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רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

050-8080-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

טובה לשנה טובה, וחתימה כתיבה
וברוחניות בגשמיות ומתוקה,

ושלימה אמיתית וגאולה
ישראל בית לכל

שיחי' קירשנזפט יגאל הרב למשפחת
(גוש-קטיף) בניצן שליח

שיחי' מאיר פינחס הת' הבן לבוא
שתחי' איידי עב"ג השידוכין בקשרי
שיחי' קורנט יוסף הרב למשפחת

חנה בפרדס שליח
עד עדי בנין - ביתם יהא

טובה שנה טוב מזל אלפים:ברכת שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש

 
    

    
  

   
  
   
   
    

 
   

גדול בשופר יתקע ההוא ביום והיה
השנה) ראש (תפילת

מעצמו. יתקע גדול", בשופר "יתקע
רק כשנשארו הגאולה שלפני והכוונה,
ש"יתקע ההוא ליום שקודם רגעים כמה
העבודה להיות צריכה גדול" בשופר

ההתבטלות. בהדגשת
הענינים שכל וירגיש שיכיר דהיינו
והן לעצמו בנוגע הן עבודתו, ע"י שנפעלו
הוא מעלותיו מצד לא הם לזולתו, בנוגע

מלמעלה. כח הנתינת מצד אלא

תשכ״ח) וגו׳. ההוא ביום והי׳ה מאמר (עפ״י

גדול בשופר יתקע ההוא ביום והיה
השנה) ראש (תפילת

הענין כבר התחיל ענינים לכמה בנוגע ...
ממאמר כמובן גדול", בשופר "יתקע של
אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד של הנ"ל

עכשיו עד המאמר כתיבת שמעת ובפרט
אחת ועל שנים, וכמה כמה עברו כבר
במוחש שראו האחרון בזמן וכמה כמה
של במצב תחלה שהיו וכמה שכמה
בתשובה התעוררו רח"ל ונדחים אובדים

גדול. בשופר התקיעה ע"י
תשכ״ח) וגו׳. ההוא ביום והיה מאמר (עפ״י

פעלתו אתה כי פעול כל וידע
השנה) ראש (תפילת

עניינים: שני מדגיש זה ביטוי
ומהותו עצמותו של האלוקי שהגילוי א.
פעול" ב"כל ביותר, למטה חודר ית'
עולם עד - ועשי'ה פעולה מלשון -

העשיה.
דוקא ידיעה של באופן הוא שהגילוי ב.
קבלת של באופן ולא פעול", כל "וידע -

בלבד. עול
ה׳תשמ״ב) אמור, פרשת (שבת

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:28 6:19 ירושלים
7:30 6:34 תל-אביב
7:29 6:26 חיפה
7:30 6:36 באר-שבע
7:54 7:00 ניו-יורק

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

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

חדשה. אש להצית ולא קיימת מאש

    

התחיל הכל שבו היום

הפכים: שני לכאורה, מצינו, השנה לראש בנוגע
מתמקדת השנה בראש ישראל בני עבודת מחד,

"שתמליכוני חז"ל כלשון - למלך הקב"ה בהכתרת
ו"מלך ישראל" "מלך התפילה: ובנוסח עליכם"

וקבלת המלך הכתרת כאשר הארץ", כל על
אלו של בתכלית הביטול ע"י כידוע היא מלכותו
כלל מרגישים שאינם ועד המלך, את הממליכים
אצל מעוררים הם כך ודווקא העצמי, רצונם את

ההכתרה. את עצמו" על ש"יקבל עד המלך
צרכי כל על הדין יום הוא השנה ראש לאידך,

בגשמיות, גם אלא ברוחניות רק לא האדם,
גשמיות, על הוא בר"ה הדין עיקר - ואדרבה

- ומזוני חיי בני על ר"ה בתפלות מבקשים ולכן
טובים", חיים בספר "כתבנו ופרנסה), מזון (בנים,

וכו'. וכלכלה" פרנסה בספר "כתבנו

ההכתרה בשעת
המלך הכתרת - אלו ענינים שני שבין הסתירה
יהודי כאשר שהרי: ברורה האדם, צרכי ובקשת

שיחשוב שייך כיצד (למלך) מוחלט בביטול עומד
הוא כאשר רק שייך זה עצמו, צרכי אודות ויבקש

לו?! חסר מה ומרגיש עצמו מציאות את מרגיש
מבקש שיהודי שזה לתרץ, אפשר הי'ה לכאורה

תועלת לשם לא זה הרי עצמו, צרכי בנוגע בר"ה

את טוב יותר לעבוד שיוכל בכדי אלא עצמו,
מציאותו, עם קשור זה הרי אעפ"כ - הקב"ה

היפך וזהו - משהו לה שחסר שמרגיש מציאות
המלך. בהכתרת להיות שצריך בתכלית הביטול

הששי יום - השנה בראש העניין: וביאור
הסתיים העולם, בריאת גמר - בראשית למעשה

אדם בריאת - הבריאה כל ותכלית כוונת בבריאת
הקב"ה את המליך יום באותו כבר אשר הראשון,

צג, (תהילים לבש" גאות מלך "ה' אמירתו ע"י למלך
נשתחוה "בואו הנבראים: לכל קריאתו וע"י א),

ו) צה, (תהילים עושנו" ה' לפני ונכרעה

לעולם מלך יש
ראש נקבע האדם) בריאת (יום זה ביום ולכן

מוסף (תפילת מעשיך" תחלת היום "זה - השנה
אדם בדוגמת (בהיותם ישראל בני שבו היום ר"ה)

"תמליכוני השם בקשת את מקיימים הראשון)
ומלך ישראל למלך הקב"ה המלכת ע"י עליכם",

הארץ. כל על
לגלות - הבריאה כל ותכלית כוונת תוכן זהו אשר

כל על ובעה"ב המנהיג המלך, הוא שהקב"ה שם
ואחדותו ית' מלכותו גילוי - הברואים וכל העולם

העולם. בכל ית'

היא עליכם" ד"תמליכוני שהכוונה מובן, מזה
(מכיון העולם מציאות את ולבטל לשלול לא
שהי'ה המצב לגבי חידוש שום נפעל לא שאז

במציאות שדוקא - אדרבה אלא הבריאה), קודם
עומדים שהם כפי הנבראים פרטי בכל העולם,

ית'. ואחדותו מלכותו תתגלה שלהם; בציור
למלך הקב"ה הכתרת לפעול ליהודי שיש זו יכולת
(בשרשם) ישראל שבני משום - היא הארץ כל על

- ית' ומהותו עצמותו עם הקב"ה עם קשורים
(זהר חד" כולא וקוב"ה "ישראל הידוע ובלשון

את לעורר כח ישראל לבני יש ומכאן א) עג, ג' חלק
להיות ית') (עצמותו הקב"ה אצל והתענוג הרצון

ומלך למטה, בגופים נשמות שהם כפי עליהם מלך
הכח את יש להם דווקא ולכן הבריאה. כל על

על העולם במציאות הקב"ה אחדות את להחדיר
נבראיו. ריבוי

הברכות המשכת
בראש יהודי של המיוחדת העבודה מובנת מכאן
המלך הכתרת - הקצוות שני את הכוללת השנה,
ית' לעצמותו מגיע שיהודי מכיון צרכיו. ובקשת

זה אין למלך, הקב"ה את הביטול בתכלית ומכתיר
זה - אדרבה כיהודי, מציאותו את ומבטל שולל
למטה, בגוף כנשמה מציאותו, את ומחזק חודר
וחתימה כתיבה הברכות: כל נמשכות שאז עי"ז
והן ומזוני, חיי בני הגשמיים, בעניינים הן טובה

בקרוב והשלמה האמיתית הגאולה עדי ברוחניים,
ממש.

קודש), שבת (יום השנה דראש א׳ יום (משיחות
תש״נ) השנה דראש ב׳ יום

מלך דבר

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
hageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח



לה' וההודאה ההכרה להיות "צריכה
שפרסומי עושה.. שהוא הניסים על
עושה שהקב"ה הניסים של ניסא
להבאת נוגע גם זה הרי - בזמננו

והשלמה". האמיתית הגאולה

תשנ"ב) וישב ש"פ (משיחת

* * *

לפני שחלפו והשבים העוברים
מאוחרת, לילה בשעת כחודשיים
העמק מגדל לעיר הכניסה בכביש

בתמהון. עיניהם שפשפו בצפון,
כבישי שבשני ארוכות שנים מזה

כמו מוצבות, לעיר, הכניסה
שתי הבאים, פני את מקבלות

שליט"א הרבי של ענק, תמונות
המשיח. מלך

השתפשפה השנים שעם אלא
החלק התמונות. אחת לאחרונה

הק' עיניו דווקא היו שנפגע
השלט. במרכז המופיעות
עמדו לילה, שעת באותה

מארק מר השלט, לצד
הגדולה, וביתו ממן,
לחיי העשרה בשנות
סולם על שעמדה ה,

צבעים כשבידיה גבוה,
חלק להשלמת מתאימים

הפגוע. התמונה
ששם מי את שהפתיע מה

האב של חזותם היו ל"אירוע" לב
חב"ד כחסידי נראו שלא וביתו,

ומצוות תורה כשומרי לא ואפילו
אדוקים.

בשעת העיר, תושב אדם מביא מה
המרשימה התמונה לתיקון זו לילה

לעיר? בכניסה
בינו ישיר, קשר ממן שלמר מסתבר

המשיח. מלך שליט"א הרבי לבין
* * *

שלא מספר, הוא היא, "האמת
קשר בעל מעולם עצמי את ראיתי

המשיח. מלך עם מיוחד
בבתי כמו תלויה, בביתנו אמנם

פעם ומידי הקדושה, תמונתו רבים
להנחת חב"ד חסידי אותי תופסים
לא אך ה"מבצעים" בדוכני תפילין

לכך. מעבר הרבה
עד לעצמי שחשבתי מה גם זה

שנים. כשש לפני לנו, שקרה לאירוע
אני ישן, בעודי הלילות, באחת

בפינת ישובים ורעייתי שאני חולם

בביתנו. האוכל
לבית. הכניסה דלת נפתחת לפתע

לאלומות ומתחת מסתכלים, אנחנו
מלך מליובאוויטש הרבי מופיע אור,

שליט"א. המשיח
תינוק של תמונה מחזיק הוא בידו

קטן.
קורה מה בכלל הבנתי לא הופתעתי,

לי: אמרה לפתע רעייתי אך כאן.
התינוק..." את ממנו לקחת "תגש
של רושמו תחת נתון התעוררתי
כי הבנתי שראיתי. הברור החלום

רעייתי עם ויחד בגו דברים יש
כך... כל הצפוי להמשך ציפיתי

בנות, שתי לנו היו כבר אז ב"ה,
קטנים. לא בהפרשים

בדיקת תוצאות קיבלנו ולפתע
הברכה כי התברר חיוביות. - הריון

התגשמה. - שקיבלנו המופלאה
בנות, שתי אחרי

כבר בהן כשה"קטנה"
זכינו קטנה, כך כל לא

זכר. בן לחבוק
הייתה שהשמחה מובן

את והזמנו גדולה.
לחגוג המשפחה בני

שמחת את איתנו יחד
של לבריתו הכנסתו

אבינו. אברהם
"חן בשם: קראנו לתינוק,

מלובביץ". יהונתן
יהונתן חנניה, אבי שם על - חן
הילד את הקב"ה נתינת לציון -

הרבי לכבוד - ומלובביץ הזה,
שליט"א, המשיח מלך מליובאוויטש

גדולה מתנה לקבל זכינו שבזכותו
זו".

מספר הוא המפתיע הסיפור את
חב"דניק פוגש שהוא הזדמנות בכל

שלא. כאלו וגם
מזגנים, כמתקין עבודתו במסגרת
לבתים להכנס פעם לא לו מזדמן

הרבי של בתמונתו נתקל הוא שם
משהוא המשיח. מלך שליט"א
חושף הוא כזו בתמונה מבחין

המפתיע. האישי סיפורו את בחיוך
הוא שכזה, בביקור להמחשה,

הסלולרי, הטלפון מכשיר את שולף
עם לדבר ומבקש הביתה מחייג

מגיע שכמובן בטלפון, "מלובביץ"
אחד את ושוב שוב המראה לשיחה

מלך שליט"א הרבי של ממופתיו
nהמשיח.

לעשות מנת על יורק, בניו ,770 - משיח לבית המונים נוסעים תשרי, חודש ימי לרגל
המשיח. מלך שליט"א הרבי במחיצת אלו, מיוחדים ימים

המורה המשיח, מלך שליט"א הרבי של בהוראותיו גם ביטוי לידי באה זו הנהגה
אלו מסוגלים בימים להתברך יגיע יהודי שכל מנת על זאת, לפרסם ומבקש כן לעשות

הקדוש. במקום
תשרי בחודש ל-770 הנסיעה על המשיח מלך שליט"א הרבי קודש ואגרות משיחות

לרגלכמו העליה לרגל העליה כמו
המקדשלבית המקדש לבית

- יותר עוד מודגש זה שענין להוסיף, ויש . .
הענין ודוגמת מעין היום" גם "עושים כאשר
לרגל דעליה הענין לתוכן בנוגע לרגל: דעליה
בלקוטי מבואר - האדם בנפש הרוחנית בעבודה
אנו שאין הגם המקדש, בית ש"משחרב תורה
משתחווה שהיה ההשתחוואה היא הראיה ("עיקר להשתחוות יכולים
במקדש קצהו אפס זו הארה קדושת נתפשטה פנים כל על ויוצא"),
הכנסת בית - וכמה כמה אחת ועל ובית-המדרש", בית-הכנסת מעט,
אדמו"ר מו"ח קדושת כבוד של - דרך ועל מיוחדים, המדרש ובית

דורנו. נשיא

מישראל ומאות עשיריות וכמה שכמה - היום" גם "עושים ואכן
מביתם דאיתתא") "טלטולי וגם דגברא" ("טלטולי עצמם את מטלטלים
נשיא של אמותיו בד' תשרי חודש מועדי במשך לשהות כדי ומקומם,
היה המקדש שבית בזמן לרגל דעליה לענין וזכר ודוגמת מעין דורנו,

קיים.
מוגה) - ה'תשמ"ז חשון מר ו' נח, ש"פ (משיחת

רבוהחסיד מוצא ענין זה אצל רבו אצל זה ענין מוצא החסיד
לכבוד לבוא רגילותכם (כפי סוכות בתקופת כאן שנתראה שיערתי ...
לשנה טבא בפתקא להתברך אלו), לימים שליט"א אדמו"ר מו"ח קדושת
בבריאות כשורה שהכל בתקוה הגעתם. לא השנה לצערי ושמחה, טובה

שי'. ביתכם בני ואצל אצלכם הגוף

בית חורבן לאחר גם הקיימות ועבודתם הכהנים ממעלות אחת
קרויים בתי-כנסת ואכן התפלה, בשעת כפים נשיאות היא המקדש

מעט. מקדש

כפי ביהודי, פעלה המקדש לבית לרגל שהעליה מהדברים אחד
הגוף, עם בחיצוניות, רק ולא משתחוה, שהיה מבארת, שהחסידות
שלו: הנשמה כחות כל את ביטל הוא כלומר, שלו, הנשמה עם גם אלא
ההשתחויה שבו כנסת שבית מובן במילא הקב"ה, אל ומדות שכל רצון,
יותר שהוא] כזה כנסת [בית הוא טוב, הכי באופן מתבצעת הפנימית
כאשר חסיד מוצא וזאת המקדש. בית למעלת קרוב יותר מעט, מקדש
יותר או פחות בטל חסיד כל שהרי רבו, של המדרש בבית מתפלל הוא
שבהשוואה הרי רבו, של המדרש בבית כפיו נושא כהן וכשחסיד לרבי,
שהיתה כפים לנשיאות קרוב יותר זה המדרש בית בסתם כפים לנשיאות

במדינה...). כפים לנשיאות גדול בערך שלא (שהיה המקדש בבית
רנו) עמוד ב חלק קודש מאגרות חפשי (תרגום

עכשיו נפלאות המשיח למלך נוסעים

ליום פרק תשרי היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
הקרבנות. מעשה הל'

ד. פרק
ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

הל' יא. פרק רבעי. ונטע שני מעשר הלכות
א-ב. פרק בכורים.

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

ט-יא. פרק

א-ב. פרק ויובל. שמיטה הל' יב. פרק

ג-ה. פרק

ו-ח. פרק

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

המשיח ממלך מתנה

והרצאות שיעורים

לא שעדיין ישראל ארץ לחלקי ובנוגע
הקדוש-ברוך-הוא ע"י ישראל לבני ניתנו

לבני יחזרו שאז צדקנו משיח לביאת אנו ממתינים -
ישראל... ארץ חלקי כל ישראל

תשמ"ג) תשרי (ו'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

בחזרה הארץ אישיכל ובסיפור בחסידות מרתק מרצה

ברוכמן יעקב הרב
שיניים" בלי "אריה הספר מחבר

בודדות הרצאות או קבועים שיעורים להזמין: ניתן

050-875-9548 טל':



דירה ביטוח רכב ביטוח
חיים ביטוח עסק ביטוח

בריאות ביטוח משכנתא ביטוח

ביטוחים קדמי

באהלר' קדמי באהל  קדמי ר'
הקדושהבעש"ט הקדוש הבעש"ט

הביטוחסוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי
ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים: 03-501770203-5017702 מתקשרים

הראל מעבדות להדרכה:
03-5355-389 050-8353-873

דעה" "יורה בד"צ בהשגחת הנ"ל המוצרים

המשפחה לחיי מיוחדים מוצרים

השנה בפתיחת לטובה הסימן

המברק נוסח
המשיח מלך שליט״א אדמו״ר כ״ק שהואיל

ה׳תנש״א ר״ה לקראת לשלוח
טבא. ושבתא ותחתמו תכתבו טובה לשנה

החתימה/ /מקום

טובה וחתימה כתיבה
שנת דיצה, שנת גדלות, שנת ברכה, שנת אורה, שנת

שנת גדולות, זכיות שנת טוב, ועד שנת והדר, הוד
הנראה בטוב גדולות טובות שנת גדולים, חסדים

בהצלחה כלכלה שנת טוב, יעוד שנת והנגלה,
מרומים, שנת מופלגה, בהצלחה לימוד שנת מופלגה,

שנת עוז, שנת טוב, סימן שנת גדולים, נסים שנת
שנת רוממות, שנת קדושה, שנת צדקה, שנת פדות,
ושנת תשובה שנת תפילה, שנת תורה, שנת שמחה,

האמיתית גאולה שנת - העיקר והוא ועוד תהלה,
- עד שירה, ושנת צדקנו, משיח ע"י והשלימה

ממש. ומיד ותיכף לבוא, דלעתיד העשירית שירה
תנש״א) האזינו פר׳ שבת (משיחת

מעורבות לכיתות יד לתת לא
בכתות בביה"ס שילמוד הסברא לי נראית לא

ולא הכשר, נתינת זה שהרי בזה, וכיוצא מעורבות
בו החוג דהנהגת גדר פרצות מעין שגם אלא עוד
פרנסתו לו המציא לכל ומפרנס הזן והרי נמצא,

לו ימציא החדשה זו בשנה שגם ובודאי עתה, עד
זו שבתקופתנו ואף וברחמים, ובחסד בחן פרנסתו

נעלה הכי ענין הקודש טהרת על בחינוך עבודה
יהיה כשאפשר למועד חזון עוד הרי הוא, וחיוני

בהאמור. סרכות כל תהינה שלא באופן הדבר לסדר
ו׳תקיב) (אגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

ביום שופר. תקיעת של יומיים לנו יש השנה,
להתעורר, פז הזדמנות שישי. וביום חמישי

שופר לתקיעת הידועים הטעמים אחד שהרי
וכלשון ונרדמים", "ישנים לעורר כדי הוא,
ונרדמים משנתכם ישנים "עורו הרמב"ם,
אלה שבימים אלא מתרדמתכם". הקיצו

זוית מכל השעה צו הינה להתעורר החובה
קודם. אחת שעה ויפה שהיא,

הממשלה מנצלת הנוכחית, התרדמה את
מלווה ביותר, ארסי אך שקט ובמהלך

מפלגות של מלא בשיתוף הסחה בתרגילי
יוצרת התקשורת, ובגיבוי הקואליציה

עגומה חדשה בטחונית מציאות הממשלה
אסון. והרת

יצרה הפלסטינית, המדינה להקמת במהלכיה
בשטחה כיום כבר יש בה מציאות הממשלה

אחת, פלסטינית מדינה לא ישראל מדינת של
בשתי מדובר !! פלסטיניות מדינות שתי אלא

ומחומש, מאומן סדיר, צבא בעלות מדינות
את ומכין ח"ו, יהודי, דם בהזקת המתמקצע
ברצועת אחת מדינה הכולל. למאבק עצמו

ושומרון. ביהודה והשניה עזה

השווה הצד
שבמדינה בעוד הוא, ביניהם היחיד ההבדל

ושומרון יהודה שבשטחי הפלסטינית
צריכים שהם מה את מקבלים ("הטובים")

הרי ישראל, ממשלת באישור לחימושם

זה את משיגים ("הרעים") עזה שברצועת
הצד ישראלית. עין ובהעלמת בהברחות

כלפי התהומית שנאתם זו שביניהם, השווה
המאבק חובת של היסוד והנחת ישראל

ישראל. בארץ היהודית הריבונות לביטול
לחבור עבורם ממשי פיתוי יוצרת זו מציאות

מדינת את ולבתר מלקחיים בתנועת יחד
את לתבוע להתעורר, הציבור על ישראל.

נחרץ באופן לפעול ובממשלה, בכנסת נציגיו
הרס הקפאה, שמאפייניו: התהליך לעצירת

ושומרון, יהודה פינוי הפרק על וכעת ישובים,
ח"ו. אוייבינו, לידי ומסירתו

רצופים קדושה ימי שלושה
לגבי מיוחדת הדגשה ישנה השנה בראש

ואומרים בדבש, תפוח טובלים "סימנים".
טובה שנה עלינו שתחדש מלפניך רצון "יהי

דג או איל של ראש אוכלים ומתוקה",
"שירבו כדי רימון לזנב", ולא לראש "שנהיה

שונאינו" "שיתמו תמר כרימון", זכויותינו
השנה, בראש טובים בסימנים מרבים וכדו'.

השנה. כל לנו יהא שכך להבטיח כדי
סימן השנה, בפתיחת קבלנו זו מבחינה

ומוצלחת מיוחדת שנה לנו שמבטיח מובהק
בקודש", ו"מעלין השנה ראש ימי שני ביותר.

קדושה ימי שלושת בהמשכם. צמודה שבת
ביותר ברור וסימן "חזקה" המהווים רצופים

בכל מתמדת עליה החדשה, השנה של לאופיה
הגאולה שלימות עדי וקדושה, טוב ענייני

והשלימה. האמיתית
כח נתינת מהווה זו, עוצמתית פתיחה

ועוד לטובה התמונה את לשנות מיוחדת
מצוות עומדת לרשותנו השנה. של בתחילתה

בשופר". ? ובמה עליכם, "שתמליכוני היום,
קול ולקהלים ליחידים ולהשמיע לשמוע

להשתתף שיותר, לככל לאפשר כדי שופר,
ששלימות עולם, של מלכו המלך בהכתרת
מלך שליט"א הרבי ע"י היא מלכותו גילוי

בביטול מכריזים ישראל כל כאשר המשיח,
"יחי דליבא: ומעומקא עצומה ובשמחה גדול

ועד". לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו

המשיח, מלך שליט״א הרבי ע״י מלכותו גילוי ששלימות עולם, של מלכו המלך בהכתרת רבים לשתף
ועד״ לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו ״יחי עצומה: ובשמחה גדול בביטול ולהכריז


