   
    
   
    
     
      
    
      
    
     

משם השמים בקצה נדחך יהיה אם
ד) ל, (דברים גו׳ יקבצך

ניצוצי פיזור הוא "נדחך" שכתוב מה
זרים רבים במקומות הנפש אור חלקי
וקיבוץ אסיפה שצריך עד מאד ורחוקים
עצמה שהנפש דהיינו יחיד. בכל גם
בריבוי רבים לחלקים ונתפרדה נתפזרה
חמדת של הדברים שבריבוי הרצונות
חלקים כל ואסיפת וקיבוץ הזה. עולם
כולם שיחזרו הנפש מן שנתפזרו הקטנים
עקירת ענין היינו הנפש בעצם למקורם
הדבר מאותו וכל מכל וביטולו הרצון
גם בו נשאר שלא עד בו, ונקשר שנמשך

הימנו. בעלמא רושם
האמצעי) לאדמו״ר תשובה (שערי

באוהל והתיצבו יהושע את קרא
יד) לא, (דברים מועד
למשה הקב"ה מסרה המקדש, בית מגילת

"ואתה שנאמר הוא בעמידה, רבינו
משה גם כז). ה, (דברים עמדי" עמוד פה
מסרה המקדש, מגילת את כשמסר רבינו
את "קרא שכתוב הוא בעמידה, ליהושע
ומסרה יהושע עמד והתיצבו", יהושע
"ויאסוף שכתוב) (=הוא הה"ד לזקנים
ויתיצבו ישראל.. זקני כל... את יהושע
נביאים לנביאים זקנים וכו' אלוקים" לפני

לשלמה. דוד וכו' שמואל)לדוד (ילקוט

מצד . . ושמתם הזה התורה ספר את
כו) לא, (דברים ה׳ ברית ארון

מלבד מונחים היו הקודשים בקודש
ללמדנו: תורה, ספר גם הברית לוחות
ומקום ש"זמן התגלה הקודשים בקודש
זו מעלה ומקום". מזמן למעלה הינם
העולם אומות שגם כדי עד לעתיד, תאיר
(ישעיהו ולכן זאת, יידעו המצאם במקום -

צאנכם". ורעו זרים "ועמדו ה) סא,
תשי״ב) נצבים-וילך (שיחת

שבת מוצאי הדלק"נ קיץ שעון לפי

19:20 18:09 ירושלים
19:22 18:25 תל-אביב
19:22 18:16 חיפה
19:23 18:27 באר-שבע
19:43 18:46 ניו-יורק

     
- החודש ברכת תפילת אומרים אין -

      
ט) -ס"ג, י ס, פרק (ישעיהו

המלך את מכתיר מי

מלך דבר

וילך נצבים פרשת
ה-ו פרק אבות פרקי

וילך נצבים

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

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

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

ראש שלפני בשבת תמיד שקוראים השבוע פרשת
היום נצבים ”אתם - נצבים פרשת היא - השנה

אלקיכם..." ה' לפני כולכם

ש"פרשה תורה לקוטי בספר מסביר הזקן אדמו"ר
במלת ומרומז השנה, ראש קודם לעולם קורין זו
היום זה כי השנה, ראש על (=שמדבר) דקאי היום
ניצוצי שכל ראשון, ליום זכרון מעשיך תחלת
ביום הראשון במקורם ומתעלים נצבים נשמות
בברית" "לעברך של ובאופן הוי'", לפני עד זה

השבוע). בפרשת (כמופיע

- השנה לראש השייכות את שם לבאר וממשיך
מעשיך תחלת היום זה הוא השנה ראש הנה ”כי
בראש הראשון אדם בו שנברא ראשון, ליום זכרון
שאז לפי וגו'", לבש גאות מלך "ה' ואמר השנה
דלעילא באתערותא זה והיה ית' מלכותו נתגלה
על- ראשון ליום זכרון להיות צריך ועכשיו בלבד,
מלכותו התגלות לעורר דלתתא, אתערותא ידי
שבין וההתקשרות הברית זכרון על-ידי עלינו ית'
ה' לפני גו' "נצבים של ענין (שזהו- ובינינו ה'

בברית"). לעברך גו' אלקיכם

ישראל עם של הכח
המציאות תוקף מודגש נצבים בפרשת - בזה והענין
עם והתאחדותם התקשרותם מצד ישראל עם של

ש"ישראל עד אלקיכם", ה׳ לפני גו" ”נצבים הקב"ה,
אחד), דבר והקב"ה (=ישראל חד" כולא וקוב"ה
הקב"ה של מלכותו ולפעול לעורר בכחם זה שבגלל
ההתהוות חידוש גם ובמילא, כולה, הבריאה בכל

כולה. הבריאה כל של

המלך את ממליכים
נצבים" ”אתם התורה: בלשון ביאור להוסיף ויש
שעמידתם - בזה שהפירוש מלך", ”נצב מלשון -

שבכחם היינו, המלכות, ענין עם קשורה ה' לפני
למלוכה, הרצון הקב"ה אצל ולפעול לעורר

עליכם". ”תמליכוני

תלויה למלוכה הרצון שהתעוררות - ”כולכם"
מישראל, ואחת אחד בכל היינו, בני-ישראל, בכל
יודע קטן ילד גם אשר, והטף, הנשים האנשים
כל על הקב"ה של מלכותו מתחדשת השנה שבראש
וירצה יסכים שהקב"ה שכדי לו ומסבירים העולם,
למלך, הקב"ה את יהכתיר שהוא צריך מלך, להיות
יחדיו כולם שעומדים בני-ישראל, כל עם ביחד
שמתבטלים הביטול, תנועת - תנועה באותה
ותנועת למלוכה, הרצון את לעורר כדי המלך אל
בשמחה היא המלך שהכתרת (כידוע השמחה

שבכחם על גדולה הכי השמחה גם כולל גדולה),
למלוכה. הרצון ולפעול לעורר

ממשיך כולכם", גו' "נצבים של ההקדמה ולאחר
שבישראל, הסוגים עשר כל את ומפרט הכתוב
טפכם ישראל איש כל גו' שבטיכם ”ראשיכם
שבזה - מימיך" שואב עד עציך מחוטב גו' נשיכם
עליכם" "תמליכוני של שהענין יותר עוד מודגש

מישראל: ואחת אחד לכל שייך

אל מהקצה שבישראל הדרגות חילוקי למרות
מימיך", ”שואב עד שבטיכם" ”ראשיכם הקצה,
"שואב של העבודה את להשוות אי-אפשר ובודאי
הרי, - שבטיכם" "ראשיכם של לעבודה מימיך"
מעלה עם קשור אינו עליכם" "תמליכוני של הענין
שבה הנקודה עם אלא לקונו, בעבודה מיוחדת
לנקודה ועד ("כולכם"), סוגים העשר כל משתווים
המציאות תוקף - לסוגים מהתחלקות שלמעלה
יש שלכן ה'", לפני גו' ש"נצבים ישראל עם של
למלוכה. הרצון את לעורר והיכולת הכח את להם

בדין זוכים
שישראל לזה גם קשור גו'" היום נצבים "אתם
הדין עיקר השנה, בראש כי - בדין" "זוכין הם
שכל וכיון שבעולם, הגשמיים לענינים בנוגע הוא
על-ידי נעשית הגשמי הזה בעולם המציאות
אלקיכם" ה' לפני גו' ש"נצבים ישראל של פעולתם
הרי העולם, כל על למלך הקב"ה את להכתיר
ומתוקה טובה לשנה שזוכים בדין", ש"זוכין בודאי
(ועל-אחת- הגשמיים בענינים להם המצטרך בכל
בתכלית שבעולם הרוחניים) בענינים כמה-וכמה

וההרחבה. הריבוי
ה׳תשמ״ט) אלול כ״ב שיחת (עפ״י



מגיעה אירמה - שעבר רביעי יום
באיים ומכה ליבשה מהאוקיינוס
הוריקן ומוגדרת הקריביים,
ביותר הגבוהה הדרגה - 5 בדרגה
ורוחות כבדים גשמים שקיימת.
כ-300 של במהירות אדירות
לעשרות גרמו בשעה קילומטרים
תשתיות עצום, ההרס נפגעים.
קווי נהרס. התעופה שדה נהרסו,
הורו והרשויות נותקו, הטלפון
מצב בבתיהם. להישאר לתושבים
ובאיי ריקו בפורטו הוכרז חירום

הבתולה.

הדומיניקנית, ברפובליקה גם
שספגה האיים בקבוצת הנמצאת

עוצמת את ראשונה
את חוו הסופה,
של הקשות תוצאותיה
הוכה האי "אירמה",

קשות.

שליט"א הרבי שליח
הרב באי, המשיח מלך
המתגורר פלמן, שמעון
דומינגו, בסנטו
הרפובליקה בירת
היה הדומיניקנית,
של להשלכות מודע
אלא ההוריקן, סופת

שיערו לא רבים כמו הוא שגם
עוצמתה. את

לסופה מתכוננים שנה 20 "כבר
האחרון ברגע פעם וכל כזאת
מגיעה. ולא כיוון משנה היא
תרצה לא היא הפעם שגם נקווה
שהיא לפני אמר כך לפה", לבוא

הגיעה..

משפחת נראתה 20 לערוץ בראיון
ספרי את מפנה כשהיא פלמן
למקרה השניה, לקומה הקודש

תוצף. הראשונה שהקומה

האם 20 ערוץ כתב לשאלת
מרת ואשתו שמעון הרב שקלו
ילדיהם חמשת עם לצאת מיכל
לפני הדומניקנית מהרפובליקה
מיכל מרת ענתה הסערה, שתכה
השליחות. את עוזבים "לא –
ולהיות לסייע כדי שם נמצאים

יהודי". עניין לכל כתובת

הרבי בשליחות נשארו אכן הם
בנס. ונצלו המשיח מלך שליט"א

סרטון רץ האינטרנט, ברשת
הנס את המתאר קצרצר וידאו

על פלמן. הרב משפחת זכתה לו
רגעי את המתעד הסרטון רקע
מספר באי, מכה כשהיא הסופה

עליהם. שעבר את פלמן הרב

במה אתכם לשתף רוצה "אני
תקבלו מתי יודע אינני כאן. שקורה
כאן התקשורת כי ההודעה, את
לגמרי. נהרס האי משובשת. ממש

נהרס. הכל אמיתי... לא זה

שרדנו. בנס רק

לצאת החלטנו האחרון ברגע
לבית ללכת וללכת שלנו מהבית
שמנו בונקר. כמו שבנוי חב"ד,

מזכוכית. הדלת על עץ קרש

במהירות שנעה חזקה, רוח הייתה
הדלת קמ"ש. 297 של

נשברה. פשוט

את לפנות הצלחנו בנס
למקווה הילדים כל
הבית מאחורי שנמצא
בלי בנוי המקום חב"ד.
לא שהרוח כך חלונות,
שמנו בו. להכנס יכולה
את לחסום כדי מקרר
היה הרעש הדלת.

מפחיד.

כשהדברים לבסוף
הציל מה גילתי ואז יצאתי נרגעו

אותנו.

שליט"א הרבי של תמונה מצאתי
מהקיר שנפלה המשיח מלך

הדלת. על ונשענה

פשוט לתמונה מעבר שהיה מה כל
נהרס.

ניצלנו. והמשפחה אני

אין לחלוטין. הוצף שלנו הבית
הקרובים. לשבועות חשמל לנו
חשמל אומנם לנו יש חב"ד בבית
רק אבל קטן. גנרטור לנו יש כי
מה ונעשה קורה מה נדע בהמשך

שצריך.

חתיכת לשים לנו עזר מישהו
כדי שלנו הדלת על כבדה ברזל

סגורה. תשאר שהיא

זה אבל בטוח בכך כל לא זה
משהו.

שלהם שהבתים אנשים כאן יש
לנו יש עפו. גגות לגמרי. נהרסו
כל את לו הרסה שהרוח חבר
השי"ת ובעזרת הסיפור זה הבית.

בקרוב". בקשר נהיה

אניטאן, רמי הנגיד הרה"ח של שיעור מתוך עיבוד

המשיח מלך שליט"א הרבי של מלכות בדבר

העצם את לתפוס
אלה לגאולה. וראשון לגלות אחרון דור
הרב׳ה של ההכתרה יום במאמר אנחנו.
תשי״א, שבט י׳ – ב שליט״א, המשיח מלך
על הנשיאות התקבלה שבו היום הוא
חדש עידן החל שבו והיום ישראל עם
לתקופה נכנסנו בו עידן העולם. בבריאת
לשלימותה ומגיעה מסתיימת מגיעה שבה
בו ישראל, עם של השליחות עבודת
הכוונה לשלימותה ומגיעה מסתיימת
אמיתי, הכי ברגע הדרך, בסוף אנו העולמות. בבריאת העליונה

העיניים. את פקחנו לא ועדין

הרב׳ה הרים השישי האלף של האחרון לרבע בכניסה בדיוק
הוא ובה מדרגה, עוד ישראל עם כל את שליט״א המשיח מלך
קרה השישי הרבע של האחרון לאלף הזו שבכניסה לנו הודיע
הצינורות כל הסתיימה, ההכנה עבודת כל בעולמות. מיוחד משהו
הגילוי בתכלית מכוונים לתחתונים העליונים בין המחברים
וזה העולמות. בריאת כוונת תכלית להתגלות הדיוק ובתכלית
שזה כפי שהיא, הבריאה, כוונת לתכלית מוכן כבר שהכל אומר
הקב״ה לו שהתאווה הוא וקבלה חסידות מאמרי באינסוף מופיע
התחתון זה בעולם כאן, דווקא בתחתונים. פה דירה לו להיות
יתברך ומהותו עצמותו תתגלה ממנו, למטה יותר תחתון שאין

והסתר. העלם שום בלי

העולם שנברא לאחרי הוא ואתה העולם שנברא קודם הוא ׳אתה
מבריאת שינוי שום אין הקב׳ה אצל שניתי׳. לא הויה ואני
׳ואף אומר ערוך, והשולחן התניא בעל הזקן והאדמו"ר העולמות,
טעות׳. ומקח גמור שקר הוא ליש, העולמות לו שנראים פי על
ידע לקב״ה, מנוגדת אמיתית מציאות הן שהעולמות שחושב מי
שבעצם היא האמת ? האמת כן אם מה גמור. בשקר עוסק שהוא
בגופו הזה לעולם למטה ירידתו בעצם שהיהודי מלבדו. עוד אין
'יש הם: תיבות בראשי ישראל כי מלבדו. עוד לאין ההוכחה הוא
מתבטא דרכו אות, הוא יהודי כל לתורה׳. אותיות ריבוא ששים
עוד שאין העובדה על ומסתיר שמעלים מה כל בעולמות. הקב״ה

הנחש. קליפת מצד בא הוא מלבדו,

ערוך באין התקדמות
פרשת הקדושה בשיחתו אומר שליט"א המשיח מלך הרב׳ה
יהודי. לכל היא לך׳ ׳לך וההוראה שהקביעה תשנ״ב, לך" "לך
הליכה אלא אגודל, בצד עקב לא אמיתית, בהליכה מדובר אבל
לעזוב היהודי על ערוך. שבאין התקדמות שהיא בכך המאופיינת
לעצמנו ליצור בקדושה, רגילות אפילו ורגילותו, מצבו את לגמרי
חומש! ? מעשר לשלש! צדקה? מתן יותר, נעלה חדש עבודה סדר
לכן. קודם הכרנו שלא ובאיכות! בכמות להרבות ? תורה לימוד

תורת כביאור אראך", אשר הארץ "אל מגיע שיהודי עד הליכה
ועצמותך. במהותך בעצמך", אותך ואגלה אראה "אראך, החסידות
המחשבה אופני כל את שלנו, הרגילויות כל את מאיתנו נפשיט אם
יהודי, כל של בקרבו שחבוי ועמוק פנימי מימד אל נגיע הגלותיים,
היא דרגה, לא שהיא ומהות, עצמות של הדרגה נשמתו, עצם זו
חלק יש יהודי בכל הקדוש, הבעש״ט שאמר וכפי הדבר. עצם

בכולו! תופס העצם, במקצת שתופס ומי ממש, ממעל אלוקה

עכשיו נפלאות חסידים שיח

ליום פרק אלול - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

א. פרק מלכים הלכות

ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

כ-כב. פרקים

א-ג ממרים הלכות

ד-ו. פרקים

א-ב. פרקים אבל הלכות ז. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

ט-יא. פרקים

כד

כה

כו

כז

כח

כט

א

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

הדומניקנית ברפובליקה הסערה מעוללות

באופן מתוכחים 'עקומה': בדרך הלכו זמן במשך
אחר חלק או זה חלק ולתת אחר, באופן או כזה

שומר יישן ולא ינום ש"לא ורק שלום, אין הזה היום ועד - וכו'
אחד, באף יגע ולא אחד לאף יזיק לא שזה שומר הוא - ישראל"

בעלמא... בפחד חובה ידי תשל"ז)ויוצאים סיון לג' אור (משיחת

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

עקומה בדרך הולכים

פלמן שמעון הרב

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א מרום יעקב הרב ע"י (*
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור בבוקר: 8:30 בשעה יום כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

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

67 העצמאות שד'



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

ה
נ

עיר-הגאולה בת-ים חב"ד - תורה תלמוד

חב"ד תורה לתלמוד הרישום פתיחת על להודיע שמחים הננו

הבעל"ט ה'תשע"ח לשנה"ל

הקודש טהרת על חינוך . חינוכי צוות . עשירה לימודים תכנית
הגאולה זמן של חינוך . המשיח מלך שליט"א הרבי כהנחיית

054-770-3629 טל' והרשמה: לפרטים

בחינוך רב וניסיון ידע בעל סגל בועז הרב בהנהלת
כים
משי
מ

חה!
הצל
ב

ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

להשיג ניתן
המשיחמדליה הרבי שליט"א מלך המשיח מלך שליט"א הרבי מדליה

1996- משנת הממשלתית החברה בהנפקת
(זהב-750) זהב גרם 41.46

! יחידות 999 מתוך מדליה

04-8622-442 בע"מ המצליח

מחיר

מיוחד!

המשיח ימות של סערה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

פרטית בהשגחה הינה ברוח, עלה תנועת גם
תנועה החסידות. תורת מגלה מדוייקת,
בבריאה, האלוקית בכוונה חלק המהווה
האמיתית בגאולה לשלימותה המגיעה
כשמדובר וכמה, כמה אחת על והשלימה.
כסופת אדם, בני למליוני הנוגע באירוע
האיים את לאחרונה שפקדה ההוריקן
ארה"ב. של מזרחי הדרומי וחופה הקריביים
לעומת האדם אפסות את שהמחיש הוריקן
לאירוע יש אך ומנהיגו. עולם בורא גדולת
לעיני חשף האירוע נוסף. היבט זה ענק
העכשוויות שבהוראותיו המוחלטות את כל,
המשיח. מלך שליט"א הרבי של והמדוייקות

הרוויח ששאל מי
מהמכהשהנחיתה לאהתאוששו, עדיין בטקסס
עשתה "אירמה" הוריקן וסופת הארווי, הסופה
העוצמתי ההוריקן פלורידה. לכיוון דרכה את
פגע האטלנטי, באוקיינוס שתועד ביותר
כולל עצום הרס חולל שם הקריביים באיים
ההוריקן הגיע השבוע בתחילת בנפש. פגיעות
איש מליון מ-6 שלמעלה לאחר לפלורידה,
חשמל, ללא נותרו בתים מליוני מבתיהם. פונו

.4 בדרגה כהוריקן והוגדר

עוצמתה, הסופה, נתיב על שהצטברו הנתונים
מביאה שהיא השטפונות החשמל, הפסקת
הממשל להחלטת הביאו אלה כל בעקבותיה,
שאכן האכולוסיה, פינוי על להורות בפלורידה
פנימה או צפון לכיון התפנתה המוחלט ברובה

היבשת. לתוך

תשנ"ב בשנת "אנדרו" בהוריקן כמו אבל,
כאלה היו התפנתה, מיאמי כל כאשר ('92)
עוד כל בוודאי עכ"פ להתפנות, רצו שלא
מלך שליט"א מהרבי כזו ברורה הוראה אין

החליטו במיאמי החב"דניקים אכן המשיח.
ביותר, ונחרצת ברורה הייתה התשובה לשאול.

להתפנות". "לא

אבל התקרבה, דאז הסערה ידוע, ההמשך
הסערה פאתי רק כיוון. שינתה האחרון ברגע
מגידרה יצאה התקשורת למיאמי. אז הגיעו
ובפרוטרוט. רבה בהערכה כך על ודיווחה

ה'. קידוש

הכל את שאמרה התשובה
"אירמה" הנוכחית והסערה שנים חלפו
היא כשבדרכה מיאמי, לכיוון התקדמה
שחייבים ברור היה הפעם גם שמות. מחוללת
קהילת רב מארלאו, יצחק יוסף הרב לשאול.
שליט"א הרבי את שאל מיאמי, בצפון חב"ד
וביקש קודש, האגרות באמצעות המשיח מלך
הייתה התשובה ואכן קהילתו עבור הנחיה

שבה: בבהירות מדהימה

רציני אינו המצב הנה מכתבו, על "במענה
גם ואפשר חדשים כמה לפני הי׳ה מאשר יותר

הפחד עם ביחס מקום להעתקת ובהנוגע שנים,
איזה מה עד יודע אתנו אין יסוד) לו (שאין
ישראל שומר הרי ובכלל יותר, נשמר מקוס
ואחד אחד כל על ומשגיח יישן ולא ינום לא
גם עצמו את להבהיל אין ולכן פקיחא, בעינא
והנפשי הפנימי בתפקידו ולהתעסק אחרים לא
ובכתובים בע״פ וכמדובר להאיר, נרות להיות

פעמים״. כמה

את ביקשו אשר לכל ברור היה זה מרגע
מלך שליט"א הרבי של הברורה הנחייתו
נתיב, שינתה הסופה אכן מתפנים. לא המשיח,
את ספגה מיאמי אחר, למקום זז הסערה עין

עיקרה. את לא אך הסערה, של כנפיה

בישראל נביא יש
הכהן מתתיהו עו"ד גם קיבל זו ברוח תשובה
רביעי ביום כבר ששאל ממיאמי, אברבנאל
גם להתפנות? האם הדיווחים לאור שעבר,
ואכן להתפנות לא - ברורה לתשובה זכה הוא
בזעף ירדו הגשמיים סערה, הרוח נשארו. הם

נשארו, הם אך
וב"ה.

עו"ד מספר מעניין,
שבאחת אברבנאל,
שהיתה השכונות
שפת על ממש
פועל בה הים,
גם מסויים, שליח

ברורה תשובה הייתה כאן ודווקא שאל הוא
אכן הם בדחיפות. המקום את לעזוב ביותר,
במים. הוצף האיזור שעות, כמה ובתוך עזבו
הרבי בישראל, נביא יש ברורה: ההוראה
הוראתו כפי וכשעושים המשיח. מלך שליט"א

מרוויחים. רק -

מארלאו יצחק יוסף הרב

בצבא כמו - ה׳ עבודת
אשר יותר, בארוכה אחר במקום אמורה מילתי כבר
לקונו, האדם בעבודת הוראה ללמוד יש ענין מכל
שנים, כמה נמצאים בו והמצב הענין מאותו ובפרט
עול בקבלת תלוי וקיומו הצבא יסוד אשר זה ובנדון
לשאול לא ואפילו קושיות להקשות מבלי תמימה
במילואה. הפקודה לקיים לראש לכל אם כי שאלות,

הצבא מבני אחד של חלישות אשר שניה, נקודה ועוד
לכל נוגע אם כי לבד, שלו פרטי ענין זה אין בהאמור,
הצבא במחנה גם זה ידי ועל שלו, בהפלוגה חבריו

בכללותה. המדינה ולהגנת בכלל,

ודם, בשר ידי על הנאמרים לפקודות בהנוגע ואם
של לפקודותיו וכמה כמה אחת על אמורים, הדברים
מלכי מלך כולה, הבריאה כל של הראשי המצביא

למותר. אך בזה והאריכות הקב"ה, המלכים
ו׳תתכב) (מאגרת

לאחרים לדאוג חובה
בנגלה לומד שעה שכשמוצא שכותב, מה לאחרי ...גם
הזולת, על השפעה בכח שחונן מי הנה וכו', ונסתר
כנ"ל שדוקא עוד ולא הפנימי, מתפקידו שזהו ברור
המקומות, ובכל הזמנים בכל ואם למיעבד, דבעי באופן
זהר (עיין מגונה היתה הצלתי, נפשי את דאני השיטה
ובארה"ב, בתקופתנו וכמה כמה אחת על א') ק"ו ח"א

הצעירים בין חזקה התעוררות ניכרת אלו שבשנים
שמי שצריכים אלא ולמצותיו, לתורתו לה' לתשובה

הדרך... יורם שהוא

בהשפעה יתחיל ולהבא מכאן פנים כל שעל רצון, ויהי
וכהנה... כהנה בזה ובהוספה הזולת על

ו׳תתכט) (מאגרת

לחו"ל נסיעות ביטוח
בישראל משתלם הכי

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

בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
03-5017702 ומרוויחים: מתקשרים

הגאולה מטוסי
בפעולה

קדמיקדמי 
ביטוחיםביטוחים
קדמי ר' בהנהלת

שלנו הביטוח ענפיסוכנות כל
הביטוח

קודש״ ״באגרות התשובה


