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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

 
של הידוע הפתגם ע"פ ובפרט
הפירסום ע"ד נשיאינו רבותינו
כפי בעיתונים, המשיח דביאת

בתקופה ממש בפועל שנתקיים
בכו"כ שנתפרסם האחרונה
(ויש כולו בעולם עיתונים

יותר) עוד ולפרסם להוסיף
בא", המשיח) (המלך זה ש"הנה
ממש, בפועל - בא כבר - ותיכף

ובגלוי טפחים, מעשרה למטה
ועאכו"כ עולם, באי כל לעיני

ומיד ותיכף ישראל", כל "לעיני
”’   ממש.

משיחו קרן וירם
השנה) ראש הפטרת (סיום

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

ה׳תשנ״ב) (שיחו״ק משיחו". קרן
על זה חנה ואמרה המשיח. הוא המלך "כי
ישראל למלך עוז יתן הא-ל כי הנבואה... דרך

אויביהם". מיד ידו על ישראל שיוושעו
(רד״ק)

באופן השנה ראש בערב מודגש הגאולה עניין
הצמח אדמו"ר הולדת יום שזהו כיוון מיוחד,
פרק השנה ראש (ירושלמי גובר" "מזלו שאז צדק,
והן "צמח" הן - שמותיו ב' אשר ח), הלכה ג'
שמותיו הם - תורתו) שם על (שנקרא "צדק"

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

צדקנו. משיח של העצמות
שמות ש"חמשה לנשמה בנוגע שמצינו וע"ד
הוא "יחידה", החמישי, השם שגם לה" נקראו
ועד"ז הנשמה. עצם ולא "שם", בבחינת רק
השמות מכל שלמעלה צדקנו, במשיח גם הוא
צדקנו משיח של העצמות ישנה לו שנקראו
סוף! אין ומהות עצמות עם ממש חד שהיא

השנה, ראש עם מיוחדת שייכות לזה והרי
בארוכה כמבואר ית', מלכותו לקבל צריך שאז
שהקב"ה א) טז, השנה (ראש בבלי בתלמוד

מלכותי"! "קבלו ומתחנן מבקש
ה׳תשנ״ב) ר״ה ערב - קודש (שיחות

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

7:32 6:24 ירושלים
7:34 6:39 תל-אביב
7:34 6:31 חיפה
7:35 6:41 באר-שבע
7:59 7:06 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

    

העולם מלך ה'

השנה ראש לקראת המשיח מלך שליט"א הרבי של כללי מכתב

ה'תשל"ג אלול, ח"י שבת-קודש מוצאי ב"ה,
נ.י. ברוקלין,

ישראל ובנות בני אל
ומקום מקום בכל אשר

יחיו עליהם ה'

וברכה! שלום

אדם נברא בו היום - השנה לראש ההכנה בתקופת
הבריאה, כל והושלמה נגמרה כשבכך הראשון,

דבר שלה, וה"ראש" השנה תחילת שהוא היום -
הוראות ונותן מלמד זה שיום היא, שמשמעותו

השנה, ימי לכל וכיוון דרך
וזה - והוראה אחד לקח על כאן להתעכב רצוני

כ"כתר" האדם, שתופס המרכזי למקום בקשר
הבריאה שלמות תלויה שבו וכמי כולה, הבריאה

לעיל. כמוזכר כולה,
* * *

הכוחות על אחד לכל ומזכיר מלמד השנה ראש
את לו הנותנים כוחות לו, שהוענקו הכבירים

למלא עצמו את להביא רק לא האפשרות,
ולשנות - להנהיג להשפיע, גם אם כי השלימות,

שמסביבו, העולם את - הצורך במדת

העצומה האחריות גם באה זאת עם יחד והרי
ולנצלם לו, שניתנו הכוחות את לבזבז שלא
לעולם וביחס עצמו אליו ביחס המדה, במלוא

שמסביבו,
לבריאה הדין יום השנה, שראש עצמה זו עובדה
שבו הבריאה, של הראשון ביום לא נקבע כולה,
נברא שבו ביום אם כי ליש, מאין הכל נברא

כל של משפטה תלוי באדם, שבו, מורה, - האדם
להשפיע הכחות לו שניתנו מובן שמזה הבריאה,

הבריאה, את ולהנהיג
חז"ל ע"י יותר, ומודגש בבהירות, מתבטא זה כל
על (- הוראה - התורה מן חלק (שהוא בסיפורם

ביום הראשון, השנה בראש הראשון אדם

והתבונן סביבו הסתכל הבראו עם שמיד בריאתו,
הכריז ומיד ה'" "מעשיך, שהם והכיר בבריאה

נלך.. ואתם, אני "בואו, הנבראים): על (והשפיע
שמיד הדבר פירוש שבראנו". מי עלינו ונמליך
את להעלות העצום הכח לאדם ניתן בריאתו עם

של השיא דרגת אל הבריאה כל ואת עצמו
ההכרה על-ידי הבורא, עם להתקשר - שלמות

הכרה העולם, מלך והוא בורא הוא שהקב"ה
ומעשי, עיקרי באופן מיד המתבטאת

הרי - בתורתנו רבים במקומות מוסבר שהדבר וכפי
הדבר כך ופרטי'ה הראשון האדם לבריאת בהתאם

יהודי. כל בחיי
* * *

שהיא ביותר, חשובה מסקנה נובעת האמור מן
זאת בכל חייבת אך מאליה, מובנת לכאורה,

ההתנהגות לתקופתנו; במיוחד מודגשת, להיות
על ממנה הנובעת והמסקנה בכללותה, הנזכרת,
ענין אינם ביותר, הגדולות והאחריות הזכות

כאמור, שכן, בלבד; לכשעצמו היחיד לאדם הנוגע
להתרומם רק לא הוא יחיד כל של התפקיד

הסביבה, כל את לרומם גם אם כי הדרוש, לגובה
דבר הבריאה, כל שלמות את להגשים כדי

כבירים. כחות לו ונתנו נוצר שלשמו
שהשפעה מישהוא, מצד אפשרית לאמתלא ואשר

ואלו אחרים על-ידי להעשות יכולה הזולת על
מספרת - שלו פרטי ענין הוא כחותיו נצול

יחיד שכל ללמד כדי יחידי נברא שהאדם התורה
מלא. עולם יחיד) שהיה הראשון כאדם הוא (הרי
היה לא הראשון שאדם שכשם גם-כן מובן ומכך
"בואו את בעולם ליצור השליחות למסור למי לו
אדם לכל ביחס גם כך שבראנו" מי עלינו ונמליך

בזה. לשליחותו בקשר
- זו וזכות זו באחריות להכרה מגיע וכשאדם

בהם והמכשולים ההפרעות כל לאפסיים הופכים
כמה עד מתבונן כשהוא שכן בדרכו. נתקל הוא

לעצמו, רק לא יחיד, כל של פעולה כל חשובה
של הסופית למטרה עד כולו, לכלל גם אם כי

זה. לגבי הקשיים לכל ערך כל אין הרי - הבריאה
הבא בעמוד המשך

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

שי' זלמן שניאור להרב
שתחי' מרים חנה מרת ורעיתו

אליאס
שי' מענדל מנחם שי' הבן להולדת

טובים ולמעשים לחופה לתורה לגדלו ויזכו
ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת

טוב מזל ברכת
אליאס שיחי' יעקב חיים הרב משפחת

שיחי' בצלאל הת' הבן לבוא
שתחי' אביטל עב"ג השידוכין בקשרי

ויסמן שיחי' לב הרב למשפחת
הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת

הולדת ויום גאולה
השנה) ראש (ערב



המלך שלוחי בכינוס בהרצאתו
אלול, בט"ו השבוע שהתקיים
מנחלת גלייזר דוד הרב תיאר
את מלאכי, שבקרית חב"ד הר
בית. ביקורי במסגרת פעולתו
הרבי של מעורבותו להמחשת

פעולה בכל המשיח מלך שליט"א
סיפר: כזו,

בדרכי כשהייתי תשס"ז בשנת
לעברי צעק מישהו למכולת,

מישהו זה היה אתה?" איפה "הי
במבט הכביש. בצביעת שעסק

זיהיתי לא ראשון
ממשיך אותו,.והוא

זוכר?! לא "אתה
מרח' ועקנין שלמה

נזכרתי. ואז ".. אילת
הוא "תשמע,

הזמן הגיע ממשיך,
פעם". עוד לבקר
באותו עוד ואכן

לביתו. הגעתי לילה
ישנה לביתו בכניסה
לו המשמשת סוכה

ר' השנה. כל אורחים להכנסת
עוד עם יחד בסוכה ישב שלמה

כשראה ואז ביניהם. ושוחחו יהודי
בקול ואמר דיבורו את קטע אותי,
לו, יספר הוא שעכשיו לידידו רם

בתשובה... חזר הוא איך
בתחלת שנה כ-18 לפני זה היה

עדיין היה תקופה באותה תשנ"ה,
בשמירת חיים מאורח רחוק

מצוות,
הולך שהוא חולם, הוא אחד לילה

מלאכי. בקרית שומרון ברחוב
אפס עד באשפה מלא הרחוב

שלקראת עד הולך הוא וכך מקום
לשטח הגיע הוא הרחוב, סוף

ארוך שולחן ניצב שם לגמרי, נקי
ובמרכזו לבנה מפה פרוסה ועליו
המשיח, מלך שליט"א הרבי יושב

יכול אני "בני, בחיוך לו שאומר
לך"? לעזור

במחשבתו עלה רגע באותו
בילדותו. מאביו ששמע סיפור
להסתלקותו קרוב שהיה אדם

מה בקשו להם ואמר לבניו קרא
האחד לכם. ואתן שברצונכם
בריאות השני עשירות, ביקש

ברכה. רק ביקש ושלישי
כקרח עשיר נעשה האחד אכן,

שביקש זה ימיו. כל חולה אבל
עני אבל כשור חזק היה בריאות

ברכה, שביקש והשלישי מרוד,
וכעת בחיים. דבר בכל הצליח
עלה כשהסיפור החלום בתוך

רק שהוא אמר מיד הוא במוחו
ברכה. מבקש

חייך, המשיח מלך שליט"א הרבי
הסירטוק, לתוך ידו את הכניס
עצמו, של קטנה תמונה הוציא

ידי "על לו ואמר לעברו, הושיטה
דבר". בכל ברכה לך יהיה זה

לקחת ניגש שלמה ר'
אלא התמונה, את
הוא רגע שבאותו

לא כשהוא התעורר
את לקחת הספיק

התמונה...
למרות שלמה, ר'
עדיין שמר שלא

הבין ומצוות, תורה
התמונה חשיבות את
שלא מאוד והצטער

את לקבל הספיק
הרבי של הקדושה מידו התמונה
היום וכל המשיח, מלך שליט"א

בדיכאון. היה
ר' אומר הערב, לקראת "והנה

אני בדלת, דופק מישהו שלמה,
ר' שם? עומד ומי לפתוח ניגש
שהוא תוך לחברו פנה שלמה

בדיוק .! הוא "זה לעברי מצביע
עכשיו, אותו רואה שאתה כפי כך

לי אמר והוא והתיק הכובע עם
לדבר יכול אני האם מחב"ד, "אני

דקות"? כמה אתך
על איתי ודיבר נכנס הוא ואז
בפרט ומצוות תורה חשיבות

הוא כשלפתע הגאולה, לקראת
לך להציע יכול "אני אותי שואל

מלך שליט"א הרבי של תמונה
המשיח?

אמרתי כן "כן, התעלפתי. כמעט
בהתרגשות התמונה את ולקחתי

עצומה".
שינוי על החלטתי יום מאותו

לעצמי קניתי למחרת כבר דרכי.
וזכיתי המזוזות את בדקתי כיפה

בחיי. ביותר החשוב למהפך
דוד הרב של הביקור בזכות הכל
הרבי של התמונה את לי שהביא

המשיח. מלך שליט"א

השנה. ראש לקראת המשיח מלך שליט"א הרבי של כללי מכתב - קודם מעמ' המשך
* * *

האמור כל גם מתבטא קצרה, בלשון המתבטאים בתורה, רבים כענינים
בתושבע"פ: קצת הסבר עם יחד שבכתב, בתורה ספורות במלים
ברא "בראשית - כולה הבריאה את המקיף שבתורה, הראשון לפסוק

הארץ צבאם, וכל השמים את (כולל הארץ" ואת השמים את אלקים
"בראשית" הראשונה שהמלה התושבע"פ מסבירה - צבאי'ה) וכל

התורה "בשביל - המשמעות את מכילה
שנקראים ישראל ובשביל ראשית, שנקראת

ראשית".
תמיד ומתחדש נברא, כולו העולם כלומר,

שיהודי כך ידי על- ושלמותו, חיותו ומקבל
תורה. לפי מתנהג

* * *
ההוראות אחד כאמור, מהווה, זה דבר

לשנה כ"ראש" ראש-השנה של העיקריות
ימי כל את מנהיג שהוא זה, (במובן כולה
אברי כל את מנהיג שהראש כשם השנה

יום כל חדור להיות צריך שיהודי - הגוף)
שלו, דבור ואפילו שלו, מעשה שכל בהכרה

אם כי הקרובה, ולסביבתו לעצמו רק לא נוגעים - שלו, מחשבה ואפילו
עליו זאת עם יחד העליונים, לעולמות עד העולם, של הכללי להיקף גם
למלא המלאה האפשרות לו יש ידי", מעשי מטעי, "נצר שבהיותו לזכור

והתפקיד הקב“ה, של כפיו יציר הראשון, אדם על שהוטל כפי תפקידו את
שלמותן, לתכלית סביבו העולם ואת עצמו את להביא

עליו ביום וביחוד בכלל, הקב"ה שנותן במדה האפשרות את מקבל והוא
המלאה, מידו מאד" טוב והנה עשה אשר כל את אלקים "וירא נאמר

והרחבה. הקדושה הפתוחה,
טובה וחתימה כתיבה בברכת

ומתוקה טובה לשנה
שניאורסאהן מנחם

* * *

עכשיו נפלאות העולם מלך ה'

ליום פרק תשרי היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

ג פרק בכורות הלכות

ד. פרק

ה. פרק

ו פרק

ז. פרק

ח. פרק

. א פרק שגגות הלכות

יד-טז פרקים צרעת טומאת הלכות

א-ג פרקים ומושב משכב מטמאי הלכות

ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים
.

י-יב. פרק
יג. פרק ומושב משכב מטמאי הל'

א-ב פרקים הטומאות אבות שאר הל'

ג-ה פרקים

כט

א

ב

ג

ד

ה

ו

ד'

ה'

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

מהחלום שהגיעה התמונה

הרי, הרי  המתאיםבתוקף המתאים, עצמוכשיהודי מעמיד עצמו בתוקף מעמיד כשיהודי
של מציאותו וכל מתפעלים, לנוכחלנוכח האמתהאמת

נהיההכח המעלים ומסתיר - מתבטל, ויתר על כן: הוא נהיה  הוא כן: על ויתר מתבטל, - ומסתיר המעלים הכח
עולם"למסייע לכך שארץ ישראל לגבולותיה תהיה "נחלת עולם" "נחלת תהיה לגבולותיה ישראל שארץ לכך למסייע

תשל"ח) קטן (פורים

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

התוקף מול מתבטלים
מוהל

נתב״ג חב״ד בבית שליח אור בן גיא
חב"ד כמנהג בריתות ועורך מוהל

המשיח מלך שליט"א הרבי כהוראת בנפרד •• פריעה
מהיר לריפוי טבעית אבקה • במחט שימוש ללא •

052-7723-298

חופשי בתרגום הינו המכתב

בנוגע הנפש לחשבון בפרט השייך יום אלול: ח״י
.(177 ע' ה'תש"ג השיחות (ס' העבר תשרי לחדש
(ב"ר עולם של חלתו גמר הי'ה שהרי והושלמה:
פ"ב, שבת (ירוש' עולם של נרו עולם, של דמו רפי"ד)
כאילו א): כז (ר"ה מהרש"א בחדא"ג מזה יתרה ה"ו)

אדם. בריאת קודם דבר שום נברא לא
בתחלתה. ראש עטרת היא: שמשמעותו וה״ראש״..

במעלה ראשון בראשית, משעה לכל קדם כ״כתר״:
ביום רד"ה לקו"ת וראה שם). בחיי תזריע. ר"פ (ויק"ר

שלח. השמיני
כלל לגאווה בא אינו זה ובכל תלויה: שבו כ״כתר..
זה כשמביא (גם לעצמו טובה להחזיק לא ואפילו
כו' כלל משלו זה אין כי.. שוטה גיא "וכל לפועל)
ומעין (קונטרס כו'" גרוע עוד ה"ה) בזה מתגאה (ואם

בארוכה). פט"ז
א. מח, זח"ג פכ"א. מב"ר להעיר הכבירים: הכוחות

ב. לד, לזח"א יצחק לוי לקוטי
א, (בראשית ממש"נ להעיר הצורך: במדת ולשנות
אמור לקו"ת גו'. ורדו וכבשוה הארץ את מלאו כח)

ב). (לח,
לי' כדבעי א): (סז, כתובות ראה המדה: במלוא

למיעבד.
פ"א לר"ה ר"ן הובאה - כג פסיקתא הדין: יום
מרום. דצבא גם דין שזהו תוקף ונתנה ובפיוט מ"ג.
הכוונות. (בס' דר"ה א' יום בכוונות ובכתהאריז"ל

וכו'). פע"ח
האדם. נברא ממנו העפר גם ליש: מאין הכל

במש"נ: גם שמרומז וי"ל הבריאה: את ולהנהיג
ישראל (שכל מלך לבן וצדקתך תן למלך משפטיך

תקו"ז ב. כו, (זח"ב מלכים ובני מלכים

עד גו' מים וירד גו' א)) סז, שבת ב. א, בהקדמה
א-ח). עב, (תהלים ארץ אפסי

תקו"ז ג. פקודי תנחומא פי"א. פדר"א בסיפורם:
תנ"ו.

סיפור האי א): (קנב, זח"ג ראה הוראה: בסיפורם..
כו'. דאורייתא

תנחומא א. לח, שם א. לז, סנה' רבים: במקומות
ועוד. שם

ישנם כולם דבפנימיות וי"ל כולם. שלא אף ופרטי׳:
של בחותמו אדם כל טבע שהקב“ה כיון בכאו"א

א) סא, (ברכות נברא פרצופין דו וע"ד אדה"ר.
(זח"ג איקרי גופא פלג נוקבא בלא דכר וכאו"א

כ). ז,
ועוד. שם. סנה' התורה: מספרת

שם. פרש"י א. א, בראשית ראשית: .. "בראשית
(לא, ובזח"א יד. פ"א, ב"ר צבאי‘): וכל .. את (כולל

הע"ס. לכל המרמז ב)
יום בכל הוא הבריאה חידוש כי תמיד: ומתחדש

בתחלתו). ח"ב (תניא הבעש"ט וכתורת תמיד
הל' רמב"ם ראה העולם: של .. מעשה שכל

כל עצמו שיראה אדם כל צריך ה"ד): תשובה(פ"ג
כו'. כולה השנה

מה דע הה"מ: וכתורת העליונים: לעולמות עד
ממך הוא שלמעלה מה כל דע פי' ממך למעלה

האמרת ה' את ד"ה וראה לסופו). קרוב תורה (אור
ועוד). תר"ל. המאמרים ס' תבוא. (אוה"ת

זה דריש ב) ובזח"א(לה, כא). ישעי'(ס, ידי״: .. ״נצר
וחוה. אדם על

יא. ג, עה"פ קה"ר כפיו: יציר
מדרז"ל ולהעיר לא. א. בראשית מאד״: .. ״וירא

ה). פ"ח, (ב"ר אדם זה מאד טוב
דברכה הנוסחאות ברוב הוא כן והרחבה: .. המלאה

דברהמ"ז. ג'

גלייזר דוד הרב



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

03-5017702

ביטוחים קדמי

ילדים וגני משפחתונים לביטוח מיוחדת מח'

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

03-501770203-5017702

מח' מיוחדת לביטוח משפחתונים וגני ילדיםמח' מיוחדת לביטוח משפחתונים וגני ילד

בשבילך...יש לנו חדשות בשבילך... חדשות לנו יש

ומשיחחדשות, דעות, חדשות חב"ד, עניני גאולה ומשיח גאולה עניני חב"ד, חדשות דעות, חדשות,
כפתורוכל מה שצריך - בלחיצת כפתור בלחיצת - שצריך מה וכל

www.hageula.comwww.hageula.com

האדום:דיווחים שלחו לאימייל האדום:   לאימייל שלחו דיווחים
hageulacom@gmail.comhageulacom@gmail.com

הגאולהאתר הגאולה אתר
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

שמחה מתוך המלכות קבלת

הבחינה תוצאות פעלו מה
דתלמידי הבחינות תוצאות גליון כשהראוני נבהלתי
בהנוגע העבר חודש במשך כאן בקרו אשר ד... תו"ת
שהוא כיון הוא, למותר אך הבהלה סיבת ולפרש אליו,
תוצאות סיבת ג"כ לו ידועות ובודאי הנבחן, הי'
אל ומצאת יגעת לא חז"ל, הודעת שכללותן הבחינה

תאמין...
אבל הבחינה, תוצאות עליו פעלו כמה עד יודע איני
בכל בפועל זה לפעול,...שבא צריכות שהי' מה אני יודע
המצות) (כללות וגמ"ח עבודה דתורה הקוים שלושת
הפתגם וכידוע הרצון, בפני העומד דבר לך ואין
חפץ) אינך אבל אתה (יכול חאטשעס ניע דא מאזשעס

וברחמים. בחסד בהנ"ל טוב שיבשר רצון ויהי
ה׳תתמג) (מאגרת

חב״ד ספר לבית רישום
חב"ד.. ספר מבית ...דו"ח מכתבו קבלת הנני מאשר

שכותב ואף התלמידים, של המועט מספר על ולפלא
וגם מקום בכל במוחש ראו כבר בזה, הטעמים

ת"ו, בארה"ק
חז"ל להוראת מתאים באופן בזה כשמשתדלים אשר
בהנוגע ומצאת,...לזרז ההבטחה גם מתקיימת יגעת -

להבא,
כמה בטח הרי הוא, הלימודים זמן שאמצע אף כי

ואין נרשמו לא שעדיין בשכונה חדשים מהמתיישבים
ואפשר מיוחד בית-ספר עם עתה לעת מקושרים

עם יתיעץ ובודאי בהנ"ל, לעשות אופנים עוד ישנם
יועץ בורב ותשועה חב"ד, חינוך עסקני

ה׳תתמד) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בשבת שחל באלול, כ"ה שבין הקצרה בתקופה
תשרי א' יום לבין החולפת, השנה של האחרונה

אנו הבעל"ט, החדשה השנה של השנה ראש
האחד, כלליים. הולדת ימי שני בין מתניידים
המידע כפי עולמנו, של הולדתו-בריאתו יום

במאמרם: חז"ל ע"י אלינו המגיע האלוקי
הולדתו- יום והשני העולם, נברא באלול בכ"ה

ביום השנה בראש הראשון, אדם של בריאתו
בתשרי. א'

השנה, ראש בתפילות נזכרים אלה ימים שני
תחילת היום "זה למדי: חריג במינוח כי אם

לאיזה היום", "זה ראשון". ליום זכרון מעשיך
השנה, ראש ליום הכוונה ואם הכוונה? יום
והרי מעשיך" "תחילת בתואר יוכתר מדוע

העולם בריאת ברגע הייתה ית', מעשיו תחילת
כ"ה ביום כן, לפני ימים חמישה כבר שהיתה

באלול?

האדם בבריאת מתחיל הכל
"זה הביטוי שאכן מבואר החסידות בתורת

שהמלה כידוע השנה. ראש ליום כוונתו היום",
הידוע ליום כוונתה הידיעה, בה"א "היום"

הכתוב וכלשון השנה. ראש יום הוא והמפורסם,
האלוקים בני ויבוא היום "ויהי איוב: בספר

היום" ל"ויהי התרגום ומפרש ה'". על להתייצב
הגדול הדין יום דהיינו רבא", דינא יום "והוה -

השנה. ראש הוא
בתשרי, א' השנה ראש יום זה, יום דווקא

נברא ביום שבו משום מעשיך", "תחילת הוא
העשיה תחילת אכן עובדתית הראשון. אדם

באלול, בכ"ה העולם, נברא בו ברגע התרחשה,
הרי האדם, בריאת את אין עוד שכל אלא

חסרת מסגרת אלא אינה כשלעצמה שהבריאה
אינו. שעדיין למישהו ורקע תפאורה תוכן,

כפיו יציר הראשון, כשאדם בריאתו, לאחר מיד
את וראה שמסביב, בבריאה התבונן הקב"ה, של

שאמר במי להכיר האיכותית ביכולתו מעלתו
הבורא גדולת את לראות ביכולתו העולם, והיה

גדלו מה ה' מעשיך רבו במה שמתגלית כפי
הבריאה את להביא דעתו, נתן מיד ה'. מעשיך

ית'. מלכותו קבלת ע"י ולתכליתה ליעודה
"בואו ואמר ופתח נבראים כל את וכינס עמד

הייתה עושנו". ה' לפני נברכה ונכרעה נשתחווה
הראשונה, המלכות קבלת המלכות קבלת זו

הבריאה. שבתחילת

ראשון ליום נכונה תזכורת
הבריאה את שהביא האדם, בריאת עם כעת רק

ומיוחד, יחיד אחד עולם בבורא להכרה כולה
רק ית', מלכותו קבלת ע"י בטלים, הכל אליו
את וערכו, חשיבותו את מקבל העולם כעת

בריאת יום היום", "זה ולכן האמיתית. מציאותו
הוא השנה, ראש תשרי בא' שחל הראשון אדם

כאשר האמיתי, מעשיך" "תחילת את מהווה
של הראשון ליום נכונה, תזכורת מעניק זה יום

ראשון". ליום "זכרון הבריאה
ונעשים", נזכרים האלה "והימים הפסוק על

השנה, ממועדי אחד כל שבבוא האריז"ל מבאר
החג של עניינו את מזכירים שאנו ע"י הנה

שאנו הרי בתורה, ובקריאה בתפילה והמועד
השפעה אותה בו ומאירה שחוזרת גורמים

הראשונה. בפעם בו שנמשכה והמשכה
הבעל"ט, השנה ראש ימי בשני דידן, ובנידון

העולם וברחבי בארץ ישראל, בקהילות יקיימו
רמה מצווה שופר. תקיעת מצוות את כולו,

מלך הכתרת עניין הוא מטעמיה שאחד ונשאה
הכתרת בעת נהגו כך הקב"ה. המלכים, מלכי
בשופר לתקוע ישראל, עם בתולדות מלכים

מלכותו. שתמשך לאיחול כביטוי

המשיח מלך של המלכות קבלת
לראות מסביב נתבונן אנו, גם הראשון כאדם
הכנסת לבתי להגיע לעודד ביכולתנו מי את
שופר". קול "לשמוע היום מצוות את לקיים
את גם שופר, בתקיעת לזכות לראות כן כמו
כגון: הכנסת, לבתי להגיע ביכולתם שאין מי

כאלה שלימה. לרפואה שיזכו וחולים קשישים
חיילי האסורים, ובבתי רפואה בבתי הנמצאים

ייעדר. בל איש הבטחון, וכוחות צה"ל
הנם שופר, תקיעת של אלה מיוחדים רגעים

לקבלת רצוננו פנימיות את לעורר רצון עת גם
מתוך המשיח, מלך שליט"א הרבי של מלכותו
שמביא זה הוא באשר עצומה, ושמחה ביטול

מלך אודות הרמב"ם וכלשון ית', מלכותו לגילוי
את לעבוד כולו העולם את "ויתקן המשיח

שפה עמים אל אהפוך אז כי שנאמר ביחד, ה'
אחד" שכם ולעבדו ה' בשם כולם לקרא ברורה
ממש. ומיד תיכף והשלימה, האמיתית בגאולה

המשיח מלך שליט״א לרבי התוף את מוסרת כהן, חוה גב׳
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