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כשהקטנים משפיעים על המבוגרים
ראש השנה יום בריאת אדם הראשון הינו
למעשה היום השישי בבריאה .והשאלה היא,
מדוע אם כן ,מוגדר יום זה בתפילת מוסף
כתחילה " -זה היום תחילת מעשיך"?
הבנת התשובה נעוצה בהכרה במטרת בריאת
האדם" .סוף מעשה במחשבה תחילה" :ואכן
דווקא האדם ,שנברא אחרון למעשה בראשית
הוא המטרה הסופית ,הכוונה והתכלית של
הבריאה כולה ,וכל הברואים הקודמים נבראו
לשרת את "בחיר הנבראים".
רק האדם ביכולתו להשלים את הבריאה ,ועל
ידו מגיעים כל הברואים הקודמים  -הדומם,
הצומח ,והחי - ,ומתרוממים אל שלימותם הם.

המלך"  -בורא העולם ,בהתאם לציווי ובקשת
הקב"ה אל בני ישראל" :שתמליכוני עליכם",
כ"מלך ישראל וגואלו" וכ"מלך על כל הארץ".
ראש השנה ,מזכיר ,אפוא ,מדי שנה ,את
השליחות והמצווה ,של כל היהודים בכל זמן
ומקום בהם הם נמצאים :לחדש ולחזק את
ה"נשתחווה ונכרעה ,נברכה לפני ה' עושנו",
ולהשפיע  -בכך שהם מהווים דוגמא חיה וכן
ע"י דיבור לבבי ורציני  -על כל הסביבה בכיוון
האמור ,עד אשר  -כפי שאנו אומרים בראש
השנה בבקשותינו להקב"ה "וידע כל פעול כי
אתה פעלתו" כו' ,שכל נברא ,כל חי וכל אדם
ידעו ויבינו ויאמרו  -יסבירו "ה' אלוקי ישראל
מלך ומלכותו בכל משלה".

כשכולם מקבלים את המלכות
ברם ,שלימות הנברא גם כאדם הראשון ,יציר
כפיו של הקב"ה ,אינה מושלמת עד שבאותו
יום שבו נברא  -קרא אדם הראשון "לכל
הבריות" ,כל הבריאה כולה " :בואו נשתחוה
ונכרעה ,נברכה לפני ה' עושינו" .הם עשו כן
ואז בו ביום נעשה "ה' מלך  ..תיכון תבל בל
תימוט"  -בכך הוכר בורא העולם בפועל ע"י
כל הבריאה כמלך שלה.
לפיכך ראש השנה הוא היום של "הכתרת

גם ילד קטן
שליחות ומצווה זו מוטלת על כל ישראל,
אנשים נשים וטף ,כולל ילדים שלפני גיל
המצוות.
יתר על כן :תכופות אנו רואים גם בחיי היום
יום ,שמעשה ,דיבור ,או הנהגה של ילד ,עושים
רושם רב ומשפיעים על מבוגרים ,ואף  -על

הנהגתם.
יתר על כן ,לפי התורה ,יש למעשי הקטנים
והקטנות תוקף בהלכה ,וממילא גם במציאות
המוחשית של ענייני העולם .והרי ידוע מאמר
חכמינו ז"ל "אין העולם מתקיים אלא בשביל
הבל לימוד התורה של תינוקות של בית רבן".

מכריעים את הכף
הרמב"ם אומר שהאדם צריך תמיד לראות את
עצמו ,ואת העולם כולו ,כשקול ,מחצה על
מחצה ,ותוספת של דבר טוב אחד מכריעה לכף
זכות  -הדבר מתייחס בפשטות ,גם לילד.
עניין זה יש לו קשר גם עם מנהג ישראל
לעשות מאמצים גדולים ביותר ,שכל ילד יהיה
בר"ה משך זמן מסוים בבית הכנסת וישתתף,
בהתאם לגילו ,בתפלות וברכות ,ישמע תקיעת
שופר ,יענה "אמן" ו"אמן יהא שמיה רבא".
הילדים עושים זאת בשמחה ,בתמימות
ובהתלהבות ,עד שהדבר משפיע גם על
מבוגרים בתוספת דרגה בעבודת ה' בקבלת
עול ,באהבה וביראה ,עד שלפעמים ההכרעה
הסופית של "תמליכוני עליכם" ו"מלך על כל
הארץ"  -באה על ידי מעשה זה.
כשילד מגיע לבית הכנסת בערב ראש השנה,
לפנות ערב ,ושר יחד עם הציבור "מזמור לדוד"
ו"לכה דודי"  ,...מגיע הבל פיו אל הקב"ה
ומביא לידי כך שהקב"ה מקבל את ההכתרה
ונעשה  -בפועל ובגלוי :מלך ישראל ומלך על
כל הארץ  -בגאולה האמיתית והשלימה.

)עפ״י מכתבי חודש אלול ה׳תשמ״ו(

לוח השבת

ראש השנה
לפי שעון קיץ

מוצאי
הדלק"נ
יום ב' של ר"ה

ירושלים 6:05
תל-אביב 6:21
6:12
חיפה
באר-שבע 6:23
ניו-יורק 6:43

7:15
7:17
7:17
7:17
7:38
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יו"ל ע"י :האגודה למען
הגאולה האמיתית והשלימה

עורך :הרב זמרוני ציק
מנהל אדמיניסטרטיבי :יצחק רחימי
רכז המערכת :בנצי פרישמן
משלוחים :מנחם רווה
ברדיצ'ב  ,10בת-ים עיר הגאולה ,ת.ד3084 .
טל'  03-658-4633פקס03-657-3816 :

תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית :צילום ש .רומני

אימיילhageulacom@gmail.com :
אינטרנטwww.hageula.com :
www.moshiach.net

ח-ן בנק הדואר 4-16896-5

היום יותר מתמיד ,רואים

ראש השנה
וירם קרן משיחו

)סיום הפטרת ראש השנה(

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

)שיחות קודש ה׳תשנ״ב(

"כי המלך הוא המשיח .ואמרה חנה
זה על דרך הנבואה ...כי הא-ל יתן עוז
למלך ישראל שיוושעו ישראל על ידו מיד
אויביהם".
)רד״ק(

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

ברכת

שתי שמותיו  -הן "צמח" והן "צדק"
)שנקרא על שם תורתו(  -הם שמותיו
של משיח צדקנו.
וכיוון שביום זה "מזלו גובר" ,הרי זה
דבר ברור שהוא עושה את כל התלוי בו,
ובוודאי יביא זאת לידי פועל  -שתיכף
ומיד יתגלה "שמו של משיח" ,ולא
רק "שמו של משיח" ,כולל כל השמות
שנקראו לו עד לשם ה"יחידה הכללית",
אלא תיכף ומיד תתגלה העצמות של
משיח צדקנו.
ועל דרך שמצינו בנוגע לנשמה ש"חמשה
שמות נקראו לה" שגם השם החמישי,
"יחידה" ,הוא רק בבחינת "שם" ,ולא
עצם הנשמה .ועל דרך זה הוא גם במשיח
צדקנו ,שלמעלה מכל השמות שנקראו לו
ישנה העצמות של משיח צדקנו שהיא חד
ממש עם עצמות ומהות אין סוף!

ניסים גלויים!
כתיבה וחתימה טובה ,לשנה טובה
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח
ומתוקה ,בגשמיות וברוחניות
בבקשת ברכה ,עצה והדרכה
באמצעות אגרות הקודש
וגאולה אמיתית ושלימה
חייגו למוקד הברכות050-8080-770 :
לכל בית ישראל
או באתר האינטרנטwww.igrot.com :

)ערב ראש השנה ה׳תנש״ב(

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

ח

ומש

ת

הלים

ת

ניא

בדיקת המזוזות והתפילין -
אם לא נבדקו בי"ב החודשים האחרונים
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ברכת מזל טוב
לר' מנחם וזוגתו מושקא שיחיו יהודה
להולדת הבן
החייל בצבאות ה'
שיגדל להיות חסיד ירא-שמים ולמדן לנחת
הרבי שליט"א מלך המשיח

דבר המערכת

נפלאות עכשיו

הרב זמרוני ציק

"למי שצריכה כמוך"...

אור שלא היה מאיר מעולם
בהזדמנויות רבות מדגיש הרבי שליט"א מלך המשיח ,כי ארץ ישראל הינה
המקום הבטוח ביותר ,תוך שהוא מציין את הפסוק "ארץ אשר ..תמיד עיני
ה' אלוקיך בה מרשית שנה ועד אחרית שנה" .פסוק המדגיש את ההשגחה
האלוקית המיוחדת השורה על ארץ ישראל כל העת ממש" ,מרשית שנה ועד
אחרית שנה".
באגרת הקודש שלו שבספר התניא ,מגלה אדמו"ר הזקן כי פסוק זה טומן
בחובו אחד הסודות הגדולים של ראש השנה ,כשהוא מדייק בלשון הפסוק
ושואל ,מדוע מציין הפסוק את גבולות הזמן "מרשית שנה ועד אחרית שנה"
והרי "באחרית שנה זו מתחילה שנה שניה" ואם כן היה צריך לומר שעיני ה'
אלוקיך בה "לעולם ועד"?

רק לשנה אחת
עונה על כך אדמו"ר הזקן ואומר ,כי אכן ישנה המשכה אלוקית מיוחדת לארץ
ישראל ,אלא שהמשכה זו מוגבלת לשנה אחת והיא מתחדשת ממש בכל שנה,
ובלשונו הק'" :ובכל שנה ושנה יורד ומאיר ...אור חדש ומחודש שלא היה
מאיר עדיין מעולם".
ממשיך בעל התניא ומסביר" :כי אור כל שנה ושנה מסתלק לשרשו בכל ערב
ר"ה )=ראש השנה( ...ואח"כ ע"י תקיעת שופר והתפלות נמשך אור חדש
עליון ...ולכן כתיב מרשית חסר א' רומז על הסתלקות האור שמסתלק בליל
ר"ה עד אחר התקיעות שיורד אור חדש עליון יותר שלא היה מאיר עדיין מימי
עולם אור עליון כזה".
כלל ידוע בתורת החסידות הוא ,שמכל מה שאדם רואה או שומע עליו ללמוד
הוראה בעבודת ה' .במשך אלפי שנה ,מידע אלוקי זה אודות ראש השנה,
היה נסתר ונעלם מרובו של עם ישראל .עתה עם התגלות תורת החסידות
כאשר ההתרחשות הפלאית שבראש השנה נחשפה לכל ,הרי שעלינו להבין
מהי ההוראה עבורנו ובפרט בעניין הכי עיקרי ,הבאת הגאולה האמיתית
והשלימה.
וההוראה ברורה ביותר .התבוננות שיטחית סביבנו ,עלולה לטעת תחושה
שלילית ותדמית ירודה בלב האדם באמרו "דורות גדולים וטובים ,לא הצליחו
להביא את הגאולה האמיתית והשלימה ,במה טובים אנו מהם?".
ותשובתו בצידו :גם אם בעבר היו שיכלו להביא את הגאולה ,יתכן והדבר נמנע
משום שעדיין לא הגיע הזמן ,עדיין לא נזדכך העולם ,לא נתבררו כל הניצוצות
ולא הושלמה המשימה .שונה הדבר לגבינו ,לאחר שהרבי שליט"א מלך המשיח
מעיד בנבואה :דורנו דור ראשון לגאולה ,הסתיימה עבודת הבירורים ועולמנו
מוכן לגאולה שתבוא תיכף ומיד ממש.

קבלת מלכותו מתוך שמחה גדולה
אלא שאז עלולה לצוץ השאלה "לאחר שחלפה שנה ולא הצלחנו לפקוח
את העינים ולראות את הגאולה בפועל ממש ,מהיכן לוקחים כח להמשיך
ולהתעקש לפעול את ההתגלות המלאה והמושלמת?" עונה על כך אדמו"ר
הזקן ואומר שבראש השנה "יורד אור חדש עליון יותר שלא היה מאיר עדיין
מימי עולם אור עליון כזה" .אור חדש הנושא עימו כוחות אדירים ,שלא התגלו
אי פעם וניתנים לנו כדי לבצע את משימת הדורות .בידינו הדבר תלוי ,לממש
את אותה נתינת כוח עצומה ובאמצעים פשוטים .הוספה באהבת ישראל,
בלימוד התורה נגלה וחסידות ,והידור בקיום המצוות ,הפצת בשורת הגאולה
והגואל ובעיקר בקבלת מלכותו ,ובשמחה גדולה שהרי הכתרת המלך נעשית
בשמחה גדולה ,עדי קיום היעוד "ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד,
שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם
אחד" ,בגאולה האמיתית והשלימה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח ,תיכף
ומיד ממש.
המטה להצלת העם והארץ | ת.ד 6132 .צפת

מספר הרב ניר גבריאל ,מנהל בית
חדשים פה .מה קורה עם המזוזות
אביב:
חב"ד בשכונת פלורנטין ,תל
שלכם?"
כמה
"באחד מימי חמישי ,לפני
"אתה מחב"ד" ,היא הופתעה וסיפרה
חודשים ,אני מקבל שיחת טלפון
לי מופת מדהים שאירע לה לפני
מאדם שלא הכרתי ,המבקש להגיע
כעשרים שנה.
מכתב,
לבית חב"ד ,על מנת להכניס
"באותן שנים גרתי בברוקלין ,הייתי
לתוך
לרבי שליט"א מלך המשיח,
כבר בגיל  ,30ועדיין לא מצאתי חתן
אחד מכרכי האגרות קודש.
כלבבי .מכרה הציעה לי להגיע ל770-
הכנסת
הזמנתי אותו להגיע לבית
למעמד חלוקת הדולרים של הרבי
בשכונה ,ואכן ,לאחר שעה קלה
מלך המשיח שליט"א.
הופיע בחור צעיר ,בגיל  ,27שנראה
אבל כשביקשתי ממנו "ברכה לזיווג"
היה שמי שהכיפה הונחה על ראשו
הופתעתי לשמוע אותו מברך אותי
לרגל המעמד ...אך בנושא הכתיבה
ב"רפואה שלימה" ומעניק לי דולר.
למלך המשיח הוא התנהג כותיק
לא ידעתי מה לעשות ,הגעתי בשבוע
ורגיל ,עשה מעצמו את כל ההכנות
שלאחר מכן שוב ,ושוב בורכתי
הראויות ,כולל נטילת ידיים ונתינת
ב"רפואה שלימה" כשהפעם הוא
צדקה ,והכניס את מכתבו לתוך אחד
העניק לי דולר נוסף באומרו" :זה למי
מהכרכים שעמדו בארון הספרים.
שצריכה כמוך".
מזוית עיני ,הבחנתי בגוון עורו
לא הבנתי את הדברים .אבל לאחר
המשתנה" :זה לא יכול להיות" הוא
חודש התגלה בריאותי גידול ממאיר.
מיהר לומר ,כשסערה
הרופא שגילה זאת ,נלחץ
ניכרת על פניו.
כולו ,וקבע מייד תור
היה
קשה
ניגשתי אליו,
לניתוח חירום ,תוך שהוא
להרגיעו ,וברטט הוא
מדגיש כי אפילו לטוס
הצביע על המילים
לארץ ,אין לי זמן.
הראשונות המופיעות
הבנתי כבר את הברכה
בעמוד שנפתח לו "ובלע
"רפואה שלימה" אבל לא
המוות לנצח" ...כשהעמוד
תיארתי לעצמי עד כמה
מלא במכתב ניחומין.
בנתינת הדולר :״רפואה שלימה״ היא תעזור לי .הגעתי
הוא
לאחר מספר דקות
לניתוח ,יחד עם מכר,
כבר
סיפר ,שבעבר הוא
ויצאתי ממנו ,איך שהוא.
נעזר לא-פעם מברכותיו של הרבי
נסעתי לארץ ,בעצת אותו מכר,
שליט"א מלך המשיח ,והפעם הוא
והגעתי אחרי כחודש לבדיקות אצל
רצה לבקש ברכה לרעייתו הטריה.
אותו רופא .הוא כמעט התעלף
"נשאנו לפני כחודשיים .זמן קצר
כשראה אותי הולכת בריאה ושלימה.
לפני החתונה ,גילו אצלה את הגידול
התברר כי בתחילת הניתוח ,הפסיק
הנורא בגרונה .למרות זאת ,החלטנו
ליבי לפעום ,והם לא יכלו לבצע את
להתחתן ,גם כדי להוסיף בשמחה,
הניתוח .הוא גילה זאת למכרי ,והזהיר
וביום שני הקרוב ,היא אמורה לעבור
אותו לא לגלות לי שלמעשה הגידול
את הניתוח הגורלי ...אבל תראה ,אין
נשאר...
לי פה תשובה מעודדת "...סיים בקול
בבדיקה שהוא עשה כעת ,התברר כי
שבור.
למעשה ,כל הגידול נעלם! כשהרופא
האמת שסיפורו הנוגע ללב" ,שבר"
אומר" :אין לי שום הסבר הגיוני למה
גם אותי ,ניסיתי לעודד אותו כמידת
שקרה פה" .סיימה את סיפורה.
יכולתי ,והצעתי לו לבוא לומר
התרגשתי לשמוע על הסיפור,
"לחיים" שהכל ישתנה ,אבל הרגשתי
וביקשתי ממנה שתשאיל את הדולר
שאין זה מספיק.
לאותה בחורה צעירה ,האמורה לעבור
במהלך יום שישי והשבת ,דמותו לא
למחרת את הנתוח...
משה מראשי ,וכך אפוף במחשבות,
השעה הייתה כמה דקות לפני ארבע,
פסעתי בשכונה ביום ראשון .הבחנתי
כשבני הזוג הגיעו לקבל את הדולר.
בחנות חדשה שנפתחה והחלטתי
להכנס.
לאחר שבועיים כשהגיעו לרופא
לעדכן אותם בטיפול הכימותרפי ,הוא
ניגשתי למוכרת שישבה בפתח
הפתיע אותם באמרו" :אין לי הסבר,
החנות" :יחי המלך המשיח .אני
אבל אין צורך בשום טיפול נוסף"n ...
השליח פה בשכונה .אני רואה שאתם

שידורי הוידאו של אתר הגאולה

כל הארץ בחזרה
ובנוגע לחלקי ארץ ישראל שעדיין לא
ניתנו לבני ישראל ע"י הקדוש-ברוך-הוא -
מתינים אנו לביאת משיח צדקנו שאז יחזרו לבני ישראל
כל חלקי ארץ ישראל...
)ו' תשרי תשמ"ג(

כעת במדור הוידאו באתר הגאולה:
שיעורי תורה וחסידות ,נאומים מכנסי גאולה
ומשיח והרצאות * תוכנית האקטואליה "פותחים
נושא" * התוועדויות חסידיות מצולמות * ועוד
אתר הגאולה www.hageula.com -

ג' פרקים ליום

מורה שיעור ברמב"ם היומי

ו' כט הלכות כלאים .פרק ו-ח.

תשרי פרק ליום

הלכות שבת פרק יג.
פרק יד.

א' א

פרק ט-י .הלכות מתנות עניים ..בפרקים אלו.
פרק א.
פרק ב-ד.

פרק טו.

ב' ב

פרק ה-ז.

פרק טז.

ג' ג

פרק ח-י.

פרק יז.

ד' ד

הלכות תרומות ..בפרקים אלו .פרק א-ג.

פרק יח.

ה' ה

פרק ד-ו.

פרק יט.

ש' ל

ה"ה ְק ֵהל" ,פותחים את 770
ַ
חותמים את
סיומה של השנת הנוכחית  -שנת ַה ְק ֵהל,
וההכנה לקראת השנה החדשה  -שנת תש"ע
) ,(770היו המוטיבים העיקריים בכנס השנתי
לשלוחי המלך שהתקיים בשבוע שעבר
בראשל"צ ,בהשתתפות כמאה וחמישים שלוחים.
הכנס שאורגן ע"י האגודה למען הגאולה
האמיתית והשלימה ,היווה ,מעין סיכום מיוחד
לפעולות ,ובאווירה של עשיה ברוכה לזירוז
הגאולה ,נתקבלו ההחלטות הטובות ,לפעילות
הלאה.
כבר בכניסה ,ולאורך קירות האולם ,ניתן היה
למצוא את דוכני המכירות ,עם מגוון העלונים
והמוצרים החדשים בתחום בשורת הגאולה.

ברגעים האחרונים
הכינוס נפתח בדברי פתיחה ע"י מנחה המושבים
הראשונים ,הרב צבי ונטורה ,שדיבר על משמעות
הרגעים האחרונים של שנת הקהל ,ומטרתו של
הכינוס תוך שמקשר זאת ל"דבר מלכות".
הרב צבי הרטמן ,משפיע קהילת חב"ד בבית-
שמש סיפר על ה"דידן נצח" לו זכתה הקהילה
החב"דית בבית שמש בימים אלה ,כשהוא מדגיש
שהכל נועד לחדד אצל כל אחד את נקודת
ההתקשרות למלך המשיח .הרב חיים לוי יצחק
גינזבורג ,משפיע ישיבת חב"ד בראשל"צ ,דיבר
על הנסיעה לרבי מלך המשיח שליט"א בחודש
החגים .הרב מאיר מאירי רב בבית חכנסת
חב"ד "שערי גאולה קרית גת ,דיבר על הזוית
המיוחדת של ה"הקהל" דווקא לקראת סיומה,
וזאת לאור סמיכות הכנס לסיומה של השנה.
לאחר הפסקה לתפילת מנחה ,המשיכו למושב
השני ,בו נשאו דברים :הרב מיכאל קדלבורג,
מרכז פעילות חב"ד בפסטיבלים הארציים ,בצרור

את מסכת הנאומים פותח ,הרב אריה קירשנזפט,
מי שעומד מאחורי הפקתה של החוברת החדשה
העוסקת בפניה לציבור הרחב ,על הכתיבה לרבי
שליט"א מלך המשיח ,באמצעות האגרות-קודש.
הנואם הבא ,הרב שמואל הכהן הענדל ,יו"ר ועד
הפועל של מטה משיח בארץ-הקודש ,מסכם
את הפקת כנס ההקהל הארצי הענק של י"א
ניסן ,תוך שהוא מוסיף פרפראות לקראת השנה
החדשה  -ה'תש"ע ,בקשר לזמן הגאולה.

קדימה לגאולה...
חלק מהמשתתפים בהתוועדות בסיום הכנס

סיפורי מופת מדהימים מהפעילות המיוחדת,
תוך שהוא מעורר את הקהל להיות שותפים
בפעילות בגופם וממונם .הרב ניר גבריאל ,מנהל
בית חב"ד בשכונת פלורנטין בתל אביב ,סיפר
על אופי הפעילות בשכונה זו ,המלאה אף היא
בבני נוער וצעירים רבים.
הרב שמעון ויצהנדלר ,משפיע בישיבת חב"ד
ראשל"צ ,העלה רעיונות לפעילים והשלוחים על
אופי הפעילות ,והציע מגוון של מוצרים אותם
יכול כל שליח להפיץ ולהביא לידי מקורביו .את
המושב חתם הרב חיים ציק ,מפעילי האגודה
למען הגאולה האמיתית והשלימה ,ברעיון פשוט
לכל אחד ,להפעלת מערכת של קשר אישי עם
כל פונה לבית חב"ד.

מקשרים המונים
לאחר תפילת ערבית ,נפתח המושב המרכזי עם
ארוחה מפוארת כיד המלך .המנחה הרב בנצי
פרישמן ,הקריא את תשובת הרבי שליט"א מלך
שהתקבלה לכינוס .תוך שהקהל נוטל ידיים,
מוקרן סרטון וידאו מפעולות חב"ד בפסטיבלים.

מר דניאל אפרתי ,מרצה לפילוסופיה ,סיפר
על השתלשלות מעוראות מעצרו ע"י ההודים
בפונה שבהודו ,ושיחרורו המופלא בזכות ברכות
הרבי שליט"א מלך המשיח .גם מי שכבר נחשף
לחלקים מסיפורו בעבר ,יושב מרותק במשך
זמן ניכר לשמוע את הפלא הגדול ,שמועצם
שבעתיים בשעה שהוא נשמע מפיו של דניאל.
לאחריו ,נשא דברים אחרון הדוברים לחלק
הרשמי ,הרב אריה לוי ,מנהל מרכז "ופרצת"
בקטמון  -ירושלים ,שסיפר על התפתחות
הפעילות באזורו.
לסיום ,התיישבו עשרות רבות ,להתוועדות
חסידית לתוך הלילה מסביב לשולחן ענק
שאיחד את כולם ,כשבראש נושאים דברים ,הרב
זלמן לנדא ,משפיע בבני ברק והרב זמרוני ציק,
יו"ר האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה.
בחלק מההתוועדות סיפר מר דניאל אפרתי
אפיזודות נוספות להם הוא נחשף בבית חב"ד
בפונה שבהודו.
בשעה מאוחרת לאחר חצות הלילה ,התפזרו
השלוחים ,כל אחד למקומו ,כשרוח העשיה
הברוכה וההחלטות טובות המלוות אותם בוודאי
מזרזים את הגאולה האמיתית והשלימה.

מדברי נשיא הדור שליט"א ,משיח צדקנו

תמיד להוסיף
בנועם קבלתי הידיעות על דבר הנחת אבן הפינה,
וכן התמונות ,ובזה גם-כן השתתפות כבודו וכו'.
תקותי שתהיה התחלה טובה להמשך טוב מוסיף
והולך מוסיף ואור ,ולאמתו של דבר הרי כל פעולות
האדם הן באופן של התחלה ,כיון שתורתנו נצחית
ועמנו נצחי וכל הערכים המסורתיים הם נצחיים,
ולכן כל כמה שיפעול וישיג האדם המוגבל עדיין
שלא לפי ערך הוא לגבי האין סוף.
מובן שלא ללמוד דרשה קאתינא ,אלא ללמד זכות
על עצמי מה שאני חוזר כמה פעמים ומדגיש אותו
ענין ,והטעם הוא מפני שרואה אני כאן ענין הנוגע
לדורות ודורי דורות ,וכל שיפור ותיקון של מוסד
על טהרת הקדש בכלל ,ושל מוסד הישיבה בפרט,

מביא לתוצאות כבירות ופירות ופירי פירות.
ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל
לטובה ולברכה ,הנני מאחל לכבודו ולכל אשר לו
שנה טובה ומתוקה ,הן בעניניו הכלליים והן בעניניו
הפרטיים.
בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה
בגשמיות וברוחניות גם יחד ובכבוד.
)אגרות קודש ,מאגרת ז׳תמ(

נוסח המברק

שהואיל לשלוח כ״ק אדמו״ר שליט״א מלך המשיח לראש השנה

"לשנה טובה תכתבו ותחתמו שבתא טבא ויומא
טבא".

יש לכם :בר מצווה? חתונה? ברית מילה? שמחה משפחתית?
אתה שליח או פעיל ויש לך אירוע תורני? או פעילות?

יצחק ברוך
להנציח את הרגעים המיוחדים בחיים

לצילום וידאו באירוע שלכם  -צלצלו:
052-623-7708
אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

)נשלח לקראת ראש השנה  -ה׳תשמ״ג(

קדמי ביטוחים
בה נהלת צחי קדמי מ אנ"ש

כל ענפי הביטוח

ביטוח רכב  -חובה  -צד ג  -מקיף  ::ביטוח דירה
 משכנתא  -תכולה  ::ביטוח  -מוצרי חשמללבית  ::ביטוח  -כל ענפי העסקים  ::ביטוח חיים
ופנסיה  ::ביטוח  -אובדן כושר עבודה

טלפון רב קווי 03-5017702

