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גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה

והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות
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אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

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

תניא תהלים חומש
קופצ'יק, בצלאל אלתר ר' למשפחת

מענדל מנחם הת' הבן לבוא
חיה יסכה עב"ג השידוכין בקשרי
קירשנזפט יגאל ר' למשפחת

עד עדי בנין - ביתם יהא
והשלמה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

שיחיו וחני שוקי ר' למשפחת
גור

ה' בצבאות החיילת תחי', בתם להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלה יזכו
והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל טובברכת מזל ברכת

  
    
   

  
   

  
   
   
   

   
      

שבותך את אלוקיך ה׳ ושב
ג) ל, (נצבים

שבותך, את והשיב לכתוב לו היה
שהשכינה כביכול מכאן, למדו רבותינו
גלותם, בצרת ישראל עם שרויה
שהוא לעצמו, גאולה הכתיב וכשנגאלין

עמהם. ישוב
הפסוק) על (רש״י

העמים מכל וקבצך ושב
ג) ל, (נצבים

ולהחזיר לעמוד עתיד המשיח המלך
הראשונה, לממשלה ליושנה דוד מלכות
ישראל, נדחי ומקבץ המקדש ובונה
כשהיו בימיו המשפטים כל וחוזרין
שמטין ועושין קרבנות, מקריבין מקודם,
בתורה, האמורה מצותה ככל ויובלות
שאינו מי או בו, מאמין שאינו מי וכל

בלבד נביאים בשאר לא לביאתו, מחכה
רבינו, ובמשה בתורה אלא כופר, הוא
ושב שנאמר עליו העידה התורה שהרי
וקבצך ושב ורחמך שבותך את אלהיך ה'
וגו' השמים בקצה נדחך יהיה אם וגו'
המפורשים הדברים ואלו ה', והביאך
שנאמרו הדברים כל כוללים הם בתורה

הנביאים כל ידי על
א) הלכה יא, פרק מלכים הלכות (רמב״ם

בגדים חמוץ מאדום בא זה מי
א) סג, ישעיהו (הפטרה, מבצרה

עתיד טעויות בשלשה לקיש ריש אמר
זה מי שנאמר לטעות אדום של שר
טועה מבצרה. בגדים חמוץ מאדום בא
גולה והוא בצר אלא קולטת שאינה
אדם אלא קולטת שאינה טועה לבצרה.
אלא קולטת שאינה טועה מלאך. והוא

מזיד. והוא שוגג
תקו) רמז שמעוני (ילקוט

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:22 6:10 ירושלים
7:24 6:26 תל-אביב
7:23 6:17 חיפה
7:24 6:28 באר-שבע
7:45 6:48 ניו-יורק

גו' אשיש שוש 
ט) סג, - י סא, (ישעיה

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

הנצרך כל את יש
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

הנצרך כל את יש
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

מלך דבר

נצבים פרשת
ה-ו אבות: פרקי

נצבים

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

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

ב, 1. 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
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ובפי' ה. א, דניאל פרש"י .8
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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
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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



כהתקשרות קודש" ה"אגרות אפיק
חדר המשיח, מלך שליט"א לרבי
יעיד העולם. אומות בקרב אפילו

הקודש, בארץ ביקורה כך על
קתרין אליזבט הסנטורית של

כשהיא לאחרונה, ממרילנד, קיו,
מביקורה נכבד חלק מקדישה

חב"ד. חינוך למוסדות

לאחת נחשבת קתרין אליזבט מרת
במפלגה הבולטות, הדמויות

עם קשריה בארה"ב. הדמוקרטית
נעוצים הנוכחי ביקורה כולל חב"ד,
קודש". ב"אגרות שקבלה בתשובות

מענדל מנחם הרב כך על מספר
מלך שליט"א הרבי שליח גפני,
שבמרילנד. לבולטימור המשיח

בקרה אליזבט מרת שנה כחצי לפני
"צמח הכנסת בבית
מידי שגאלנו צדק"

(סיפור ה"י הכנסיה,
במהלך עצמו). בפני
כי התברר הביקור
את הקדישה היא

החינוך לנושא חייה
למניעת ובעיקר
הנוער עבריינות
כמה כתבה ואף
בנושא. ספרים

עניין את לה שהסברתי לאחר
וחשיבות נח", בני מצות "שבע

בפני כתריס עולם בבורא ההכרה
לרבי לכתוב לה הצעתי הפשיעה,

ב"אגרות המשיח מלך שליט"א
בכרך שהתקבלה התשובה קודש".
כצפוי התייחסה רנ"ו-רנ"ז עמ' י"ג

החינוך: לנושא

ימי שינצלו במכתבו לראות לי "ונעם
כי להתלמידים, קיץ במחנה החופש
להחדיר מוכשר זה זמן דווקא הרי

ורוח שמים יראת עניני בהתלמידים
בכלל". התורה

אמרה שלי", הפרוייקט בדיוק "זה
מסגרות "הקמת בהתרגשות,

למניעת אחה"צ לשעות חינוכיות
סיום לקראת הנוער". עבריינות

כל שתעשה הבטיחה ביקורה
המקום.. בשיפוץ לסייע שביכולתה

התחזק. הסנטורית עם הקשר
ירמיהו הרב לתמונה נכנס בנתיים

תמימים תומכי ישיבת מנהל כליפא
על לה שהמליץ שבע, בבאר

בהקשר ספריה. להפצת משקיעים

במנהטן. פגישות כמה נקבעו לזה,
מתחנת בצאתה איתה נפגשנו

תיק איתה נושאת כשהיא הרכבת,
ואכן עזרתי את הצעתי למדי. עמוס

אלי. צמוד נשאר התיק

ויצאנו למנהטן מונית לקחנו
אותה ליווינו הראשונה. לפגישה

נוסעים כשאנו שעות, כמה במשך
מוניות באמצעות לפגישה מפגישה
כשיצאנו היעדים, באחד מזדמנות.
הדעת הסח של רגע היה מהמונית,

שקלטנו עד במונית. נותר והתיק
נעלמה המונית נשכח, שהתיק

במנהטן. התנועה בעומסי

המומה לרגע הייתה אליזבט מרת
היו הכסף מלבד בבכי. פרצה ואז

מפתחות, תעודותיה, כל שם
אשראי, כרטיסי

חשובים ומסמכים
תמונת שונים.

הייתה אכן המצב
לא הנהג עגומה.

כל מתחנה הוזמן
לנו היה לא שהיא,
המונית מספר את

כך עצמו, והנהג
במהלך הוברר

אזרח אינו הנסיעה
אמריקאי....

בבאר לישיבה להתקשר החלטנו
הבחורים אחד את ולבקש שבע

המשיח. מלך שליט"א לרבי לכתוב
החינוך, בנושא שוב עסקה התשובה

ובשורות בה' הבטחון את להגדיל
טובות.

שהרבי אליזבט למרת הסברתי
הבטיח המשיח מלך שליט"א

את להגדיל וצריך טובות" "בשורות
גם שהייתה וציינתי בה'. הבטחון
החינוכית. לעבודתה התייחסות

ירדנו בו למקום שנחזור הצענו
למקום הגענו רק ואכן מהמונית.

יצא הנהג המונית. הגיחה שם ומאי
מתנצל כשהוא התיק, עם לקראתנו

שעה, כרבע כבר מסתובב שהוא
ירדנו... היכן בדיוק זכר שלא כיוון

רק בעננים. הייתה אליזבט מרת
ממלמלת אותה לשמוע יכולתי

קדושים. אנשים מאן" "הולי
עוד לכם. שאעזור רוצה אלוקים

להם. לסייע הדרך את אמצא

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

הזכרון. יום

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

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

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

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

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 שהחיינו", ו" 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 והלכות מנהגים לקט

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

עיני תמיד גו' אשר "ארץ שהיא פי על אף
אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה'

ישראל", שומר ישן ולא ינום ש"לא הבטחה וישנה שנה",
הטבע... בדרך גם שיפעלו רוצה הקב"ה כן פי על אף

תשל"ח) בחוקותי ש"פ (מוצאי

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

הטבע הארץבדרך במרכז חב"ד בית לפעילות
טוב במצב רכב בדחיפות דרוש

בתרומה
הגאולה בשורת להפצת ה"מבצעים" פעילות להמשך

054-435-7706 טל':

   



מקור סובל לא כבר "...אני וריכוז/היפראקטיביות קשב הפרעות
צורך וללא רגוע הוא ב"ה רטאלין, לו לתת שרצו שלי הבן וגם לאל, תודה

ג. אליהו המסור" לטיפולך אודות בתרופות
תרופות, צורך איני ועכשיו לי שייעצת למה "...הקשבתי סכרת בעיות

ל. משה במשקל" ירדתי וגם מאוזנת הסכרת
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
ואני התאזנה התריס בלוטת בסדר. B-12-ה וגם יפה ממש עלה הברזל

מהטיפולים. תוצאות יש עייפה. פחות
להזמין התקשרתי נברו ד"ר שנה)... כחצי (לאחר

ו. עדנה הקרוב" שישי ביום לברית אותכם
ומתוקה טובה לשנה איתנה בריאות

רכב ביטוח .
דירה ביטוח .
עסק ביטוח .
חיים ביטוח .

משכנתא ביטוח .
בריאות ביטוח .

ביטוחים קדמי
רכב ביטוח

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים
03-501770203-5017702 הביטוח סוכנות הביטוח שלנו - כל ענפי הביטוח  ענפי כל - שלנו הביטוח סוכנות

שנה" ב"אחרית דווקא התגלות

מאמינים בני מאמינים
לו שהי' והמיחוש בריאותו מצב אודות שכתב במה

ברוחו שליט להיות עליו אשר הרופא והוראת בעבר
וכו'. הרוח ומתיחת מדאגות עצמו ולשחרר

מדת הוא הדאגות, להעדר היעוצה העצה ידועה
ענין לעצמו להסביר איך בהאופן והאריכות הבטחון;

חובת בס' ומהם מקומות בכמה מבואר הבטחון,
ישרה תוצאה זהו הרי ובאמת הבטחון; שער הלבבות

מאמינים הם כולם אשר ישראל, בני אמונת מיסודי
כל על משגיח שהשי"ת היא והאמונה מאמינים; בני
עצם הוא השי"ת ואשר פרטית בהשגחה ואחד אחד
עביד לטב רחמנא דעביד מה כל רז"ל ובלשון הטוב,

וא"כ עושה), הוא לטוב הקב"ה, שעושה מה (=כל
כששוכחים אם כי זה אין לדאגה? נשאר מקום מה

תקותי דאגה... שתתעורר אפשר האמונה, עיקרי על
בתורת עתים קביעות לו שיש עד"ז, מזכיר שאינו אף

לזמן, מזמן ומוסיף החסידות בתורת וגם הנגלה
בקדש. לעלות נצטוינו שהרי

ו׳רמז) שליט״א, המשיח מלך הרבי קודש (מאגרות

לענווה להגיע הדרך
המאמר ולקיים לענוה, להגיע אפשר איך בשאלתו

רוח. שפל הוי מאד מאד המשנה, של

ל' פרק קדישא תניא בספר הדרוש בעיון ילמוד
עוד יורהו וכן בזה ויבוננהו הנ"ל הרב את ג"כ וישאל

לשאר בהנוגע וכן נוסף, ביאור ימצא בם מקומות
שבמכתבו. והשאלות הענינים

ו׳רנ) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

וערבית מנחה שחרית, ביום, פעמים שלוש
האמיתית הגאולה את בתפילתו, יהודי מבקש

"את - המשיח מלך בהתגלות והשלימה
תרום וקרנו תצמיח מהרה עבדך דוד צמח

אינה זו בקשה דבר, של כשלאמיתו בישועתך".
כמיהה הכנסת, בתי באי של הבלעדית נחלתם

של נשמתו בפנימיות בשלימותה! נמצאת זו
מוגדר אינו הוא עתה לעת אם גם יהודי, כל

ומצוה. תורה כשומר
בבסיס למעשה נמצאת זו בקשה מזה. יותר

הרצון האדם. בני כל של הנפשית ההוויה
בין אמיתי שלום מלחמות, ללא טוב, לעולם

שפע של עולם מחלות, ללא עולם האומות, כל
נפשית ורגיעה שלווה מתוך חיים ורוחני, גשמי

משאת הינו זה רצון לבב, וטוב שמחה מתוך
כל של גם אלא ישראל, בני של רק לא נפש,

העולם. מאומות אחד

המלך הכתרת
האמיתית לגאולה הבקשה מובנת זה, רקע על
בריאת יום השנה, ראש תפילות בכל והשלימה

"שמחה כולה: האנושות אבי הראשון אדם
במהרה משיחך ישי לבן נר ועריכת לארצך..

והנשא בכבודך, כולו העולם על "מלוך בימינו".
נשמה אשר כל ויאמר .. ביקרך הארץ כל על
בכל ומלכותו מלך, ישראל אלוקי ה' באפו,

ועוד הברואים". כל לפניך וישתחוו .. משלה".
הוא שתוכנם רבים, פסוקים וכהנה כהנה

כולו. והעולם ישראל עם גאולת
למצוות העיקריים הטעמים אחד גם זהו

כדרך למלך, הקב"ה הכתרת - שופר תקיעת
המלך, הכתרת בעת בשופר לתקוע שנוהגים
כל. לעין עלינו מלכותו שיגלה לבקשה כרמז
לחרותינו". גדול בשופר ל"תקע כתזכורת וכן

בתפילות כך כל מודגשים ומשיח הגאולה נושא
תפילת של בשיאה אפילו אשר עד השנה, ראש
לקראת ישראל מנהג עפ"י הנערכת ה"תשליך"

אנו השנה, ראש של ראשון יום של סיומו
קודשי הר בכל ישחיתו ולא ירעו "לא מכריזים
מכסים", לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי

יחודו את ללמדנו באו חז"ל אכן כי מלמדים
מיוחד רצון וכעת סגולה כיום זה, יום של

לגאולה.

אז? עד לעשות מה אז
הנוקבת: השאלה את בפנינו מציבה זו קביעה

עד שנותרו המעטים, בימים עושים מה אז
לטובה? עלינו הבא השנה, ראש ליום

מהגז" רגל "להוריד עלינו כך משום האם
להתגלות המיידית! הדרישה בעוצמת ולהפחית

מלך שליט"א הרבי של והמושלמת המלאה
לעיתוי בסבלנות להמתין ופשוט המשיח,

מדובר בסה"כ שהרי השנה, ראש הוא הנכון,
שלושה.. יומיים של בהפרש

אסור בוודאי השאלה. בבסיס נעוצה התשובה
הבלתי מהדרישה לרגע ולוא להרפות, לנו

המשיח. שליט"א הרבי להתגלות מתפשרת
תפילות את בולט באופן גדשו חז"ל ואדרבא,

הגאולה בזעקת המלאים בפסוקים השנה ראש
האדם של משפטו את המתארים בפסוקים ולא
לגאולה. הבריאה זעקת את להדגיש כדי הנידון,
מגמת הנה דין, ביום שאפילו מלמדת זו עובדה

את לזרז כדי הינה האדם, של במעשיו הדיון
מטרת כל הכללית. והגאולה הפרטית הגאולה
הנידון לאדם האם לבדוק מנת על הינה הדיון
אחת, מחשבה או אחד דיבור אחד, מעשה יש

והשלימה האמיתית הגאולה תבוא בזכותם
מצוה "עשה הרמב"ם וכלשון ממש, בפועל

כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת
והצלה". תשועה ולהם לו וגרם זכות, לכף

המשיח מלך יבוא פתאום
בימים דווקא להתאמץ, עלינו מדוע הסיבה זו

הוראותיו במילוי שנה", "אחרית של האחרונים
המשיח, מלך שליט"א הרבי של הקדושות

הוספה והשלימה: האמיתית הגאולה לזירוז
תורה תורתו בלימוד ובפרט התורה, בלימוד
המצוות, בקיום הידור תצא, מאיתי חדשה

הגאולה בשורת והפצת טובים במעשים הוספה
מלאכי: הנביא דברי קיום עדי המלכות, וקבלת

אתם אשר האדון היכלו אל יבוא "ופתאום
האדון דוד": ה"מצודות וכפירוש מבקשים".

אדם כל עין אשר המשיח מלך זהו - וגו'
ברגעים עוד ביאתו", ומבקש לו ומייחל מצפה

ה'תשע"ב. שנת של האחרונים
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