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ראשראש
השנההשנה

תשע"הה' תשע"ה ה'

ומתוקה!כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה! טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה
והשלימהשנת הגאולה האמיתית והשלימה האמיתית הגאולה שנת

שלי הבן וגם לאל, "תודה וריכוז/היפראקטיביות קשב הפרעות
אודות בתרופות צורך וללא רגוע הוא ב"ה רטאלין, לו לתת שרצו

ג. אליהו המסור" לטיפולך
וגם המיגרנות טיפולים 6 ומיגרנות."אחרי - הליקובקטור חיידק

בכלל" ביוטיקה באנטי צורך ללא נעלמו הליקובקטור החיידק
ב"ב. ראשית אחות פ. ורד

בחודש טיפולים שלושה "...אחרי שונות מסיבות וברכיים גב כאבי
ש. אילה לחלוטין" הבעיה נעלמה

ד. שלמה הברך" את לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה "...לאחר
דם, בדיקות "...עשיתי לקויה וספיגה הורמונליות/פוריות בעיות

עייפה. פחות ואני התאזנה התריס בלוטת בסדר. B-12-ה וגם יפה ממש עלה הברזל
על לכם להודיע התקשרתי נברו ד"ר שנה)... כחצי (לאחר מהטיפולים. תוצאות יש

ו. עדנה הקרוב" שישי ביום מילה הברית

ומתוקה טובה לשנה איתנה בריאות

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנו סוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח - כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת

בארץ ביטוח צד ג לרכב הכי זול בארץ  זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

במקווה קדמי ר'
בצפת האריז"ל

ה'תשע"ה שנת של החדש האור

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

חשמל בחברת להמשיך
חיי' מימי ר"פ כותבת בו ממוצש"ק למכתבה במענה
בהנוגע: דעת חוות ושואלת עתה. המשפחתי והמצב
בונה זה עם וביחד חשמל בחברת עובד שי' בעלה א)

יחד. גם הענינים בשני להתעסק עליו וקשה משק.
ויתעסק החשמל מחברת שיתפטר סברא ישנה ולכן

המשק. בעניני רק
שבטח ובפרט כזה לשינוי מתאים הזמן אין ולדעתי

מיוחדות בזכיות קשורה חשמל בחברת העבודה
למצוא הי' שצריך אלא וכיו"ב, בטחון פענסיא כמו
בהנוגע יותר זה קל ובכוח העבודה, להקל איך דרך
תכנית ע"י או וסיוע עוזר ע"י אם המשק לעבודת

והתפתחותו. המשק לביסוס ארוך יותר לזמן

לתורה עתים קביעת
בעלה ע"י התורה בלימוד עתים לקביעות בהנוגע ב)
ישראל מבני אחד לכל הוא כרחי שדבר מובן - שי'

מיוחדת לברכה שזקוקים וכמה כמה אחת ועל
התורה, נותן הוא שהוא העולם מבורא בזה להוספה

בעניניהם. וכמו
מתאימים אנשים בסביבתה אין שכותבת שכפי ואף

שנים או אחד ימצא בודאי כדרוש בחיפוש לחברותא,
ופעמים פעם הזולת עם לימוד אחרי והרי עכ"פ

והרי הימים, בשאר לעצמו גם ללמוד יכול בשבוע
הש"ק וביום יום בכל הוא מוכרח התורה לימוד

בהוספה.
ו׳קסד) (מאגרת
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צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

(24.9.14) (5774) ה'תשע"ד אלול כ"ט ה'תשע"ה - השנה ראש ערב

ב"ה
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כדי ומתוקה. טובה חדשה, שנה לנו שתהיה
נוהגים הגשמי, לעולמנו יומשך זה איחול שאכן

לברך בדבש, תפוח השנה, ראש בליל לטבול
מלפניך רצון "יהי ולומר העץ פרי בורא .. עליו

ומתוקה". טובה שנה עלינו שתחדש
או "חדש של במושגים לזמן זו התייחסות

שבין המרווח הינו זמן, חריגה. נשמעת "טוב",
לכאורה לאירוע. אירוע בין לפעולה, פעולה
"זמן למושג מקום ומה לא ותו טכני מימד

"חדש"? או טוב"

אור נושא ממשי זמן
מדייק זמן, המושג של יותר עמוקה להבנה
אלוקיך ה' אשר "ארץ בפסוק הזקן אדמו"ר

מרשית בה אלוקיך הוי' עיני תמיד אותה דורש
באחרית הרי ושואל: שנה" אחרית ועד השנה
במקום כן אם החדשה, השנה מתחילה שנה,
צריך היה שנה" אחרית ועד השנה "מראשית

ועד"? לעולם בה אלוקיך הוי' עיני לומר,
מוסכם, מדידה אמצעי אינו הזמן ותשובתו,
הארה עימה הנושאת ממשית מציאות אלא

יורד ושנה שנה "בכל ובלשונו: אלוקי, ושפע
מאיר היה שלא ומחודש חדש אור ומאיר..

מסתלק ושנה שנה כל אור כי מעולם.. עדיין
ע"י ואח"כ .. השנה ראש ערב בכל לשורשו

עליון חדש אור נמשך והתפלות שופר תקיעת
עליה". ולדרים לארץ להאיר ..

הנושאת זמן, של ממשית מציאות הינה שנה,
מסויימים. ואופי איכות בעל אלוקי, ושפע אור

ומסתיימת השנה בראש מתחילה זו מציאות
החדשה השנה בתחילת כאשר השנה, בסיום
מאיר היה שלא יותר עליון חדש אור "יורד
לשנה, התייחסות ומכאן עולם". מימי עדיין

מחברתה. השונה מסויימת זמן כיחידת
השנה, של "הראש" אל יורד החדש האור

השנה ומראש כולה, השנה חיות את המרכז
לאותו השייך חדש פרטי אור יום בכל יורד

מעולם". עדיין מאיר היה "שלא אור יום,
חדשים ומרץ עידוד עמו, נושא החדש האור

ובפרט וחסידות נגלה התורה, בלימוד בהוספה
המצוות. בקיום והידור ומשיח גאולה בענייני

כשאנו בתורה, לחדש מסוגלים אנו לפתע
אנו, מכוחנו זה אין ואכן בא. זה מהיכן תמהים

החדש האור באמצעות ית' מאיתו אלא ח"ו,
השנה. מתחילת שיורד

ית׳ מעצמותו תורה לומדים
האור עימו נושא תורה חידושי רק לא אך

יכולתנו תפילה. חידוש גם אלא החדש,
לא שאולי מה ייתרה, כוונה מתוך להתפלל

כה. עד הצלחנו
אומרים עצמנו מוצאים אנו החדש באור

היהודית: האמת תמצית את העולם, לאומות
וכפירוש אחד" ה' אלוקינו ה' ישראל "שמע

אלהינו שהוא ה' - אחד ה' אלהינו "ה' רש"י:
להיות עתיד הוא האומות, אלהי ולא עתה

שפה עמים אל אהפוך אז כי שנאמר אחד, ה'
ההוא ביום ונאמר ה' בשם כולם לקרוא ברורה

אחד". ושמו אחד ה' יהיה
מצליחים אנו לעולמנו, היורד החדש באור

כבר שנמצאת רואים "ואז העינים את לפקוח
בני וכל בפשטות והשלימה האמיתית הגאולה
פרטים ופרטי הפרטים בכל מוכנים ... ישראל

בכל ערוך שולחן השולחן".. אל ולהסב "לגשת
לויתן הגאולה, מעניני החל טוב, ובכל מטעמים

אנו זה, חדש באור המשומר". ויין הבר ושור
התורה בקיום מתאחד ישראל עם שכל זוכים

את ית' ומהותו מעצמותו ולומד והמצוות
שליט"א הרבי ע"י תצא", מאיתי חדשה "תורה
מתוך ממש עכשיו ויגאלנו שיבוא המשיח, מלך

לבב. וטוב שמחה

הגאולה כבר שנמצאת רואים ״ואז העינים את לפקוח מצליחים אנו לעולמנו, היורד החדש באור
אל ולהסב ״לגשת פרטים ופרטי הפרטים בכל מוכנים ... ישראל בני וכל בפשטות והשלימה האמיתית
המשומר״. ויין הבר ושור לויתן הגאולה, מעניני החל טוב, ובכל מטעמים בכל ערוך שולחן השולחן״..



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

התרגלו כבר המשפט במערכת
עו"ד של החב"דית להופעתו

עבודתו העושה מלוד, עמר אלון
בייצוג שנים, מזה נאמנה

כיפת כאשר הפלילי, בתחום
המעטרת הגדולה אדוננו" "יחי
עבודתה את עושה ראשו את

והגואל. הגאולה בשורת בהפצת
שהתרחשה כזו, טריה חוויה על
מספר: הוא שעבר רביעי ביום

מעצרים", כ"תורן "שימשתי
לייצג ב"היכון" להיות כשעלי

להארכת המובאים עצירים
עו"ד להם כשאין מעצרם,

משלהם.
הבוקר בשעות

העציר עם נפגשתי
לייצגו. שנתמניתי
זה היה להפתעתי

חזות בעל אדם
לראשו חרדית.

לבנה, צמר כיפת
ולבוש זקן בעל

ארוך. שחור מעיל
בחשד נעצר הוא

(צדדית) למעורבות
הקשור פלילי-כלכלי בתיק

המשטרה הארץ. במרכז לאירוע
בעוד מעצרו את להאריך דרשה

כשהמשמעות ימים, שישה
ייאלץ שהוא הייתה, המעשית

מאחורי השנה ראש את לבלות
ובריח. סורג

נציג ע"י הדברים הצגת לאחר
מעצר חלופת בקשתי המשטר,
הקרב. החג לנוכח בפרט עבורו

עקרונית הסכימה השופטת
כתובת דרשה אך לבקשתי,

המעצר. לחלופת מוגדרת
מיני כל באוויר הפריח החשוד

שלא פוטנציאליות, כתובות
בפרט השופטת. בעיני חן מצאו

הוא כאשר אמונה, התערער
לחלופת מציע הוא כי זרק

בציון .. מגוריו מקום את מעצר,
רשב"י.

לי נראה אינו רשב"י, "ציון
לאחר טענה. מוגדרת" כתובת

סבלנותה נוספים, נסיונות כמה
לעצור החליטה והיא פקעה

פניו המשטרה. כבקשת אותו
בנפשו שהתחולל את הסגירו

כאבוד. נראה הכל פנימה.
פנימי דחף הרגשתי לפתע

נגד עבורו להלחם מובן, בלתי
חלפה במוחי הסיכויים. כל
להיות, יכול "לא המחשבה

משתחררים בדרום, שבדואים
אוהל לאיזה בית" ל"מעצר
הוא, היכן ידוע אינו שאיש
הוא כי שטוען יהודי ואילו
יוכל לא רשב"י בציון נמצא
הוא "ראוי והרי להשתחרר..
בשעת עליו לסמוך רשב"י

התקשרתי במחשבתי הדחק".
המשיח מלך שליט"א לרבי

התערבותו. את ובקשתי
אל מיוחדת בבקשה פניתי

קצרה הפסקה ובקשתי השופטת
לנסות מנת על

רעיית את לאתר
מנת על העציר,
נושא את לברר
שלהם המגורים

רשב"י. בציון
נענתה השופטת

לבקשתי. ב"ה,
לאשתו התקשרתי

הם שאכן שאישרה
במתחם מתגוררים
הכתובת את ציינה ואף רשב"י
הדברים את הצגתי המדוייקת.

שלהפתעתי המשטרה נציג בפני
לדיון. נכנסנו זו. לחלופה הסכים
יותר, ברורה תמונה הצגתי כעת
בציון המדוייקת הכתובת כולל

רשב"י.
מהפך. מתחולל שכעת חשתי
הדברים, את שמעה השופטת
וסיכמה שאלות כמה שאלה
את מקבלת היא כי באמרה,
רשב"י בציון המעצר חלופת

בית למעצר לשיחרורו ומורה
(כולל רשב"י ציון במתחם

לאחר עד כולו) מירון הישוב
משוחרר הוא אז השנה, ראש

לחלוטין...
יכולתי כעת הסתיים, הדיון
נגשתי ב"ה. לרווחה, לנשום
מקווה "אני לו ואמרתי אליו

שהרבי לנס מודע שאתה
חולל המשיח מלך שליט"א

כאן"!
לי השיב הוא השאלה", מה
ממשיך כשהוא בהתלהבות,
המלך "יחי רם בקול וקורא
מורנו אדוננו "יחי המשיח",

ועד". לעולם המשיח מלך ורבינו

  
    

   
  

    
   

   
  

  
   

  
   

השנה) ראש הפטרת (סיום משיחו קרן וירם

ע"י והשלמה האמיתית הגאולה עניין
ראש עם במיוחד קשור צדקנו משיח
ההפטרה וחותם בסיום כמודגש השנה,
בשירת י) ב, (שמואל-א השנה ראש של
קרן וירם למלכו עוז "ויתן - חנה

משיחו".
ה׳תשנ״ב) קודש (שיחות
חנה ואמרה המשיח. הוא המלך "כי
עוז יתן הא-ל כי הנבואה... דרך על זה
ידו על ישראל שיוושעו ישראל למלך

אויביהם". מיד
(רד״ק)

השנה ראש בערב - גאולה
השנה ראש בערב מודגש הגאולה עניין
הולדת יום שזהו כיוון מיוחד, באופן
גובר" "מזלו שאז צדק, הצמח אדמו"ר
אשר ח), הלכה ג' פרק השנה ראש (ירושלמי

"צדק" והן "צמח" הן - שמותיו שתי
שמותיו הם - תורתו) שם על (שנקרא

צדקנו. משיח של
זה הרי גובר", "מזלו זה שביום וכיוון
בו, התלוי כל את עושה שהוא ברור דבר
שתיכף - פועל לידי זאת יביא ובוודאי
רק ולא משיח", של "שמו יתגלה ומיד
השמות כל כולל משיח", של "שמו
הכללית", ה"יחידה לשם עד לו שנקראו
של העצמות תתגלה ומיד תיכף אלא

צדקנו. משיח
לנשמה בנוגע שמצינו דרך ועל
השם שגם לה" נקראו שמות ש"חמשה
בבחינת רק הוא "יחידה", החמישי,
זה דרך ועל הנשמה. עצם ולא "שם",
מכל שלמעלה צדקנו, במשיח גם הוא
של העצמות ישנה לו שנקראו השמות
עצמות עם ממש חד שהיא צדקנו משיח
ה׳תשנ״ב) השנה ראש (ערב סוף! אין ומהות

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

19:05 17:58 ירושלים
19:07 18:13 תל-אביב
19:06 18:04 חיפה
19:09 18:15 באר-שבע
18:25 18:33 ניו-יורק

צריכה ר"ה, של השני היום של נרות הדלקת
הדלקת זמני הכוכבים. צאת לאחר להעשות

מהזמנים דק' ב-3 מוקדמים שבת נרות
צריכים אלו הדלקות בשתי הנקובים.

חדשה. אש להצית ולא קיימת מאש להדליק

    

השנה? בראש מבקשים מה

נקראת השנה, ראש של הראשון היום הפטרת
שם שמואל, ספר תחילת מתוך הכנסת בבתי

למשכן שעלתה אלקנה, אשת חנה, על מסופר
תפילה בזכות ואכן, בבן, להפקד והתפללה בשילה,

הנביא. שמואל את ללדת זכתה זו,
לקריאה בדומה היא ההפטרה, קריאת מטרת

בחג ללמוד היהודי על הוראה. מלשון - בתורה
כעת לעבודה הקשורה הוראה זו בשבת או זה

להבין כן, אם עלינו, ההפטרה. קריאת מתוך
כפי השנה, ראש בעבודת אחד לכל ההוראה מהי

הכהן. ועלי חנה של זה מסיפור שנלמדת

הלב מעומק תפילה
לאחר שיכורה כאשה לחנה הכהן עלי של יחסו

תשתכרין?", מתי "עד הארוכה תפילתה את שראה
תמיהות: כמה מעורר

כאן שמדובר הבחין לא הכהן שעלי זה כיצד א)
לשיכורה? שחשבה כדי עד וטעה עמוקה בתפילה
בגנות לדבר שלא כ"כ שמקפידה התורה מדוע ב)

אם ג( הכהן? עלי של טעותו על לנו מספרת איש,
עד המתין הוא מדוע לשיכורה, חשבה אכן עלי
מבית מייד להוציאה מיהר ולא תפילתה, לסיום

ה'?
במובן לשיכורה החשיבה לא שעלי מובן, זה מכל

כוונת התפילה. בענין ל"שיכורה" אלא הפשוט,
בתפילה להאריך שאין לה לומר הייתה הכהן עלי

חנה ענתה כן ועל ה', בבית המידה על יותר
בשפיכות התפללתי ה'" לפני נפשי את "ואשפוך

דרגה אלא בתפילה "שכרות" זו ואין הנפש,
נעלית.

שהדו-שיח מפני השנה. לקראש הקשר גם וזהו
מבהיר התפילה, אופן אודות הכהן לעלי חנה בין

כדלהלן. השנה, ראש תפילות של תוכנן את גם

בתפילה קצוות שתי
ענינים שני אנו מוצאים השנה ראש בתפילת
צרכינו על אנו מבקשים אחד מצד מנוגדים:

ידוע שני ומצד ובגשמיות. ברוחניות הפרטים,
הקב"ה הכתרת היא השנה בראש העבודה שעיקר

למלך.
שהלא לזה, זה לכאורה סותרים אלו ענינים שני
חושב הוא אין המלך, את מכתיר שהאדם בשעה
בקשות נקבעו שני מצד אך הפרטיים. צרכיו על
חכמינו ע"י השנה, ראש תפילות נוסח בתוך אלו
הצרכים על לבקש גם שעלינו אומרת זאת ז"ל,

הקב"ה. מלכות את לקבל וגם הפרטיים

השנה, כל בתפילות גם לכאורה, קיימת זו וסתירה
הוא האדם עשרה, שמונה תפילת בשעת שהלא
התפילה בנוסח נקבע ואיך המלך", לפני "כעומד

הפרטיות? להצטרכויותיו בקשות אותן

את לבקש צריך אינו היהודי הוא: בזה וההסבר
אך אלא האנוכית, לתועלתו השנה בראש צרכיו

התעסקותו כדי תוך הרי כי ה'. עבודת לצורך ורק
לקדושה להעלותם מצליח הוא החולין בדברי

וזוהי העולם. חלקי בכל הקב"ה את ו"להמליך"
השנה. בראש בקשתינו בעצם

הפנימיות את לגלות
לחנה, הכהן עלי שבין הדו-שיח תוכן בעצם וזהו
אמר הכהן, עלי השנה: בראש זו הפטרה וקריאת

כעין הם מהקב"ה האישיות שבקשותיה לחנה
ענתה וחנה כיאות", שאינה תפילה - "שכרות"
השתפכות - הנעלית התפילה בעצם שזוהי לו
שכאשר נדרה הוא לדבר וראיה הנפש, פנימיות

רק מוקדשים חייו יהיו הקב"ה, אותה יפקוד
חייו. כל ה' לעבודת

לבקש עליך השנה בראש יהודי: לכל הוראה וזוהי
בינתים כאשר גם הפרטיים, בקשותיך על גם
מאחר אנוכיותו, משום רק זה את הוא מבקש

את "ואשפוך הנפש מעומק מגיעות אלו שבקשות
חנה את ובירך הסכים שעלי וכשם ה'". לפני נפשי

את הקב"ה ממלא כל ה"פרטיות", בקשותיה על
ומתוקה, טובה לשנה - יהודי כל של בקשותיו

האמיתית בגאולה והנגלה, הנראה בטוב כפשוטה,
ממש. ומיד ותיכף והשלימה,

תשל״ו) דר״ה ב׳ יום שיחת (עפ״י

ה׳תשע״ה בשנת גאולה רמזי
ושבעים וחמישה המאות ושבע אלף ה׳

בזמנו שכבר חסידים, מספרים ה'תשע"ה שנת של יחודה על
מייסד ערוך, והשולחן התניא בעל הזקן אדמו"ר ברמז ציין

הגאולה. כשנת זו, שנה של יחודה את חב"ד, חסידות

בתורה שקרא בעת הפעמים באחת זה היה
"ואת לפסוק: בהגיעו "פקודי" בפרשת
עשה ושבעים וחמישה המאות ושבע האלף
הנה כ"ח), ל"ח (שמות לעמודים" ווים
בפתח, מנוקדת ה' "ה-אלף", לומר במקום
בניקוד ה' "ה-אלף", אמר בקריאה שינה
אלף "ה' כמו נשמע זה בכך כאשר צירי,
וחמישה המאות ושבע אלפים) (חמשה

.(5775) ושבעים"

והתחיל תיקנו הזקן, אדמו"ר ליד שעמד שהגבאי מספרים
נפלט שוב אמנם מהתחלה, הפסוק את הפעם עוד הזקן אדמו"ר
פעמים כמה הדבר חזר וכן הגבאי תיקנו ושוב כנ"ל קדשו מפי
עצומה לדביקות הזקן אדמו"ר נכנס הרביעית הפעם ואחרי
לעצמו כשחזר
שבמילים לחש
זמן מרומז האלו

משיח. ביאת

לראות מאלף
דלעיל שהסיפור
במקורות גם נמסר
אברהם לרבי מאז" "כוננת בספר המופיע כפי חב"דיים, שאינם
בספר ציוויאק. לייב יהודה אריה הרב של נכדו רבינוביץ, משה

לשונו: וזה בש"ס, חז"ל לאגדות ביאור

ציוויאק לייב אריה יהודה ר' המפורסם הרה"ח מזקני "שמעתי
הרש"ב חסידי מזקני שמע בורשא גר שבהיותו שסיפר זצ"ל
בעל הרב אצל לתורה שעלה אחד חסיד על שסיפרו זי"ע
וכשהגיע בתורה, הקורא היה והרב פקודי בפרשת זי"ע התניא
ווים עשה ושבעים וחמשה מאות ושבע האלף ואת לפסוק הרב
"אלף ששנת בלחישא שאומר מהרה"ק שמע וגו', לעמודים
במהרה משיח ביאת זמן הוא ושבעים" וחמשה מאות שבע

קדשו... מפה ששמע מה החסיד סיפר כך ואחר יגלה,

יש וזה תשע"ה. שנת היא התניא בעל הרה"ק שאמר והשנה
העולם שיטהר היינו חדשים, לתשע"ה טהורה באומרם לרמז
כמוש"נ זית, באילן וכנגדה תשע"ה, משנת הגלות מטומאת
היינו הזיתים", הר על ההוא ביום רגליו "ועמדו ב) יד, (זכריה
במהרה המתים ויחיו הזיתים הר על שיעמוד צדקינו משיח

מאז". "כוננת הספר לשון כאן עד סלה". אמן בימינו

עומדים ומשאנו
שנת של בפתיחתה
אנו ה'תשע"ה,
בהתגלותו בטוחים
והמושלמת המלאה
שליט"א הרבי של
לעיני המשיח, מלך
הו'י כבוד "ונגלה כל,
כי יחדיו בשר כל וראו

דיבר". הוי' פי

עכשיו נפלאות

מלך דבר

חסידים שיח

ליום פרק תשרי היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ב. פרק סנהדרין הל'

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז פרק

ח פרק

ה-ז פרקים נפש ושמירת רוצח הלכות

ח-י. פרקים

יא-יג. פרקים

א-ג פרקים מכירה הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

ט

י

יא

יב

יג

יד

טו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

המשיח ממלך נס עו"ד

השנה ראש

השנה ראש

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

ישנם - הבחירה ניתנה שליהודי מכיון והנה,
לעשות כדי השפעתם את לנצל 'המתעקשים'

ישראל, בארץ הנמצאים יהודים של הבטחון היפך שהם ענינים
- הנהגתם מאופן כתוצאה צרורות הצרות את רואים כאשר וגם
ישראל! ארץ של לבטחונה ולהזיק לסכן בדרכם, הם ממשיכים

תשמ"ג) הסוכות דחג ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הקדושה להיפך עקשנות מושקא חיה ורעיתו דוד יוסף לר'

שי' סנדרוי
הבן להולדת

שי' לייב אריה ישראל ה' בצבאות החייל
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

שארף יהושע הרב למשפחת
שמואל הת' הרב הבן לבוא

דלהי-הודו המשיח, מלך שליט"א הרבי שליח
אורבן מרגלית עב"ג השידוכין בקשרי

שליט"א אדמו"ר כ"ק לנחת עד עדי בנין ביתם, יהא
הגאולה זמן של הרחבה מתוך המשיח מלך

והשלימה האמיתית

טוב מזל ברכת

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-658-4633
www.hageula.com

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר
תפילין זוגות ד' הנחת

טוב מזל ברכת

עמר אלון ר׳ עו״ד
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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

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

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

תניא תהלים חומש

התרגלו כבר המשפט במערכת
עו"ד של החב"דית להופעתו

עבודתו העושה מלוד, עמר אלון
בייצוג שנים, מזה נאמנה

כיפת כאשר הפלילי, בתחום
המעטרת הגדולה אדוננו" "יחי
עבודתה את עושה ראשו את

והגואל. הגאולה בשורת בהפצת
שהתרחשה כזו, טריה חוויה על
מספר: הוא שעבר רביעי ביום

מעצרים", כ"תורן "שימשתי
לייצג ב"היכון" להיות כשעלי

להארכת המובאים עצירים
עו"ד להם כשאין מעצרם,

משלהם.
הבוקר בשעות

העציר עם נפגשתי
לייצגו. שנתמניתי
זה היה להפתעתי

חזות בעל אדם
לראשו חרדית.

לבנה, צמר כיפת
ולבוש זקן בעל

ארוך. שחור מעיל
בחשד נעצר הוא

(צדדית) למעורבות
הקשור פלילי-כלכלי בתיק

המשטרה הארץ. במרכז לאירוע
בעוד מעצרו את להאריך דרשה

כשהמשמעות ימים, שישה
ייאלץ שהוא הייתה, המעשית

מאחורי השנה ראש את לבלות
ובריח. סורג

נציג ע"י הדברים הצגת לאחר
מעצר חלופת בקשתי המשטר,
הקרב. החג לנוכח בפרט עבורו

עקרונית הסכימה השופטת
כתובת דרשה אך לבקשתי,

המעצר. לחלופת מוגדרת
מיני כל באוויר הפריח החשוד

שלא פוטנציאליות, כתובות
בפרט השופטת. בעיני חן מצאו

הוא כאשר אמונה, התערער
לחלופת מציע הוא כי זרק

בציון .. מגוריו מקום את מעצר,
רשב"י.

לי נראה אינו רשב"י, "ציון
לאחר טענה. מוגדרת" כתובת

סבלנותה נוספים, נסיונות כמה
לעצור החליטה והיא פקעה

פניו המשטרה. כבקשת אותו
בנפשו שהתחולל את הסגירו

כאבוד. נראה הכל פנימה.
פנימי דחף הרגשתי לפתע

נגד עבורו להלחם מובן, בלתי
חלפה במוחי הסיכויים. כל
להיות, יכול "לא המחשבה

משתחררים בדרום, שבדואים
אוהל לאיזה בית" ל"מעצר
הוא, היכן ידוע אינו שאיש
הוא כי שטוען יהודי ואילו
יוכל לא רשב"י בציון נמצא
הוא "ראוי והרי להשתחרר..
בשעת עליו לסמוך רשב"י

התקשרתי במחשבתי הדחק".
המשיח מלך שליט"א לרבי

התערבותו. את ובקשתי
אל מיוחדת בבקשה פניתי

קצרה הפסקה ובקשתי השופטת
לנסות מנת על

רעיית את לאתר
מנת על העציר,
נושא את לברר
שלהם המגורים

רשב"י. בציון
נענתה השופטת

לבקשתי. ב"ה,
לאשתו התקשרתי

הם שאכן שאישרה
במתחם מתגוררים
הכתובת את ציינה ואף רשב"י
הדברים את הצגתי המדוייקת.

שלהפתעתי המשטרה נציג בפני
לדיון. נכנסנו זו. לחלופה הסכים
יותר, ברורה תמונה הצגתי כעת
בציון המדוייקת הכתובת כולל

רשב"י.
מהפך. מתחולל שכעת חשתי
הדברים, את שמעה השופטת
וסיכמה שאלות כמה שאלה
את מקבלת היא כי באמרה,
רשב"י בציון המעצר חלופת

בית למעצר לשיחרורו ומורה
(כולל רשב"י ציון במתחם

לאחר עד כולו) מירון הישוב
משוחרר הוא אז השנה, ראש

לחלוטין...
יכולתי כעת הסתיים, הדיון
נגשתי ב"ה. לרווחה, לנשום
מקווה "אני לו ואמרתי אליו

שהרבי לנס מודע שאתה
חולל המשיח מלך שליט"א

כאן"!
לי השיב הוא השאלה", מה
ממשיך כשהוא בהתלהבות,
המלך "יחי רם בקול וקורא
מורנו אדוננו "יחי המשיח",

ועד". לעולם המשיח מלך ורבינו

  
    

   
  

    
   

   
  

  
   

  
   

השנה) ראש הפטרת (סיום משיחו קרן וירם

ע"י והשלמה האמיתית הגאולה עניין
ראש עם במיוחד קשור צדקנו משיח
ההפטרה וחותם בסיום כמודגש השנה,
בשירת י) ב, (שמואל-א השנה ראש של
קרן וירם למלכו עוז "ויתן - חנה

משיחו".
ה׳תשנ״ב) קודש (שיחות
חנה ואמרה המשיח. הוא המלך "כי
עוז יתן הא-ל כי הנבואה... דרך על זה
ידו על ישראל שיוושעו ישראל למלך

אויביהם". מיד
(רד״ק)

השנה ראש בערב - גאולה
השנה ראש בערב מודגש הגאולה עניין
הולדת יום שזהו כיוון מיוחד, באופן
גובר" "מזלו שאז צדק, הצמח אדמו"ר
אשר ח), הלכה ג' פרק השנה ראש (ירושלמי

"צדק" והן "צמח" הן - שמותיו שתי
שמותיו הם - תורתו) שם על (שנקרא

צדקנו. משיח של
זה הרי גובר", "מזלו זה שביום וכיוון
בו, התלוי כל את עושה שהוא ברור דבר
שתיכף - פועל לידי זאת יביא ובוודאי
רק ולא משיח", של "שמו יתגלה ומיד
השמות כל כולל משיח", של "שמו
הכללית", ה"יחידה לשם עד לו שנקראו
של העצמות תתגלה ומיד תיכף אלא

צדקנו. משיח
לנשמה בנוגע שמצינו דרך ועל
השם שגם לה" נקראו שמות ש"חמשה
בבחינת רק הוא "יחידה", החמישי,
זה דרך ועל הנשמה. עצם ולא "שם",
מכל שלמעלה צדקנו, במשיח גם הוא
של העצמות ישנה לו שנקראו השמות
עצמות עם ממש חד שהיא צדקנו משיח
ה׳תשנ״ב) השנה ראש (ערב סוף! אין ומהות

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

19:05 17:58 ירושלים
19:07 18:13 תל-אביב
19:06 18:04 חיפה
19:09 18:15 באר-שבע
18:25 18:33 ניו-יורק

צריכה ר"ה, של השני היום של נרות הדלקת
הדלקת זמני הכוכבים. צאת לאחר להעשות

מהזמנים דק' ב-3 מוקדמים שבת נרות
צריכים אלו הדלקות בשתי הנקובים.

חדשה. אש להצית ולא קיימת מאש להדליק

    

השנה? בראש מבקשים מה

נקראת השנה, ראש של הראשון היום הפטרת
שם שמואל, ספר תחילת מתוך הכנסת בבתי

למשכן שעלתה אלקנה, אשת חנה, על מסופר
תפילה בזכות ואכן, בבן, להפקד והתפללה בשילה,

הנביא. שמואל את ללדת זכתה זו,
לקריאה בדומה היא ההפטרה, קריאת מטרת

בחג ללמוד היהודי על הוראה. מלשון - בתורה
כעת לעבודה הקשורה הוראה זו בשבת או זה

להבין כן, אם עלינו, ההפטרה. קריאת מתוך
כפי השנה, ראש בעבודת אחד לכל ההוראה מהי

הכהן. ועלי חנה של זה מסיפור שנלמדת

הלב מעומק תפילה
לאחר שיכורה כאשה לחנה הכהן עלי של יחסו

תשתכרין?", מתי "עד הארוכה תפילתה את שראה
תמיהות: כמה מעורר

כאן שמדובר הבחין לא הכהן שעלי זה כיצד א)
לשיכורה? שחשבה כדי עד וטעה עמוקה בתפילה
בגנות לדבר שלא כ"כ שמקפידה התורה מדוע ב)

אם ג( הכהן? עלי של טעותו על לנו מספרת איש,
עד המתין הוא מדוע לשיכורה, חשבה אכן עלי
מבית מייד להוציאה מיהר ולא תפילתה, לסיום

ה'?
במובן לשיכורה החשיבה לא שעלי מובן, זה מכל

כוונת התפילה. בענין ל"שיכורה" אלא הפשוט,
בתפילה להאריך שאין לה לומר הייתה הכהן עלי

חנה ענתה כן ועל ה', בבית המידה על יותר
בשפיכות התפללתי ה'" לפני נפשי את "ואשפוך

דרגה אלא בתפילה "שכרות" זו ואין הנפש,
נעלית.

שהדו-שיח מפני השנה. לקראש הקשר גם וזהו
מבהיר התפילה, אופן אודות הכהן לעלי חנה בין

כדלהלן. השנה, ראש תפילות של תוכנן את גם

בתפילה קצוות שתי
ענינים שני אנו מוצאים השנה ראש בתפילת
צרכינו על אנו מבקשים אחד מצד מנוגדים:

ידוע שני ומצד ובגשמיות. ברוחניות הפרטים,
הקב"ה הכתרת היא השנה בראש העבודה שעיקר

למלך.
שהלא לזה, זה לכאורה סותרים אלו ענינים שני
חושב הוא אין המלך, את מכתיר שהאדם בשעה
בקשות נקבעו שני מצד אך הפרטיים. צרכיו על
חכמינו ע"י השנה, ראש תפילות נוסח בתוך אלו
הצרכים על לבקש גם שעלינו אומרת זאת ז"ל,

הקב"ה. מלכות את לקבל וגם הפרטיים

השנה, כל בתפילות גם לכאורה, קיימת זו וסתירה
הוא האדם עשרה, שמונה תפילת בשעת שהלא
התפילה בנוסח נקבע ואיך המלך", לפני "כעומד

הפרטיות? להצטרכויותיו בקשות אותן

את לבקש צריך אינו היהודי הוא: בזה וההסבר
אך אלא האנוכית, לתועלתו השנה בראש צרכיו

התעסקותו כדי תוך הרי כי ה'. עבודת לצורך ורק
לקדושה להעלותם מצליח הוא החולין בדברי

וזוהי העולם. חלקי בכל הקב"ה את ו"להמליך"
השנה. בראש בקשתינו בעצם

הפנימיות את לגלות
לחנה, הכהן עלי שבין הדו-שיח תוכן בעצם וזהו
אמר הכהן, עלי השנה: בראש זו הפטרה וקריאת

כעין הם מהקב"ה האישיות שבקשותיה לחנה
ענתה וחנה כיאות", שאינה תפילה - "שכרות"
השתפכות - הנעלית התפילה בעצם שזוהי לו
שכאשר נדרה הוא לדבר וראיה הנפש, פנימיות

רק מוקדשים חייו יהיו הקב"ה, אותה יפקוד
חייו. כל ה' לעבודת

לבקש עליך השנה בראש יהודי: לכל הוראה וזוהי
בינתים כאשר גם הפרטיים, בקשותיך על גם
מאחר אנוכיותו, משום רק זה את הוא מבקש

את "ואשפוך הנפש מעומק מגיעות אלו שבקשות
חנה את ובירך הסכים שעלי וכשם ה'". לפני נפשי

את הקב"ה ממלא כל ה"פרטיות", בקשותיה על
ומתוקה, טובה לשנה - יהודי כל של בקשותיו

האמיתית בגאולה והנגלה, הנראה בטוב כפשוטה,
ממש. ומיד ותיכף והשלימה,

תשל״ו) דר״ה ב׳ יום שיחת (עפ״י

ה׳תשע״ה בשנת גאולה רמזי
ושבעים וחמישה המאות ושבע אלף ה׳

בזמנו שכבר חסידים, מספרים ה'תשע"ה שנת של יחודה על
מייסד ערוך, והשולחן התניא בעל הזקן אדמו"ר ברמז ציין

הגאולה. כשנת זו, שנה של יחודה את חב"ד, חסידות

בתורה שקרא בעת הפעמים באחת זה היה
"ואת לפסוק: בהגיעו "פקודי" בפרשת
עשה ושבעים וחמישה המאות ושבע האלף
הנה כ"ח), ל"ח (שמות לעמודים" ווים
בפתח, מנוקדת ה' "ה-אלף", לומר במקום
בניקוד ה' "ה-אלף", אמר בקריאה שינה
אלף "ה' כמו נשמע זה בכך כאשר צירי,
וחמישה המאות ושבע אלפים) (חמשה

.(5775) ושבעים"

והתחיל תיקנו הזקן, אדמו"ר ליד שעמד שהגבאי מספרים
נפלט שוב אמנם מהתחלה, הפסוק את הפעם עוד הזקן אדמו"ר
פעמים כמה הדבר חזר וכן הגבאי תיקנו ושוב כנ"ל קדשו מפי
עצומה לדביקות הזקן אדמו"ר נכנס הרביעית הפעם ואחרי
לעצמו כשחזר
שבמילים לחש
זמן מרומז האלו

משיח. ביאת

לראות מאלף
דלעיל שהסיפור
במקורות גם נמסר
אברהם לרבי מאז" "כוננת בספר המופיע כפי חב"דיים, שאינם
בספר ציוויאק. לייב יהודה אריה הרב של נכדו רבינוביץ, משה

לשונו: וזה בש"ס, חז"ל לאגדות ביאור

ציוויאק לייב אריה יהודה ר' המפורסם הרה"ח מזקני "שמעתי
הרש"ב חסידי מזקני שמע בורשא גר שבהיותו שסיפר זצ"ל
בעל הרב אצל לתורה שעלה אחד חסיד על שסיפרו זי"ע
וכשהגיע בתורה, הקורא היה והרב פקודי בפרשת זי"ע התניא
ווים עשה ושבעים וחמשה מאות ושבע האלף ואת לפסוק הרב
"אלף ששנת בלחישא שאומר מהרה"ק שמע וגו', לעמודים
במהרה משיח ביאת זמן הוא ושבעים" וחמשה מאות שבע

קדשו... מפה ששמע מה החסיד סיפר כך ואחר יגלה,

יש וזה תשע"ה. שנת היא התניא בעל הרה"ק שאמר והשנה
העולם שיטהר היינו חדשים, לתשע"ה טהורה באומרם לרמז
כמוש"נ זית, באילן וכנגדה תשע"ה, משנת הגלות מטומאת
היינו הזיתים", הר על ההוא ביום רגליו "ועמדו ב) יד, (זכריה
במהרה המתים ויחיו הזיתים הר על שיעמוד צדקינו משיח

מאז". "כוננת הספר לשון כאן עד סלה". אמן בימינו

עומדים ומשאנו
שנת של בפתיחתה
אנו ה'תשע"ה,
בהתגלותו בטוחים
והמושלמת המלאה
שליט"א הרבי של
לעיני המשיח, מלך
הו'י כבוד "ונגלה כל,
כי יחדיו בשר כל וראו

דיבר". הוי' פי

עכשיו נפלאות

מלך דבר

חסידים שיח

ליום פרק תשרי היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ב. פרק סנהדרין הל'

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז פרק

ח פרק

ה-ז פרקים נפש ושמירת רוצח הלכות

ח-י. פרקים

יא-יג. פרקים

א-ג פרקים מכירה הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

ט

י

יא

יב

יג

יד

טו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

המשיח ממלך נס עו"ד

השנה ראש

השנה ראש

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

ישנם - הבחירה ניתנה שליהודי מכיון והנה,
לעשות כדי השפעתם את לנצל 'המתעקשים'

ישראל, בארץ הנמצאים יהודים של הבטחון היפך שהם ענינים
- הנהגתם מאופן כתוצאה צרורות הצרות את רואים כאשר וגם
ישראל! ארץ של לבטחונה ולהזיק לסכן בדרכם, הם ממשיכים

תשמ"ג) הסוכות דחג ו' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הקדושה להיפך עקשנות מושקא חיה ורעיתו דוד יוסף לר'

שי' סנדרוי
הבן להולדת

שי' לייב אריה ישראל ה' בצבאות החייל
טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה ויזכו

והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

שארף יהושע הרב למשפחת
שמואל הת' הרב הבן לבוא

דלהי-הודו המשיח, מלך שליט"א הרבי שליח
אורבן מרגלית עב"ג השידוכין בקשרי

שליט"א אדמו"ר כ"ק לנחת עד עדי בנין ביתם, יהא
הגאולה זמן של הרחבה מתוך המשיח מלך

והשלימה האמיתית

טוב מזל ברכת

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-658-4633
www.hageula.com

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר
תפילין זוגות ד' הנחת

טוב מזל ברכת

עמר אלון ר׳ עו״ד

ָ
ֵ



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

ראשראש
השנההשנה

תשע"הה' תשע"ה ה'

ומתוקה!כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה! טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה
והשלימהשנת הגאולה האמיתית והשלימה האמיתית הגאולה שנת

שלי הבן וגם לאל, "תודה וריכוז/היפראקטיביות קשב הפרעות
אודות בתרופות צורך וללא רגוע הוא ב"ה רטאלין, לו לתת שרצו

ג. אליהו המסור" לטיפולך
וגם המיגרנות טיפולים 6 ומיגרנות."אחרי - הליקובקטור חיידק

בכלל" ביוטיקה באנטי צורך ללא נעלמו הליקובקטור החיידק
ב"ב. ראשית אחות פ. ורד

בחודש טיפולים שלושה "...אחרי שונות מסיבות וברכיים גב כאבי
ש. אילה לחלוטין" הבעיה נעלמה

ד. שלמה הברך" את לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה "...לאחר
דם, בדיקות "...עשיתי לקויה וספיגה הורמונליות/פוריות בעיות

עייפה. פחות ואני התאזנה התריס בלוטת בסדר. B-12-ה וגם יפה ממש עלה הברזל
על לכם להודיע התקשרתי נברו ד"ר שנה)... כחצי (לאחר מהטיפולים. תוצאות יש

ו. עדנה הקרוב" שישי ביום מילה הברית

ומתוקה טובה לשנה איתנה בריאות

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנו סוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח - כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת

בארץ ביטוח צד ג לרכב הכי זול בארץ  זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

במקווה קדמי ר'
בצפת האריז"ל

ה'תשע"ה שנת של החדש האור

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא

חשמל בחברת להמשיך
חיי' מימי ר"פ כותבת בו ממוצש"ק למכתבה במענה
בהנוגע: דעת חוות ושואלת עתה. המשפחתי והמצב
בונה זה עם וביחד חשמל בחברת עובד שי' בעלה א)

יחד. גם הענינים בשני להתעסק עליו וקשה משק.
ויתעסק החשמל מחברת שיתפטר סברא ישנה ולכן

המשק. בעניני רק
שבטח ובפרט כזה לשינוי מתאים הזמן אין ולדעתי

מיוחדות בזכיות קשורה חשמל בחברת העבודה
למצוא הי' שצריך אלא וכיו"ב, בטחון פענסיא כמו
בהנוגע יותר זה קל ובכוח העבודה, להקל איך דרך
תכנית ע"י או וסיוע עוזר ע"י אם המשק לעבודת

והתפתחותו. המשק לביסוס ארוך יותר לזמן

לתורה עתים קביעת
בעלה ע"י התורה בלימוד עתים לקביעות בהנוגע ב)
ישראל מבני אחד לכל הוא כרחי שדבר מובן - שי'

מיוחדת לברכה שזקוקים וכמה כמה אחת ועל
התורה, נותן הוא שהוא העולם מבורא בזה להוספה

בעניניהם. וכמו
מתאימים אנשים בסביבתה אין שכותבת שכפי ואף

שנים או אחד ימצא בודאי כדרוש בחיפוש לחברותא,
ופעמים פעם הזולת עם לימוד אחרי והרי עכ"פ

והרי הימים, בשאר לעצמו גם ללמוד יכול בשבוע
הש"ק וביום יום בכל הוא מוכרח התורה לימוד

בהוספה.
ו׳קסד) (מאגרת

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי
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כדי ומתוקה. טובה חדשה, שנה לנו שתהיה
נוהגים הגשמי, לעולמנו יומשך זה איחול שאכן

לברך בדבש, תפוח השנה, ראש בליל לטבול
מלפניך רצון "יהי ולומר העץ פרי בורא .. עליו

ומתוקה". טובה שנה עלינו שתחדש
או "חדש של במושגים לזמן זו התייחסות

שבין המרווח הינו זמן, חריגה. נשמעת "טוב",
לכאורה לאירוע. אירוע בין לפעולה, פעולה
"זמן למושג מקום ומה לא ותו טכני מימד

"חדש"? או טוב"

אור נושא ממשי זמן
מדייק זמן, המושג של יותר עמוקה להבנה
אלוקיך ה' אשר "ארץ בפסוק הזקן אדמו"ר

מרשית בה אלוקיך הוי' עיני תמיד אותה דורש
באחרית הרי ושואל: שנה" אחרית ועד השנה
במקום כן אם החדשה, השנה מתחילה שנה,
צריך היה שנה" אחרית ועד השנה "מראשית

ועד"? לעולם בה אלוקיך הוי' עיני לומר,
מוסכם, מדידה אמצעי אינו הזמן ותשובתו,
הארה עימה הנושאת ממשית מציאות אלא

יורד ושנה שנה "בכל ובלשונו: אלוקי, ושפע
מאיר היה שלא ומחודש חדש אור ומאיר..

מסתלק ושנה שנה כל אור כי מעולם.. עדיין
ע"י ואח"כ .. השנה ראש ערב בכל לשורשו

עליון חדש אור נמשך והתפלות שופר תקיעת
עליה". ולדרים לארץ להאיר ..

הנושאת זמן, של ממשית מציאות הינה שנה,
מסויימים. ואופי איכות בעל אלוקי, ושפע אור

ומסתיימת השנה בראש מתחילה זו מציאות
החדשה השנה בתחילת כאשר השנה, בסיום
מאיר היה שלא יותר עליון חדש אור "יורד
לשנה, התייחסות ומכאן עולם". מימי עדיין

מחברתה. השונה מסויימת זמן כיחידת
השנה, של "הראש" אל יורד החדש האור

השנה ומראש כולה, השנה חיות את המרכז
לאותו השייך חדש פרטי אור יום בכל יורד

מעולם". עדיין מאיר היה "שלא אור יום,
חדשים ומרץ עידוד עמו, נושא החדש האור

ובפרט וחסידות נגלה התורה, בלימוד בהוספה
המצוות. בקיום והידור ומשיח גאולה בענייני

כשאנו בתורה, לחדש מסוגלים אנו לפתע
אנו, מכוחנו זה אין ואכן בא. זה מהיכן תמהים

החדש האור באמצעות ית' מאיתו אלא ח"ו,
השנה. מתחילת שיורד

ית׳ מעצמותו תורה לומדים
האור עימו נושא תורה חידושי רק לא אך

יכולתנו תפילה. חידוש גם אלא החדש,
לא שאולי מה ייתרה, כוונה מתוך להתפלל

כה. עד הצלחנו
אומרים עצמנו מוצאים אנו החדש באור

היהודית: האמת תמצית את העולם, לאומות
וכפירוש אחד" ה' אלוקינו ה' ישראל "שמע

אלהינו שהוא ה' - אחד ה' אלהינו "ה' רש"י:
להיות עתיד הוא האומות, אלהי ולא עתה

שפה עמים אל אהפוך אז כי שנאמר אחד, ה'
ההוא ביום ונאמר ה' בשם כולם לקרוא ברורה

אחד". ושמו אחד ה' יהיה
מצליחים אנו לעולמנו, היורד החדש באור

כבר שנמצאת רואים "ואז העינים את לפקוח
בני וכל בפשטות והשלימה האמיתית הגאולה
פרטים ופרטי הפרטים בכל מוכנים ... ישראל

בכל ערוך שולחן השולחן".. אל ולהסב "לגשת
לויתן הגאולה, מעניני החל טוב, ובכל מטעמים

אנו זה, חדש באור המשומר". ויין הבר ושור
התורה בקיום מתאחד ישראל עם שכל זוכים

את ית' ומהותו מעצמותו ולומד והמצוות
שליט"א הרבי ע"י תצא", מאיתי חדשה "תורה
מתוך ממש עכשיו ויגאלנו שיבוא המשיח, מלך

לבב. וטוב שמחה

הגאולה כבר שנמצאת רואים ״ואז העינים את לפקוח מצליחים אנו לעולמנו, היורד החדש באור
אל ולהסב ״לגשת פרטים ופרטי הפרטים בכל מוכנים ... ישראל בני וכל בפשטות והשלימה האמיתית
המשומר״. ויין הבר ושור לויתן הגאולה, מעניני החל טוב, ובכל מטעמים בכל ערוך שולחן השולחן״..




