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לבטח ישכון וישראל יהודה תושע בימיו

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

הכללים אנ״ש עניני הברכה צינור
הכללים אנ"ש לעניני בהנוגע דבר מזכיר שאינו לפלא
הפרטים, אנ"ש לעניני והכלי הצנור הם באמת אשר
מודים אין או בזה מודים באם נפק"מ כל אין והרי
אחרי הולכות הדיעות שהרי הרמב"ם ובסגנון בזה,

הדיעות, אחרי המציאות ולא המציאות
אפילו באם נשיאנו, מרבותנו ששמענו שכפי אף

ענינים תלוים ובהם נוגעים הכללים ענינים היו לא
להתאמץ בזה להתענין צריכים ג"כ הפרטים,

וק"ל, ותיקונם בביסוסם ולהתייגע
אחד כל בתוככי הנ"ל הכרה תחדיר שס"ס רצון ויהי

יפות הכלליםפנים הענינים כל יקבלו ואז מאנ"ש.
בענינים הטבה ג"כ תתראה ותיכף מאירות, ופנים

העקבתא ועד הקומה בכל אשר רצון הפרטים....יהי

שלמה הקומה ותהי' הדרוש ככל הראש מן יומשך
ויוכל ואחידה שלמה הגאולה גם ובמילה ואחידה
ו׳שסח) (מאגרת בשמחה... השי"ת לעבוד

נועם ובדרכי בעקיפין להשפיע
הוראת הוא כן אופן ובכל לה כתבתי כבר כמדומה

לאשתו איש בין להתערב אין אשר חז"ל
ה' יראי שניהם באמת אשר האמור, בנדון ובפרט

פרטים איזה ישנם אפילו ואם מצות, ומקיימי
להשפיע יותר טוב שיפור, עכ"פ או תקונים הצריכים

ונוסף דוקא, שלום ובדרכי נועם ובדרכי בעקיפין בזה
רואים השפעה, להצלחת גם הרי הראוי, דרך שזהו על

מאשר יותר פועלים ובקירוב בעקיפין אשר במוחש
ו׳שסט) (מאגרת ההר... את הדין דיקוב ובאופן ברוגזה

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

הקהל שנת ערב שמיטה, שנת (11.9.15) ה'תשע"ה אלול כ"ז נצבים, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה

1063

באלול. כ"ה הינו בבריאה, הראשון היום
הבריאה, של התורני לתיאור נכון עובדתית,
נוסף יעד תאריך העולם. נברא בו היום זה
תשרי, א' יום הוא ראשוני, שבוע באותו שחל
ליום ומנהיגו עולם בורא ע"י שנקבע היום
ייחשב לא מדוע למדי? מוזר השנה. ראש
לראש באלול כ"ה יום בבריאה, הראשון היום

השנה?

מאמרי בעשרות ונשאלת החוזרת שאלה
נשיאי ידי על השנה, בראש שנאמרו חסידות
שבתפילת אלו מילים על לדורותיהם, חב"ד
מעשיך, תחילת היום "זה השנה: לראש מוסף
בתשרי א' זה, יום וכי - ראשון" ליום זכרון
הוא באלול כ"ה והלא מעשיך", "תחילת הוא

לבריאה? הראשון יום

הזה בעולם ית׳ לו דירה
למעשה השישי יום זה, ביום בו יש אכן
ביום גדולה. מעלה תשרי, א' בראשית,
נזר המעלות כליל הראשון, אדם נברא זה
לשנות כדי בזה אין זאת, כל עם אך הנבראים!
לכאורה שייכת מעשיך" "תחילת העובדה, את
ומדוע באלול כ"ה יום בבריאה, הראשון ליום
היום", "זה דווקא אשר התפילה בנוסח מצויין

מעשיך"? "תחילת הוא תשרי א' יום

פעולה לכל אשר חב"ד, נשיאי כך על משיבים
הפנימית הכוונה את ויש הגלוי הרובד את יש
מסגרת הינה העולם בריאת זו. שבפעולה
מעשה ואינה תפאורה, בבחינת חיצונית,
האור, יצירת העולם, בריאת עצמי. ערך בעל
צמחים, והיבשה, הים וארץ, שמים הרקיע,
דגים עופות, השמים, צבא וכל וירח שמש

אלה כל כשלעצמו, יעד אינם חיים, ובעלי
בשביל.. נבראו

ית', הבורא ע"י שנקבעה כפי הבריאה מטרת
לו להיות הקב"ה "נתאוה חז"ל: כלשון הינה
שאופיו העולם, עשיית בתחתונים", דירה ית'
הראויה חדשה, למציאות והסתר, העלם
ומהותו עצמותו לגילוי ועד האלוקות, לגילוי
ית'". לו "דירה התחתון הזה בעולם כאן ית',

הנברא עבודת תחילת
עם רק להתממש מתחילה זו, ותכלית מטרה
בריאתו לאחר מיד אשר הראשון, אדם בריאת
אותם ומדריך כולם, הנבראים אל פונה
"בואו עליהם יתברך ה' מלכותו את לקבל
לראשונה עושנו". ה' לפני ונכרעה.. נשתחוה
על אלא הבורא ידי על לא אלוקות גילוי
הקב"ה. רוצה זה את ודווקא הנברא. ידי
עבודת מתחילה הראשון, אדם של זו בפעולה
מקבלת כעת ורק כעת בבריאה, הנבראים

אמיתית. משמעות הבריאה

וחמש ושבעים מאות ושבע אלפים חמשת
משלשת למעלה הבריאה. מאז חלפו שנה
מתן מאז חלפו שנה מאות ושלוש אלפים
בעולם, הנבראים עבודת שנות אלפי תורה,
בני וזככו ביררו אלו, שנה אלפי במהלך
של שנה אלפי כולה. הבריאה את ישראל
טובים, ומעשים תשובה ומצוות תורה קיום
כל ע"י שבעולם, הנסיונות סוגי בכל ועמידה
עושים כשהם וטף, נשים אנשים ישראל, בני

ית'. לו לדירה העולם את בכך

ית׳ ומהותו עצמותו התגלות
כפי העבודה, כבר משהושלמה עתה
המשיח, מלך שליט"א הרבי כך על שמעיד
שבידו, האלוקי הידע עפ"י נחרצות, הקובע
מוכן" "העולם הבירורים" עבודת ש"הסתיימה
והשלימה, האמיתית לגאולה מוכן" כבר ו"הכל
ית' ומהותו עצמותו להתגלות שהתביעה הרי
מחולשתנו הפרטית, ממצוקתנו רק אינה
כל קיוונו "לישועתך! אדרבא, כנבראים.
ב"ישועתך", כבר לראות רוצים אנו היום"

"תושע". כבר שאתה

בהתממשות ממש, בגלוי לראות רוצים
כאן ית' ומהותו עצמותו התגלות תאוותו,
הנביא כדברי והחומרי הגשמי הזה בעולם
יחד יחדיו", בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה
עליו המשיח מלך שליט"א הרבי התגלות עם
שנת הבעל"ט השנה לקראת בפרט הובטחנו,
"בימיו היעוד: בלשון תוש״ע, אותיות תשע"ו
ובאופן לבטח" ישכון וישראל יהודה תושע
כל אחדות את המבטיחה הקהל", "שנת של
ומתוך הנה" ישובו גדול "קהל ישראל, עם

והשלימה. האמיתית הגאולה שמחת

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח



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

יותר, הרבה אך מצרים ביציאת כמו
נפלאות את מיכה הנביא מגדיר כך
יציאת נפלאות לעומת הגאולה זמן
מארץ צאתך "כימי ובלשונו: מצרים.
הזוג בני נפלאות". אראנו מצרים
חוו מרחובות, לאפין והדר יעקב

אישית. זאת

הדר מרת הבחינה ימים, כחודש לפני
חודשים וכמה השנה בן נועם בנם כי
מכך הוטרדה לא הדר מרת מצונן.
הרגשה לה הייתה כי אם במיוחד,
מלך שליט"א לרבי לכתוב שעליה

המשיח.

שמעתי, כבר קודש", ה"אגרות "על
עוד מספרת, היא
הרחוק. במזרח בטיולי
אגרות למרכז פניתי
ברחובות, קודש
בורוכוב הרצל להרב
ואמר חזר הוא ואכן
מכילה שהתשובה
והכל טובות בשורות
הציע, גם הוא בסדר.
בשיעור שאשתתף
מרת שאשתו חסידות
רשמתי מוסרת. חגית
הפרטים. את לעצמי

החל נועם בננו ימים. כמה חלפו
ניגשתי מדאיג. באופן להשתעל
קשיי אצלו זיהו שם למרפאה
וקצת אינהלציה לאחר אך נשימה,

ושוחררנו. לעצמו חזר הוא חמצן,

של חזק התקף קיבל הוא למחרת
למרפאה שוב הגענו נשימה. קוצר
והוא במצבו החמרה זיהו ושם
מכאן "קפלן". הרפואה לבית הועבר
מסחרר, בקצב להידרדר מצבו החל

עצות. אובדי כשאנו

שהרופאים ארוכות שעות לאחר
הועלה הוא נשימתו, את לייצב עמלו
חלה שאז אלא הילדים, למחלקת
הועבר והוא במצבו נוספת החמרה

נמרץ. לטיפול

צינורית, לו להכניס ניסו הרופאים
של פרץ יצא שאז אלא להנשימו. כדי
שישנה ברור היה כעת ומוגלה. דם
שהריאה התברר רצינית. בעיה
כלל, מתפקדת אינה השמאלית
חלקית. מתפקדת הימנית ואילו
להרדימו אלא ברירה נותרה לא

מוחלט. בהלם היינו ולהנשימו.

וסיפרתי לחגית התקשרתי זה בשלב
נועם של הקשה מצבו על לה
ההמשך על עזרתה. את וביקשתי

חגית: מרת מספרת

של בעיצומו אלי התקשרה "הדר
שלישי. ביום שלי הקבוע השיעור
הרפואה לבית נסעתי השיעור לאחר
(חומש החת"ת ספר את לה להביא
עם יהודי שם ראיתי תניא). תהילים
שיזכה ממנו ובקשתי פנים הדרת

תפילין. בהנחת בעלה את

את ולקחנו לביתם נגשנו למחרת
התברר אגב, לבדיקה. המזוזות
קודמת מדירה מזוזות אלה שהיו
להם הערתי שעזבו.
ר' צוואת שעפ"י
בזה יש החסיד יהודה

סכנה!

עצמה על קבלה הדר
לדירתם להחזיר
מזוזות הקודמת
ובדוקות. תקינות
נבדקו המזוזות אכן
וכן חדשות גם ונרכשו

לבעלה. תפילין זוג

לרבי כתבתי כעת
המשיח מלך שליט"א
גלויים. ניסים לראות - וביקשתי
על שוב ודיווחתי ימים מספר חלפו
ב"טהרת עסקה התשובה הילד. מצב
עצמם על קבלו הם המשפחה".

בזה". אחרים על גם להשפיע

ימים באותם הדר, מספרת "במקביל,
בין תלוי בבחינת היה בננו בהם
התעוררות לפתע חלה וארץ, שמים
לבית לללכת החל והוא בעלי אצל
ומצוות. בתורה ולהתחזק הכנסת
טובים יהודים של יוזמות לזה נילוו
בתורה להוסיף עצמם על שקבלו
התפעלנו בננו. רפואת למען ומצוות

ישראל. האהבת מגילויי

להתמשש. החלו הטובות הבשורות
היה נועם בהם ימים שמונה לאחר
להזיז החל הוא ומנשם, מורדם
הגיע למחרת איבריו. את עצמאית
ותקע רפואה לבית בורוכוב הרב
נועם אלול. בחודש כנהוג בשופר
קיימו שעבר בשבוע לבד. נושם החל
להבראת הודיה סעודת והדר יעקב
ב"ה, לביתו כבר שחזר נועם בנם
המשיח. מלך שליט"א הרבי כברכת

  
    

   
  

    
   

   
  

  
   

  
   

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

ר"ה מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

19:23 18:13 ירושלים
19:25 18:28 תל-אביב
19:24 18:19 חיפה
19:25 18:30 באר-שבע
19:46 18:51 ניו-יורק

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

חדשה. אש להצית ולא קיימת מאש להדליק

וילך פת - המלך ב"ג

וג'. ב' בימים השנה ראש של מיוחדת לקביעותו

מודגשת - החדשה.. השנה של המיוחדת מעלתה
בהענינים ובפרט השנה, בקביעות לראש) (לכל
גדולי ע"י סימנים עליהם שנקבעו העיקריים
פת המלך "ב"ג המלך"1, "פתבג כהסימן ישראל..
עליכם"3, "תמליכוני (שענינו ר"ה שכשחל וילך"2
מלשון פת וילך, "פת ג', ביום או ב' ביום "המלך")
לשתים" וילך נצבים שמחלקים פתים4, אותה פתות
וילך ר"ה...ופ' שלפני בשבת נצבים פרשת שקורין 5

שובה. שבת ר"ה, שלאחרי בשבת

שכל דכיון המלך..- "פתבג בסימן הרמז גם לבאר ויש
שבסימנים מובן, הדיוק, בתכלית הם התורה עניני
הזכרון לתועלת ישראל גדולי ע"י שנקבעו שבתורה

בפ"ע6: תוכן גם יש

השנה ראש לפני ניצבים
כשדים8 בל' המלך מאכל שם "הוא - המלך" "פתבג7
ביומו יום דבר המלך להם "וימן הכתוב9 ובלשון
ישתה אשר היין (מן משתיו" ומיין המלך מפתבג
מזמין "המלך") (שנקרא שבר"ה היינו, הוא10),
צרכיו כל מישראל לכאו"א עולם) של (מלכו הקב"ה
("דבר כולה השנה כל על "מאכל"12) (שנקראים11

המלך! משולחן ההרחבה, בתכלית ביומו") יום

דר"ה בהקביעות יתירה בהדגשה הוא זה וענין

שמחלקים . . וילך פת המלך "ב"ג ג', וביום ב' ביום
"פתבג הסימן רומז זה (שעל לשתים" וילך נצבים
יום דבר המלך להם ש"וימן מרומז שבזה - המלך")
מציאותם עצם מצד וישנו צ"ל המלך" מפתבג ביומו
וילך, (פת עבודתם לולי גם (נצבים) ישראל של
בנוגע המשנה13 וכפס"ד מנצבים), וילך שמפרידים
להן, עושה אתה אם "אפילו : לפועלים בעה"ב לחיוב
עמהם חובתך ידי יצאת לא בשעתו שלמה כסעודת
ליעקב דבריו ו"מגיד ויעקב", יצחק אברהם בני שהם
הוא עושה שהוא "מה לישראל"14, ומשפטיו חוקיו

ונותן ליתן צריך שהקב"ה לעשות"15 לישראל אומר
רק לא בשעתו", שלמה "כסעודת מישראל לכאו"א
סוס17 גם שכולל לו"16, יחסר אשר מחסורו "די
"לעשרו", גם אלא לפניו"18, לרוץ ועבד עליו לרכב

בשעתו. דשלמה להעשירות ועד

לפועל הבעל-בית חיוב
מקום שאין דר"ה ומשפט להדין בנוגע גם מובן ומזה
שבין השקו"ט כי, - "משמאילים"19 של לטענה
לענין בנוגע אלא אינה ל"משמאילים" "מימינים"
בודאי ישראל של מציאותם עצם מצד אבל, העבודה,
ההנהגה שצ"ל הוא הפס"ד הדעות שלכל ובודאי
מפתבג ביומו יום דבר המלך להם ד"וימן באופן

בודאי העבודה לענין בנוגע שגם ובפרט המלך",
,20 כשרות" בחזקת ישראל ש"כל כיון המזכין, שרבו
וימי אלול דחודש התשובה עבודת לאחרי ובפרט
ועד כזכיות"21 לו נעשו ש"זדונות באופן הסליחות
(בספרן ונחתמין ש"נכתבין ובודאי ממש, לזכיות
טובה לשנה לחיים"22, לאלתר גמורים) צדיקים של

יחד. גם וברוחניות בגשמיות ומתוקה
ה'תשנ"ב) תשרי ו' וילך וש"פ דר"ה, ב' יום ה'תנש"א, נצבים (מש"פ

תשע"ו - השנה לראש
א-להינו א-ד-נ-י אתה ברוך הנרות: הדלקת ברכת
נר להדליק וציוונו במצוותיו קדשנו אשר העולם מלך

הזכרון. יום של

שהחיינו העולם מלך א-להינו א-ד-נ-י אתה ברוך
. הזה לזמן והגיענו וקיימנו

ורבינו מורנו אדוננו "יחי אומרים: הנרות הדלקת בסיום
. ועד" לעולם המשיח מלך

ויום. לילה תהילים באמירת לשקוד השנה, ראש ימי בשני תהילים:

הנהוגה השירה את המשיח, מלך שליט"א הרבי מעודד האחרונות בשנים
השנה. בראש גם וביציאתו, לתפילה בכניסתו

לומר שני) בלילה (גם השנה ראש של א' בליל נוהגים טובה: שנה ברכת
טובה לשנה ולנקבה: ותחתם תכתב טובה לשנה יחיד): (בלשון לחברו

. ותחתמי תכתבי
מצית גפרור, להצית כגון ביו"ט חדשה אש ליצור אסור ביו״ט: אש העברת
להבה דלוק, מנר כגון יו"ט, מלפני קיימת מאש להעביר יש אלא וכדו',
להזהר יש וכדומה, גפרור באמצעות אש בהעברת וכדומה. גז של בכיריים

מאיליו. שיכבה כך בזהירות להניחו ויש לכבותו לא
בחול. שחל השנה ראש לליל הקידוש נוסח את אומרים : קידוש

שתי דהיינו משנה" "לחם על ה"מוציא" לברכת בוצע ביו"ט גם משנה: לחם
כבשבת. שלימות חלות

ר"ה סעודות בכל בדבש טובלים ה"המוציא" פרוסת את בדבש: - המוציא
רבה. הושענא אחר עד נוהגים כך

לאחר עד תשרי חודש כל בדבש טובל המשיח: מלך שליט״א הרבי מנהג
ואוכל. במלח חלה טובל הסעודה סיום קודם בראשית. שבת

ברכת לאחר הסעודה, בתחילת – הראשון בלילה בדבש: מתוק תפוח
אתה "ברוך ומברך: בדבש מתוק תפוח טובל "המוציא", פרוסת ואכילת
וקודם הברכה לאחר וכעת, העץ". פרי בורא העולם מלך א-להינו א-ד-נ-י
ורק ומתוקה". טובה שנה עלינו שתחדש מלפניך רצון "יהי יאמר: האכילה
לכוון נוהגים התפוח, על שמברכים העץ פרי בברכת התפוח. את יאכל כעת

שנית. הסעודה, בקינוח ומברכים הסעודה קינוח את גם לפטור שלא
זכר איל ראש כרימון, זכויותנו שירבו לסימן רימון אוכלים לטובה: סימן
לסימן ודגים לזנב, ולא לראש שנהיה לסימן דג ראש או יצחק, של לאילו
רבוי המדינה בלשון שמשמעם נוספים מאכלים וכן כדגים ונרבה שנפרה
השנה שתהא כדי חמוצים) (ולא מתוקים ומאכלים שמן בשר וכן וטוב,

התפוח. על אם כי רצון" "יהי אומרים אין אבל ושמינה מתוקה הזאת
ויבוא". "יעלה אומרים המזון: בברכת

ביו"ט, גם ומעשנים השנה כל המעשנים אלו גם השנה: בראש מעשנים אין
מזה. נמנעים בר"ה הנה

שהזמן עשה מצוות שהיא למרות השנה בראש שופר תקיעת שופר: תקיעת
יחדיו, כולם להתאסף ישראל מנהג הרי - בה מחוייבים האנשים ורק גרמא
שופר, תקיעת לשמוע הילדים את להביא ואף הנשים, והן האנשים הן
הם גם - הברכה תוכן את להבין שייכים לא שעדיין קטנים קטני ואפילו

"אמן". יחד כולם עם בקול עונים
מכריזים שופר תקיעת לפני וכו'. העמים כל מזמור פעמים שבע אומרים
אין ו"שהחיינו", שופר" קול "..לשמוע הברכות באמירת אדוננו". "יחי ג"פ
ויוצא ששומע ברכה בכל (וכן הפסק משום שמו" וברוך הוא "ברוך לענות

בשמיעה). חובה ידי
תשרי) חודש ומנהגי הלכות ליקוט (מתוך

עכשיו נפלאות

מלך דבר

ומנהג הלכה

ליום פרק תשרי היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
יב. פרק ביאה איסורי הל'

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

יז פרק

יח פרק

כה-כז. פרקים מכירה הלכות

כח-ל. פרקים

א-ג. פרקים ומתנה זכיה

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

א-ג. פרקים שכנים הלכות

כז

כח

כט

א

ב

ג

ד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

עליה לצורך ירידה

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

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 מיכאלשוילי ורעיתו אברהם הרב למשפחת
יצחק יוסף שבתי הת' הבן לבוא

מוריה שרה עב"ג השידוכין בקשרי
דיין ורעיתו משה הרב למשפחת

זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות הגאולה

ע"ה ימין ב"ר מסעוד אשר ר'
מלכה

ה'תשע"ג אב מנחם כ"ח נפ'

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

נשמת לעילוי

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-960-0770
www.chish.co.il

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

טוב מזל ברכת

א, דניאל - הכתוב לשון .1
ועוד. ה.

סתכ"ח או"ח טושו"ע .2
שנ. סי' ויטרי מחזור ס"ד.
הפרשיות בסדר אבודרהם

וילך. ר"פ בעה"ט וההפטרות.
וש"נ. סע"א, טז, ר"ה .3

.1 ב, ויקרא .4
שם, פר"ח שם, מג"א .5
("פת שם ויטרי מחזור

מלשון וילך, פרשת וחילק
פתים"). אותה פתות

שם. אבודרהם
ביאור לדבר: דוגמא .6

ראה - קג"ב יע"ל הסימן
ועוד. קלט. ע' לוי"צ תורת

ע"ד ד"פתבג" הביאור .7
לוי"צ לקוטי ראה – הקבלה
עם לקשר (ויש פט ע' לזח"ב

ואכ"מ). כאן. המבואר
ובפי' ה. א, דניאל פרש"י .8

לחם "ממטעמי הרס"ג:
בגימטריא המלך מאכל

בג". פת
א, דניאל הכתוב לשון .9

ועוד. ה

עה"פ. מצו"ד .10
א לח; סנהדרין ראה .11

ובפרש"י.
בפרטיות י"ל ואולי .12

דברים – פת יותר:
דברים - ויין המוכרחים.

תענוג. של
רפ"ז. ב"מ .13

יט. קמז. תהלים .14
ט. פ"ל, שמ"ר .15
ח. סו, ראה פ' .16

הובא ב. סו, כתובות .17
עה"פ. בפרש"י

המלכות להנהגת ועד .18
רצים איש ד"חמישים באופן

מ"א א. טו, (ש"ב לפניו"
ה). א,

יח. שמות תנחומא ראה .19
ועוד. טו. משפטים

קידוה"ח הל' רמב"ם .20
ה"ב. פ"כ

ב. פו, יומא .21
ב. טז, ר"ה .22



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

יותר, הרבה אך מצרים ביציאת כמו
נפלאות את מיכה הנביא מגדיר כך
יציאת נפלאות לעומת הגאולה זמן
מארץ צאתך "כימי ובלשונו: מצרים.
הזוג בני נפלאות". אראנו מצרים
חוו מרחובות, לאפין והדר יעקב

אישית. זאת

הדר מרת הבחינה ימים, כחודש לפני
חודשים וכמה השנה בן נועם בנם כי
מכך הוטרדה לא הדר מרת מצונן.
הרגשה לה הייתה כי אם במיוחד,
מלך שליט"א לרבי לכתוב שעליה

המשיח.

שמעתי, כבר קודש", ה"אגרות "על
עוד מספרת, היא
הרחוק. במזרח בטיולי
אגרות למרכז פניתי
ברחובות, קודש
בורוכוב הרצל להרב
ואמר חזר הוא ואכן
מכילה שהתשובה
והכל טובות בשורות
הציע, גם הוא בסדר.
בשיעור שאשתתף
מרת שאשתו חסידות
רשמתי מוסרת. חגית
הפרטים. את לעצמי

החל נועם בננו ימים. כמה חלפו
ניגשתי מדאיג. באופן להשתעל
קשיי אצלו זיהו שם למרפאה
וקצת אינהלציה לאחר אך נשימה,

ושוחררנו. לעצמו חזר הוא חמצן,

של חזק התקף קיבל הוא למחרת
למרפאה שוב הגענו נשימה. קוצר
והוא במצבו החמרה זיהו ושם
מכאן "קפלן". הרפואה לבית הועבר
מסחרר, בקצב להידרדר מצבו החל

עצות. אובדי כשאנו

שהרופאים ארוכות שעות לאחר
הועלה הוא נשימתו, את לייצב עמלו
חלה שאז אלא הילדים, למחלקת
הועבר והוא במצבו נוספת החמרה

נמרץ. לטיפול

צינורית, לו להכניס ניסו הרופאים
של פרץ יצא שאז אלא להנשימו. כדי
שישנה ברור היה כעת ומוגלה. דם
שהריאה התברר רצינית. בעיה
כלל, מתפקדת אינה השמאלית
חלקית. מתפקדת הימנית ואילו
להרדימו אלא ברירה נותרה לא

מוחלט. בהלם היינו ולהנשימו.

וסיפרתי לחגית התקשרתי זה בשלב
נועם של הקשה מצבו על לה
ההמשך על עזרתה. את וביקשתי

חגית: מרת מספרת

של בעיצומו אלי התקשרה "הדר
שלישי. ביום שלי הקבוע השיעור
הרפואה לבית נסעתי השיעור לאחר
(חומש החת"ת ספר את לה להביא
עם יהודי שם ראיתי תניא). תהילים
שיזכה ממנו ובקשתי פנים הדרת

תפילין. בהנחת בעלה את

את ולקחנו לביתם נגשנו למחרת
התברר אגב, לבדיקה. המזוזות
קודמת מדירה מזוזות אלה שהיו
להם הערתי שעזבו.
ר' צוואת שעפ"י
בזה יש החסיד יהודה

סכנה!

עצמה על קבלה הדר
לדירתם להחזיר
מזוזות הקודמת
ובדוקות. תקינות
נבדקו המזוזות אכן
וכן חדשות גם ונרכשו

לבעלה. תפילין זוג

לרבי כתבתי כעת
המשיח מלך שליט"א
גלויים. ניסים לראות - וביקשתי
על שוב ודיווחתי ימים מספר חלפו
ב"טהרת עסקה התשובה הילד. מצב
עצמם על קבלו הם המשפחה".

בזה". אחרים על גם להשפיע

ימים באותם הדר, מספרת "במקביל,
בין תלוי בבחינת היה בננו בהם
התעוררות לפתע חלה וארץ, שמים
לבית לללכת החל והוא בעלי אצל
ומצוות. בתורה ולהתחזק הכנסת
טובים יהודים של יוזמות לזה נילוו
בתורה להוסיף עצמם על שקבלו
התפעלנו בננו. רפואת למען ומצוות

ישראל. האהבת מגילויי

להתמשש. החלו הטובות הבשורות
היה נועם בהם ימים שמונה לאחר
להזיז החל הוא ומנשם, מורדם
הגיע למחרת איבריו. את עצמאית
ותקע רפואה לבית בורוכוב הרב
נועם אלול. בחודש כנהוג בשופר
קיימו שעבר בשבוע לבד. נושם החל
להבראת הודיה סעודת והדר יעקב
ב"ה, לביתו כבר שחזר נועם בנם
המשיח. מלך שליט"א הרבי כברכת

  
    

   
  

    
   

   
  

  
   

  
   

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

ר"ה מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

19:23 18:13 ירושלים
19:25 18:28 תל-אביב
19:24 18:19 חיפה
19:25 18:30 באר-שבע
19:46 18:51 ניו-יורק

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

חדשה. אש להצית ולא קיימת מאש להדליק

וילך פת - המלך ב"ג

וג'. ב' בימים השנה ראש של מיוחדת לקביעותו

מודגשת - החדשה.. השנה של המיוחדת מעלתה
בהענינים ובפרט השנה, בקביעות לראש) (לכל
גדולי ע"י סימנים עליהם שנקבעו העיקריים
פת המלך "ב"ג המלך"1, "פתבג כהסימן ישראל..
עליכם"3, "תמליכוני (שענינו ר"ה שכשחל וילך"2
מלשון פת וילך, "פת ג', ביום או ב' ביום "המלך")
לשתים" וילך נצבים שמחלקים פתים4, אותה פתות
וילך ר"ה...ופ' שלפני בשבת נצבים פרשת שקורין 5

שובה. שבת ר"ה, שלאחרי בשבת

שכל דכיון המלך..- "פתבג בסימן הרמז גם לבאר ויש
שבסימנים מובן, הדיוק, בתכלית הם התורה עניני
הזכרון לתועלת ישראל גדולי ע"י שנקבעו שבתורה

בפ"ע6: תוכן גם יש

השנה ראש לפני ניצבים
כשדים8 בל' המלך מאכל שם "הוא - המלך" "פתבג7
ביומו יום דבר המלך להם "וימן הכתוב9 ובלשון
ישתה אשר היין (מן משתיו" ומיין המלך מפתבג
מזמין "המלך") (שנקרא שבר"ה היינו, הוא10),
צרכיו כל מישראל לכאו"א עולם) של (מלכו הקב"ה
("דבר כולה השנה כל על "מאכל"12) (שנקראים11

המלך! משולחן ההרחבה, בתכלית ביומו") יום

דר"ה בהקביעות יתירה בהדגשה הוא זה וענין

שמחלקים . . וילך פת המלך "ב"ג ג', וביום ב' ביום
"פתבג הסימן רומז זה (שעל לשתים" וילך נצבים
יום דבר המלך להם ש"וימן מרומז שבזה - המלך")
מציאותם עצם מצד וישנו צ"ל המלך" מפתבג ביומו
וילך, (פת עבודתם לולי גם (נצבים) ישראל של
בנוגע המשנה13 וכפס"ד מנצבים), וילך שמפרידים
להן, עושה אתה אם "אפילו : לפועלים בעה"ב לחיוב
עמהם חובתך ידי יצאת לא בשעתו שלמה כסעודת
ליעקב דבריו ו"מגיד ויעקב", יצחק אברהם בני שהם
הוא עושה שהוא "מה לישראל"14, ומשפטיו חוקיו

ונותן ליתן צריך שהקב"ה לעשות"15 לישראל אומר
רק לא בשעתו", שלמה "כסעודת מישראל לכאו"א
סוס17 גם שכולל לו"16, יחסר אשר מחסורו "די
"לעשרו", גם אלא לפניו"18, לרוץ ועבד עליו לרכב

בשעתו. דשלמה להעשירות ועד

לפועל הבעל-בית חיוב
מקום שאין דר"ה ומשפט להדין בנוגע גם מובן ומזה
שבין השקו"ט כי, - "משמאילים"19 של לטענה
לענין בנוגע אלא אינה ל"משמאילים" "מימינים"
בודאי ישראל של מציאותם עצם מצד אבל, העבודה,
ההנהגה שצ"ל הוא הפס"ד הדעות שלכל ובודאי
מפתבג ביומו יום דבר המלך להם ד"וימן באופן

בודאי העבודה לענין בנוגע שגם ובפרט המלך",
,20 כשרות" בחזקת ישראל ש"כל כיון המזכין, שרבו
וימי אלול דחודש התשובה עבודת לאחרי ובפרט
ועד כזכיות"21 לו נעשו ש"זדונות באופן הסליחות
(בספרן ונחתמין ש"נכתבין ובודאי ממש, לזכיות
טובה לשנה לחיים"22, לאלתר גמורים) צדיקים של

יחד. גם וברוחניות בגשמיות ומתוקה
ה'תשנ"ב) תשרי ו' וילך וש"פ דר"ה, ב' יום ה'תנש"א, נצבים (מש"פ

תשע"ו - השנה לראש
א-להינו א-ד-נ-י אתה ברוך הנרות: הדלקת ברכת
נר להדליק וציוונו במצוותיו קדשנו אשר העולם מלך

הזכרון. יום של

שהחיינו העולם מלך א-להינו א-ד-נ-י אתה ברוך
. הזה לזמן והגיענו וקיימנו

ורבינו מורנו אדוננו "יחי אומרים: הנרות הדלקת בסיום
. ועד" לעולם המשיח מלך

ויום. לילה תהילים באמירת לשקוד השנה, ראש ימי בשני תהילים:

הנהוגה השירה את המשיח, מלך שליט"א הרבי מעודד האחרונות בשנים
השנה. בראש גם וביציאתו, לתפילה בכניסתו

לומר שני) בלילה (גם השנה ראש של א' בליל נוהגים טובה: שנה ברכת
טובה לשנה ולנקבה: ותחתם תכתב טובה לשנה יחיד): (בלשון לחברו

. ותחתמי תכתבי
מצית גפרור, להצית כגון ביו"ט חדשה אש ליצור אסור ביו״ט: אש העברת
להבה דלוק, מנר כגון יו"ט, מלפני קיימת מאש להעביר יש אלא וכדו',
להזהר יש וכדומה, גפרור באמצעות אש בהעברת וכדומה. גז של בכיריים

מאיליו. שיכבה כך בזהירות להניחו ויש לכבותו לא
בחול. שחל השנה ראש לליל הקידוש נוסח את אומרים : קידוש

שתי דהיינו משנה" "לחם על ה"מוציא" לברכת בוצע ביו"ט גם משנה: לחם
כבשבת. שלימות חלות

ר"ה סעודות בכל בדבש טובלים ה"המוציא" פרוסת את בדבש: - המוציא
רבה. הושענא אחר עד נוהגים כך

לאחר עד תשרי חודש כל בדבש טובל המשיח: מלך שליט״א הרבי מנהג
ואוכל. במלח חלה טובל הסעודה סיום קודם בראשית. שבת

ברכת לאחר הסעודה, בתחילת – הראשון בלילה בדבש: מתוק תפוח
אתה "ברוך ומברך: בדבש מתוק תפוח טובל "המוציא", פרוסת ואכילת
וקודם הברכה לאחר וכעת, העץ". פרי בורא העולם מלך א-להינו א-ד-נ-י
ורק ומתוקה". טובה שנה עלינו שתחדש מלפניך רצון "יהי יאמר: האכילה
לכוון נוהגים התפוח, על שמברכים העץ פרי בברכת התפוח. את יאכל כעת

שנית. הסעודה, בקינוח ומברכים הסעודה קינוח את גם לפטור שלא
זכר איל ראש כרימון, זכויותנו שירבו לסימן רימון אוכלים לטובה: סימן
לסימן ודגים לזנב, ולא לראש שנהיה לסימן דג ראש או יצחק, של לאילו
רבוי המדינה בלשון שמשמעם נוספים מאכלים וכן כדגים ונרבה שנפרה
השנה שתהא כדי חמוצים) (ולא מתוקים ומאכלים שמן בשר וכן וטוב,

התפוח. על אם כי רצון" "יהי אומרים אין אבל ושמינה מתוקה הזאת
ויבוא". "יעלה אומרים המזון: בברכת

ביו"ט, גם ומעשנים השנה כל המעשנים אלו גם השנה: בראש מעשנים אין
מזה. נמנעים בר"ה הנה

שהזמן עשה מצוות שהיא למרות השנה בראש שופר תקיעת שופר: תקיעת
יחדיו, כולם להתאסף ישראל מנהג הרי - בה מחוייבים האנשים ורק גרמא
שופר, תקיעת לשמוע הילדים את להביא ואף הנשים, והן האנשים הן
הם גם - הברכה תוכן את להבין שייכים לא שעדיין קטנים קטני ואפילו

"אמן". יחד כולם עם בקול עונים
מכריזים שופר תקיעת לפני וכו'. העמים כל מזמור פעמים שבע אומרים
אין ו"שהחיינו", שופר" קול "..לשמוע הברכות באמירת אדוננו". "יחי ג"פ
ויוצא ששומע ברכה בכל (וכן הפסק משום שמו" וברוך הוא "ברוך לענות

בשמיעה). חובה ידי
תשרי) חודש ומנהגי הלכות ליקוט (מתוך

עכשיו נפלאות

מלך דבר

ומנהג הלכה

ליום פרק תשרי היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
יב. פרק ביאה איסורי הל'

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק
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יח פרק
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עליה לצורך ירידה

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
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לבטח ישכון וישראל יהודה תושע בימיו

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

הכללים אנ״ש עניני הברכה צינור
הכללים אנ"ש לעניני בהנוגע דבר מזכיר שאינו לפלא
הפרטים, אנ"ש לעניני והכלי הצנור הם באמת אשר
מודים אין או בזה מודים באם נפק"מ כל אין והרי
אחרי הולכות הדיעות שהרי הרמב"ם ובסגנון בזה,

הדיעות, אחרי המציאות ולא המציאות
אפילו באם נשיאנו, מרבותנו ששמענו שכפי אף

ענינים תלוים ובהם נוגעים הכללים ענינים היו לא
להתאמץ בזה להתענין צריכים ג"כ הפרטים,

וק"ל, ותיקונם בביסוסם ולהתייגע
אחד כל בתוככי הנ"ל הכרה תחדיר שס"ס רצון ויהי

יפות הכלליםפנים הענינים כל יקבלו ואז מאנ"ש.
בענינים הטבה ג"כ תתראה ותיכף מאירות, ופנים

העקבתא ועד הקומה בכל אשר רצון הפרטים....יהי

שלמה הקומה ותהי' הדרוש ככל הראש מן יומשך
ויוכל ואחידה שלמה הגאולה גם ובמילה ואחידה
ו׳שסח) (מאגרת בשמחה... השי"ת לעבוד

נועם ובדרכי בעקיפין להשפיע
הוראת הוא כן אופן ובכל לה כתבתי כבר כמדומה

לאשתו איש בין להתערב אין אשר חז"ל
ה' יראי שניהם באמת אשר האמור, בנדון ובפרט

פרטים איזה ישנם אפילו ואם מצות, ומקיימי
להשפיע יותר טוב שיפור, עכ"פ או תקונים הצריכים

ונוסף דוקא, שלום ובדרכי נועם ובדרכי בעקיפין בזה
רואים השפעה, להצלחת גם הרי הראוי, דרך שזהו על

מאשר יותר פועלים ובקירוב בעקיפין אשר במוחש
ו׳שסט) (מאגרת ההר... את הדין דיקוב ובאופן ברוגזה

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

הקהל שנת ערב שמיטה, שנת (11.9.15) ה'תשע"ה אלול כ"ז נצבים, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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באלול. כ"ה הינו בבריאה, הראשון היום
הבריאה, של התורני לתיאור נכון עובדתית,
נוסף יעד תאריך העולם. נברא בו היום זה
תשרי, א' יום הוא ראשוני, שבוע באותו שחל
ליום ומנהיגו עולם בורא ע"י שנקבע היום
ייחשב לא מדוע למדי? מוזר השנה. ראש
לראש באלול כ"ה יום בבריאה, הראשון היום

השנה?

מאמרי בעשרות ונשאלת החוזרת שאלה
נשיאי ידי על השנה, בראש שנאמרו חסידות
שבתפילת אלו מילים על לדורותיהם, חב"ד
מעשיך, תחילת היום "זה השנה: לראש מוסף
בתשרי א' זה, יום וכי - ראשון" ליום זכרון
הוא באלול כ"ה והלא מעשיך", "תחילת הוא

לבריאה? הראשון יום

הזה בעולם ית׳ לו דירה
למעשה השישי יום זה, ביום בו יש אכן
ביום גדולה. מעלה תשרי, א' בראשית,
נזר המעלות כליל הראשון, אדם נברא זה
לשנות כדי בזה אין זאת, כל עם אך הנבראים!
לכאורה שייכת מעשיך" "תחילת העובדה, את
ומדוע באלול כ"ה יום בבריאה, הראשון ליום
היום", "זה דווקא אשר התפילה בנוסח מצויין

מעשיך"? "תחילת הוא תשרי א' יום

פעולה לכל אשר חב"ד, נשיאי כך על משיבים
הפנימית הכוונה את ויש הגלוי הרובד את יש
מסגרת הינה העולם בריאת זו. שבפעולה
מעשה ואינה תפאורה, בבחינת חיצונית,
האור, יצירת העולם, בריאת עצמי. ערך בעל
צמחים, והיבשה, הים וארץ, שמים הרקיע,
דגים עופות, השמים, צבא וכל וירח שמש

אלה כל כשלעצמו, יעד אינם חיים, ובעלי
בשביל.. נבראו

ית', הבורא ע"י שנקבעה כפי הבריאה מטרת
לו להיות הקב"ה "נתאוה חז"ל: כלשון הינה
שאופיו העולם, עשיית בתחתונים", דירה ית'
הראויה חדשה, למציאות והסתר, העלם
ומהותו עצמותו לגילוי ועד האלוקות, לגילוי
ית'". לו "דירה התחתון הזה בעולם כאן ית',

הנברא עבודת תחילת
עם רק להתממש מתחילה זו, ותכלית מטרה
בריאתו לאחר מיד אשר הראשון, אדם בריאת
אותם ומדריך כולם, הנבראים אל פונה
"בואו עליהם יתברך ה' מלכותו את לקבל
לראשונה עושנו". ה' לפני ונכרעה.. נשתחוה
על אלא הבורא ידי על לא אלוקות גילוי
הקב"ה. רוצה זה את ודווקא הנברא. ידי
עבודת מתחילה הראשון, אדם של זו בפעולה
מקבלת כעת ורק כעת בבריאה, הנבראים

אמיתית. משמעות הבריאה

וחמש ושבעים מאות ושבע אלפים חמשת
משלשת למעלה הבריאה. מאז חלפו שנה
מתן מאז חלפו שנה מאות ושלוש אלפים
בעולם, הנבראים עבודת שנות אלפי תורה,
בני וזככו ביררו אלו, שנה אלפי במהלך
של שנה אלפי כולה. הבריאה את ישראל
טובים, ומעשים תשובה ומצוות תורה קיום
כל ע"י שבעולם, הנסיונות סוגי בכל ועמידה
עושים כשהם וטף, נשים אנשים ישראל, בני

ית'. לו לדירה העולם את בכך

ית׳ ומהותו עצמותו התגלות
כפי העבודה, כבר משהושלמה עתה
המשיח, מלך שליט"א הרבי כך על שמעיד
שבידו, האלוקי הידע עפ"י נחרצות, הקובע
מוכן" "העולם הבירורים" עבודת ש"הסתיימה
והשלימה, האמיתית לגאולה מוכן" כבר ו"הכל
ית' ומהותו עצמותו להתגלות שהתביעה הרי
מחולשתנו הפרטית, ממצוקתנו רק אינה
כל קיוונו "לישועתך! אדרבא, כנבראים.
ב"ישועתך", כבר לראות רוצים אנו היום"

"תושע". כבר שאתה

בהתממשות ממש, בגלוי לראות רוצים
כאן ית' ומהותו עצמותו התגלות תאוותו,
הנביא כדברי והחומרי הגשמי הזה בעולם
יחד יחדיו", בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה
עליו המשיח מלך שליט"א הרבי התגלות עם
שנת הבעל"ט השנה לקראת בפרט הובטחנו,
"בימיו היעוד: בלשון תוש״ע, אותיות תשע"ו
ובאופן לבטח" ישכון וישראל יהודה תושע
כל אחדות את המבטיחה הקהל", "שנת של
ומתוך הנה" ישובו גדול "קהל ישראל, עם

והשלימה. האמיתית הגאולה שמחת

שליט"א הרבי מדליית
הרשמית המדליה

הממשלתית בהוצאה

בהזדמנות נדיר פריט
ולאספנים מיוחדים ומטבעות שטרות

מטבעות) 5) סטים או בבודדים הבן" "פדיון מטבעות

במחיר
מציאה

אונקיית
טהור! זהב

אונקיה
טהור! זהב

04-8622-442 בע"מ המצליח
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