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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USA

רעיון שבועי מתורתו של משיח

עיבוד ועריכה :שלום דובער ישראלי

הזמן המתאים להכרעת הכף לגאולה
ראש השנה הוא יום הדין בו פוסק הקדוש ברוך הוא עבור
כל יהודי את הדין למשך השנה הקרובה.

ניצבים היום כולכם" נאמר בראש השנה ,ומשמעותו היא
שלמרות שזהו יום של דין ומשפט ,הפסוק אומר "אתם
ניצבים" ,כלומר ,שכל יהודי  -לא משנה באיזה דרגה
רוחנית הוא נמצא  -הרי הוא "ניצב" ,עומד ובטוח לגמרי
שהוא זוכה בדין.

מנהגו של עולם הוא שאדם העומד לפני משפט נתון
במתח מפני התוצאות שיקריא השופט ,אבל בנוגע לבני
ישראל שונה הדבר ,כי בני ישראל יודעים ובטוחים שיצאו
זכאים בדין .וכפי שנפסק להלכה שלפני ראש השנה
"לובשים [בגדים] לבנים ומתעטפים לבנים  . .ואוכלים
ושותים ושמחים בראש השנה לפי שיודעים שהקדוש
ברוך הוא יעשה להם נס".

ועוד יותר מכך – כל יהודי נמצא בראש השנה בדרגת
מלך (כלשון הפסוק "ניצב מלך") ,וכמו מלך ,הרי הוא
שולט על כל המציאות שסביבו ,ולכן ברור הוא שכל
יהודי מקבל את כל ההשפעות של ראש השנה בגלוי
ובפשטות ,אפילו ללא כל השתדלות מצידו (כי הרי למלך
אסור לעשות מלאכה או להתאמץ ,אלא הוא מקבל את
הכל על ידי אנשים אחרים).

הפסוק אומר "אתם ניצבים",
כלומר ,שכל יהודי  -לא
ומפרשת "ניצבים" עוברים לפרשת "וילך" – הרומזת על
משנה באיזה דרגה רוחנית
ההליכה לגאולה האמיתית והשלימה .והעיקר הוא שכל
הוא נמצא  -הרי הוא "ניצב",
זה יהיה בפועל ממש ,וכבר לפני ראש השנה מתחילים
להתכונן מתוך שמחה ליום הדין.
עומד ובטוח לגמרי שהוא
זוכה בדין
מזל המשיח גובר

זאת אומרת שעוד קודם סיומו של המשפט ,אנחנו
כבר יודעים ובטוחים שהדין יהיה לזכותנו ,לזכות בני
ישראל ,ולכן זה מתבטא בפועל בשמחה ,בביגוד החגיגי
ובסעודות של ראש השנה.
זהו תפקידם של הדיינים בכל משפט  -להביא לחקר
האמת ולהשתדל לזּכֹות ולהציל את הנשפט ,כנאמר
בפסוק בפרשת מסעי "ושפטו העדה  . .והצילו העדה".
וכך גם כאן ,בטוחים אנו שהקדוש ברוך הוא יפסוק את
הדין לטובתנו – לשנה טובה ומתוקה.

להכריע את הכף
הפסיקה הסופית שלה אנחנו מצפים היא כזו שתביא קץ
והצלה מושלמת לכל בני ישראל  -הגאולה האמיתית
והשלימה ,ובמיוחד בראש השנה הקשור עם הגאולה
האמיתית והשלימה ,כי העבודה המרכזית של יום ראש
השנה היא קבלת מלכותו של ה' עלינו מחדש ,ומלכותו
של ה' קשורה ומתגלית בשלימות על ידי מלכותו של מלך
המשיח ,בגאולה השלימה.
מכל זה עולה המסקנה המתבקשת שבראש השנה צריך

להיפסק הדין לגאולה שלימה שזהו העיקר והתכלית של
הדין והמשפט – "והצילו העדה" .ובפרט בדור שלנו ,שלפי
כל הסימנים הרי הוא הדור הראשון לגאולה כפי שנשיא
הדור הכריז והודיע שבני ישראל כבר עשו תשובה (כבר
לפני משך זמן) ,וכולם עומדים הכן לגאולה האמיתית
והשלימה.

ובפרט שערב ראש השנה זהו יום ההולדת של הרבי
ה"צמח צדק" רבי מנחם מענדל מליובאוויטש (הרבי
השלישי בשושלת חב"ד ,נולד בשנת תקמ"ט ,לפני כ130-
שנה) ,ששמותיו הם השמות של מלך המשיח ,ואם כן
מובן שביום זה מתגבר המזל של שמו של משיח ,ועד –
מזלו של מלך המשיח עצמו.

זוכים בדין  -לפני שהתקיים

ותיכף ומיד ממש עוברים כולנו לבית המקדש ,לחיים
נצחיים ובריאים ,לשנה טובה ומתוקה לכל יהודי ויהודי,
בגאולה האמיתית והשלימה.

עניין זה מרומז גם בפרשת השבוע פרשת ניצבים -
שנקראת בשבת שלפני ראש השנה :הפסוק "אתם

ניצוצות של גאולה

(על פי שיחות ערב ראש השנה ה'תשנ"ב)

דבר מלך

הרב מנחם כהן

השכר על השמיטה  -גאולה

בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם
שבתון ,זכרון תרועה מקרא קודש (אמור כג ,כד)

ובחודש השביעי באחד לחודש
יום תרועה יהיה לכם (פנחס כט ,א)

תוכן העניין של תקיעת שופר הוא – כמו שכתב הרמב"ם
ש"רמז יש בו ,כלומר ,עורו ישנים משנתכם".

תרועה היא סימן בכי ויללה ,כתרגומו יבבא ,וכמו שנאמר
"וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם
והרעותם".

ובהתאם לכך הסיום של שער התקיעות הוא בעניין ביאת
משיח – כי כיון שתקיעת שופר מעוררת מהשינה ,ומתבטל
המצב של "אני ישנה בגלותא" ,אזי "יבוא משיח במהרה
בימינו".
ומזה באים לשמחה הכי גדולה  -שמחת הגאולה השלימה,
אחרי הניצחון לא רק במלחמה הפרטית עם היצר הרע שלו,
אלא גם במלחמה הכללית של צד הקדושה עם צד הקליפה,
ויוצאים בניצחון גמור אל הגאולה האמיתית והשלימה על
ידי משיח צדקנו.

והנה לפי זה ,ודאי לעתיד לבוא שיעביר הקב"ה רוח הטומאה
מן הארץ ,ויתבטל היצר הרע ,ויהיה חירות ממלאך המוות,
חירות משעבוד מלכויות ,אזי לא שייכת עוד תרועה שהיא
סימן יללה ,ולא שייכת כי אם התקיעה שהיא סימן שמחה
ושלוה ,והנה בזמן ההוא לא יהיה כי אם אחדות דווקא ,ואין
פירוד כלל.
(ספר 'אדרת אליהו' לה'בן איש חי' פרשת נצבים)

(שיחת שמחת בית השואבה תשי"ד)
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הפטרה :שוש אשיש  -כל ימי העולם (ישעיהו סא ,י  -סג ,ט)

הוראת מלך המשיח
שהצילה אלפים:

החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
יש ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש ,תהילים ,ותניא.

|

פרקי אבות :ה-ו

בדיקת המזוזות והתפילין
אם לא נבדקו בי"ב
החודשים האחרונים

כתוב במדרש על הפסוק "רצית ה' ארצך
שבת שבות יעקב" – "רצית ה' ארצך ,זהו
שאומר הכתוב ארץ אשר ה' אלוקיך דורש
אותה ,הקדוש ברוך הוא הופך ומהפך
ומסתכל ונותן עיניו בה עד שתרצה
מעשיה להקב"ה  . .עשו את השמיטין
 . .אותה שעה היא מרצה מעשיה להקב"ה
 . .לכך רצית ה' ארצך" .ויהי רצון שעצם
קבלת החלטה טובה בנוגע לקיום מצות
שמיטה תביא כבר את השכר – "רצית ה'
ארצך שבת שבות יעקב" ,ואז ,נזכה לקיים
מצות השמיטה – הן שמיטת קרקע והן
שמיטת כספים – מן התורה.
(שבת פרשת ראה ה'תשמ"ו)

האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה המייסד והיו"ר :הרב זמרוני ציק העלון יו"ל ע"י מוסדות חינוך חב"ד בת-ים
עיר הגאולה כ"ט בנובמבר  50המערכת :חיים ציק ,יצחק רחימי ,בנצי פרישמן אימיילoffice@sichathageula.com :
עריכה גרפית studio AG Times :למנויים והזמנות 052-6770-778 :אינטרנטhageula.com moshiach.net :
תמונת הרבי שליט"א מלך המשיח בחזית :ש .רומני להצטרפות לרשימת התפוצה באימיילmenuim@sichathageula.com :

ניסים גלויים

בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת
ברכה ,עצה והדרכה באמצעות אגרות הקודש

חייגו כעת03-9412-770 :
www.igrot.com

ומשיח
אגרות מלך
גאולה

אריה קירשנזפט

נפלאות עכשיו

ברכה מעבר להיגיון

המשיח כבר כאן
ישנו כבר מלך

מספר הרב יוחאי טויטו ,רב קהילה וראש
מכון ללימודי רבנות בבאר שבע:

תהליך התגלות מלך המשיח נעשה בשני שלבים כלליים .השלב הראשון
הוא כאשר הוא פועל להבאת שלימות קיום התורה והמצוות ,ובשלב זה
הוא נקרא 'בחזקת משיח' .השלב השני הוא כאשר הוא מצליח בפעולות
אלו והוא כבר הביא את הגאולה בפועל ,אז הוא נקרא 'משיח ודאי'.

בשנה האחרונה ,בגלל מצב הקורונה ,כמו
רבים ארגנתי מניין במרחב הפתוח ברחבת
הבניין בו אני מתגורר.

עם עלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח על כס הנשיאות ,החל לפעול
במלוא המרץ להבאת הגאולה באמצעות החסידים והשלוחים .עבודתו
של הרבי שליט"א מלך המשיח במשך כל השנים חותרת למטרה אחת
ויחידה – שכל העולם יונהג לפי רצון השם.

טבעם של מינים אלו ,בהם נוצרים היכרויות
חדשות ,כך שאנשים שהיו רגילים להתפלל
רק בקהילה המוכרת להם מימים ימימה,
מגלים לפתע שכנים בהם לא פגשו ואיתם לא
עמדו בקשר קודם לכן.

אלו הן פעולותיו של המשיח בהיותו 'בחזקת משיח' ,פעולות המביאות
למצב כזה שבכל העולם מקיימים את רצון השם.
כיוון שכבר מתחילת הדור השביעי ,החל הרבי שליט"א מלך המשיח
את פעולותיו כמלך המשיח ,כבר מאז אפשר היה לדעת כי הוא הוא
אותו משיח מיוחל .במשך השנים התפרסם הדבר ונודע לכל .כעת אנו
אוחזים בשלב המתנה וציפייה שהוא יתגלה כבר בשלימות כ'משיח
ודאי' ויביא את הגאולה בשלימות.

המשיח התגלה
יש לשים לב לפרט חשוב :למרות שאנו עדיין לא בשלימות של "משיח
ודאי" ,שזהו המצב הסופי  -בכל זאת אנו נמצאים בשלב מתקדם מאוד
בתהליך .כי עברנו כבר את השלב של 'בחזקת משיח' והתקדמנו הרבה
הלאה...
בשנת תנש"א הרבי שליט"א מלך המשיח התגלה בכל התוקף כמלך
המשיח .כלומר ,הוא כבר לא רק ראוי להיות משיח ,ולא רק בחזקת
משיח ,אלא הוא ממש התגלה כמלך המשיח ,כיון שהקב"ה כבר נתן לו
את השליחות לגאול את עם ישראל.
במילים פשוטות :בכל הדורות התפללו יהודים שהקב"ה ישלח את
המשיח שבדור לגאול את ישראל .ובדורנו זה קרה .שליחות זו היא
השלב המכריע ,השלב שבו הגואל בא ומופיע בעולם .כעת מה שנשאר
הוא הסיום והשלימות של ביצוע השליחות – שכולם יכירו בו והוא יביא
את הגאולה השלימה לעין כל.

מאורעות השנה
לקראת סיומה של שנת תש"נ ,החלו להתרחש מאורעות מלחמת
המפרץ .המאורעות שהתרחשו מתוארים במדרש בתור מאורעות שנת
התגלות משיח .באותה תקופה החל הרבי שליט"א מלך המשיח להזכיר
את דברי מדרש זה בשיחות רבות ,תוך הדגשה כי אכן מאורעות אלה
מתרחשים כעת .הווי אומר :בשנת תנש"א התרחשה התגלות המשיח!
בהמשך אותו מדרש מתואר גם אופן ההתגלות של המשיח .אומר
המדרש כך :בעת התגלותו עומד המשיח "על גג בית המקדש" ומודיע
לישראל כי הגיע זמן הגאולה.
הרבי שליט"א מלך המשיח אומר על מדרש זה שהכוונה היא לזמן
שקודם הגאולה עצמה ,וכבר אז מתגלה מלך המשיח במקדש-המעט
שבחוץ לארץ – בית רבינו שבבבל .אז ,בשנת תנש"א ,היתה ה"שעה
שמלך המשיח בא" ,הרבי שליט"א התגלה כמלך המשיח ,ומבית רבינו
שבבבל  ,770בישר לנו על כך שבקרוב ממש הוא עומד לגאול אותנו
בשמחה ובטוב לבב.

מורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי
יום שישי
שבת קודש
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי

ג' פרקים ליום
הל' גירושין .פרק יג .הל' יבום וחליצה ..א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.
הל' נערה בתולה ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
הל' סוטה ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
פרק ד .הל' אסורי ביאה ..פרק א-ב.
פרק ג-ה.

מענדי ליפש

כ"ו אלול  -ג' תשרי
פרק אחד ליום
הל' בכורים .פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.
פרק יא.
פרק יב.

כך גם אני ,באותן תפילות בחצר זכיתי להכיר
את קובי ,בחור צעיר ונמרץ ,רווק כבן ,35
שהגיע מהבניין הסמוך והחל להתחזק .קובי
היה פעיל מאד סביב ארגון וסדר התפילות,
בנוסף הוא החל להתלוות אליי כמעט לכל
שיעורי התורה שאני מוסר במהלך השבוע.
משיעור לשיעור היה יוצא לנו כמובן גם
לדבר על חייו האישיים ונודע לי שכבר זמן
רב שהוא רוצה מאוד להתחתן אבל הוא לא
מצליח למצוא את הזיווג המתאים והנכון
עבורו .הוא אף סיפר לי על מספר פגישות
שהיו לו בחודשים האחרונים שלא צלחו
והחלישו את רוחו.
סיפרתי לקובי על אפשרות בקשת הברכה
מהרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח
באמצעות האגרות קודש .היה זה בתאריך ט"ו
באייר תשפ"א לפני כארבעה חודשים .קובי
כתב לרבי שליט"א מלך המשיח וקיבל מענה
מדהים .במכתב ,מתאריך י"א תמוז ,כתוב כך
(כרך כ"א עמוד רסג ,בתרגום חופשי):
"נתקבל מכתבך  . .ושמחתי במיוחד לקרוא בו
שבאת בקשרי שידוכין ובסוף הקיץ תתקיים
חתונתך בשעה טובה ומוצלחת".
פשוט מדהים! ישבנו שנינו על הספה המומים.
אמרתי לו" :קובי מזל טוב! עד סוף הקיץ
אתה מתחתן .יש ברכה מהרבי שליט"א מלך
המשיח!" קובי כמובן היה המום מהמכתב.
הוא יצא מביתי בתקווה ובציפייה לראות
בהתממשות הברכה.
את האמת ,אני עצמי לא הצלחתי להבין כיצד
אפשרי הדבר שקובי יספיק למצוא אישה
ולהתחתן עד סוף הקיץ ...לתומי חשבתי
שאולי צריך "לעזור לברכה להתקיים" וניסיתי
לחשוב על שידוך מתאים עבורו.
לאחר יומיים התקשרתי לקובי להציע את
הצעת השידוך שלי ,אבל קובי אמר לי" :הרב,
ברוך השם הציעו לי כבר מישהי שלשום (ביום
כתיבת המכתב!) נראה איך יתקדם ואעדכן
אותך ,אני נפגש איתה מחר בעזרת השם".

הרב יוחאי טויטו מחתן את קובי ומורן

ישבנו שנינו על
הספה המומים.
אמרתי לו" :קובי
מזל טוב! עד סוף
הקיץ אתה מתחתן.
יש ברכה מהרבי
שליט"א מלך
המשיח!" קובי כמובן
היה המום מהמכתב
כמובן איחלתי לו בהצלחה.
אחרי הפגישה שאלתי אותו" :קובי איך
היה?" .והוא השיב" ,הרב יוחאי ,זאת הכלה!"
חשבתי שאולי הוא מתרגש ,בכל זאת פגישה
ראשונה ...אבל הוא היה נחרץ בדעתו " -זאת
הכלה!" .הוא הוסיף לספר שהיא מתחזקת
כמוהו בשנה האחרונה ,ואפילו נכנסה ללמוד
במדרשה לבעלות תשובה.
לא דמיינתי עד כמה מהר הברכה תתגשם.
והנה לא עברו חודשיים וקובי מתקשר אליי
ומודיע לי שהיום הם החליטו להתחתן ...אותו
יום היה י"א תמוז  -שהיה בהשגחה פרטית
תאריך המכתב! מועד זמן החתונה נקבע ליום
ט"ו באלול " -סוף הקיץ" ,בדיוק כפי שהרבי
שליט"א מלך המשיח כתב במכתב...
ב"ה זכיתי לערוך להם את החופה והקידושין
וסיפרתי בחופה על הנס המדהים ואף קראתי
במעמד המיוחד את המכתב של הרבי
שליט"א מלך המשיח .ההתרגשות בקהל
הייתה עצומה ורבים ניגשו אחר כך לבקש את
ברכת הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות
האגרות קודש.
שלושה ניסים וברכה אחת  -שחזקה יותר
מההיגיון.
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להדגיש את ההלכות הקשורות
שיראו כיצד בטילות כל העצות והדיבורים המעררים "שלימות הארץ" -
ע"י נתינת משהו לאינו-יהודי ,וכן הפגיעה בשלימות התורה  -ע"י דברים
שלא על פי התורה ,שרוצים לשכנע מישהו שזה על פי התורה ,ביודעם
שזה היפך התורה.
(ד' אלול תשל"ט  -מוגה)

אור החיים

בנצי פרישמן

בפתחה של שנת השמיטה
"ושבתה הארץ" ,התנתקות מן הארציות ,ו"שבת לה'",
התמסרות לעניני קדושה ואלוקות ,הזמנים המוקדשים
לתפלה ,תלמוד תורה וקיום המצוות.

אנו ניצבים כעת בימים האחרונים ממש של שנת
ה'תשפ"א ,שקיבלה את ראשי התיבות הי' תהא שנת
פלאות אראנו .תחילתה של השנה ,בישרה על שינויים
משמעותיים בעולם ,שינויים עצומים שהבהירו לכל בר
דעת שהעולם אינו כפי שהיה בעבר .ברור שלאור דברי
הרבי שליט"א מלך המשיח  -המנבא בצורה ברורה כי אנו
זוכים לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש וכל
האירועים שקורים בעולם הינם חלק מתהליך זה  -בוודאי
ובוודאי שגם אירועי השנה האחרונים נכללים ונוטלים
חלק מרכזי בשינוי לטובה ההולך ומתרקם מרגע לרגע.

וההוראה משנת השמיטה לחיים האישיים היא שעל
האדם להתחיל את חיי יום-יום בהשקפה ובגישה,
שלמרות שלאחר מכן יצטרך לעשות דברי "חולין" הרי
עיקרם ותכליתם הם הוא – "שבת לה'" .אז יהיו דברי
ה"חולין" מלאי תוכן יותר .זו הדרך להשגת חיים מלאים
והרמוניים.

הרבי שליט"א מלך המשיח

עם סיומה של השנה ,בראש ובראשונה ,צריכה להתחזק
רגש הזעקה והקריאה לקדוש ברוך הוא ,אנא גאל אותנו
ושלח תיכף ומיד את הרבי שליט"א מלך המשיח!

ההוראה שבשמיטה היא
שעל האדם להתחיל את חיי
יום-יום בהשקפה ובגישה,
שלמרות שלאחר מכן
יצטרך לעשות דברי "חולין"
הרי עיקרם ותכליתם הם
הוא – "שבת לה'"

שבת לה'
אנו עומדים על סף שנת שמיטה (השנה השביעית
במחזור השנים) הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה.
אומר על כך הרבי שליט"א מלך המשיח שאחת ההוראות
המרכזיות והמסר שנושאת בחובה שנה זו ,טמונה בסדר
הפסוקים והמילים שבתורה המציינים את ענין השמיטה:
כי תבואו אל הארץ  . .ושבתה הארץ שבת לה' .שש שנים
תזרע שדך וגו'...

בדברים ארציים וחומריים .יתר על כן  -כשרעיון זה עומד
תמיד מול עיניו  -הופכים ששת ימי החולין האפורים
לאחרים ,הם מאבדים חלק גדול מן החולין שלהם ונעשים
מאירים יותר ומלאי תוכן יותר.

לכאורה ,לא מובן .סדר הדברים הוא הרי שבשש שנים
הראשונות מעבדים את השדות ורק לאחר מכן באה
השמיטה ,שנת השביתה .אם כך ,היה צריך ,להכתב תחלה
בתורה :שש שנים תזרע שדך גו' ואחר כך  -ושבתה הארץ.

להתחיל מהסוף

אלא שהמסר הטמון בסדר זה הוא שכאשר אדם
מתחיל להתעסק בעניני העולם ,עליו לדעת שהמטרה
הראשונה היא "שבת לה'" :לא הארציות והחומריות ,כי
אם הרוחניות והקדושה .גישה זו מבטיחה שלא יישקע

כך גם בחיי היום-יום ,ישנו ענין של "עבודת אדמה"
(פרנסה) ו"חולין" כעניני אכילה ,שתיה ,וכדומה ,ענינים
בהם "ומותר האדם מן הבהמה אין" ,וישנו ענין של

הלכה ומנהג

להציב את המטרה
על סף שנת השמיטה ,הברכה שלוחה לכל אחד ואחת,
שה' יעזור וכל חיינו יתנהלו בגישה זו ,המקדשת את
העיקר ומציבה את הערכים הרוחניים כמטרה העיקרית.
שינוי מוחלט של כל סדר היום ,לכזה המוביל את החשיבה
שתתמקד כל כולה בהבאת הגאולה האמיתית והשלימה,
עוד לפני ההתעסקות עם כל הענינים השוטפים ,תוצב
המטרה שלשמה הכל קיים.
זוהי ההחלטה המתאימה לקראת ראש השנה ,היום
המתאים ביותר לקבלת החלטה טובה שכזו .היום בו אדם
הראשון ,ניצב לבדו בתוך כל הברואים ,כשהוא מנהיגם
להכרה של "נשתחוה ונכרעה ,נברכה ,לפני ה' עושנו"
(הכנעה מלאה אל הקב"ה ,הבורא).
באותו יום בו הוא נברא והנהיג את העולם כולו לעבוד את
הקב"ה ,אנו מציינים את ראש השנה ,היום בו מתפללים
ומבקשים :מלוך על העולם כולו בכבודך  . .ויאמר כל
אשר נשמה באפו :ה' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל
משלה .וכפי שנראה זאת בפועל ממש ,תיכף ומיד ממש,
בהתגלותו המלאה של הרבי שליט"א מלך המשיח לעיני
כל בשר  -נאו!

הרב מנחם כהן ,רב ק"ק בית מנחם באר שבע

ראש השנה – שנת שמיטה תשפ"ב

 .3נוסח הפרוזבול" :הריני מוסר לכם כל חובות שיש לי ,שאגבה
אותם כל זמן שארצה".

 .1אחד מדיני השמיטה הוא 'שמיטת כספים' ,שמפקיעה את
כל החובות הכספיים שבין אדם לחברו .אולם ראו חכמים
שבשל כך נמנעים העם להלוות ,ותיקנו שימסור המלווה את
חובותיו לבית דין ,שאז מותר לו לתבוע חובותיו ,כאילו בית
דין גובה אותם עבורו .זוהי תקנת ה'פרוזבול'.

 .4מי שלא יכול לבוא לפני הדיינים ,ועשה פרוזבול בטלפון,
הרי זה מועיל .כמו כן אפשר לבקש ממישהו אחר (אפילו
בטלפון) לומר בשמו בפני שלושה אנשים את נוסח הפרוזבול.

 .2הרבי שליט"א מלך המשיח מעורר כי מצוה לפרסם את פסק
הדין של אדמו"ר הזקן ,שזמן עשיית פרוזבול לכתחילה הוא
בסוף שנה שישית ,ובשנה זו יום שני כ"ט אלול תשפ"א.
 .2את ה"פרוזבול" עושים לאחר התרת נדרים .כיוון שפרוזבול
צריך להיות בפני בית דין ,ובעת התרת נדרים כבר מזומנים
לפניו בית דין ,לכן עושים בהזדמנות זאת אף את ה"פרוזבול".

נא לשמור על קדושת הגליון

 .5מצות עשה לשמוע תקיעת שופר בראש השנה ,שנאמר
"ובחודש השביעי באחד לחודש יום תרועה יהיה לכם".
 .6ממכתב הרבי הריי"צ" :בשני ימים של ראש השנה ,משעה
קודם תפילת המנחה של ערב ראש השנה ,עד תפילת ערבית
במוצאי ר"ה ,הנה כל אחד ואחד מכם  -ישקוד באמירת תהלים
לילה ויום ,כי בשני ימים אלו צריכים להיזהר מדיבור חול עד
קצה האחרון ,למעט בשינה ,ולהרבות בתפילה ובתחנונים
מקרב ולב עמוק ,ובכל רגע פנוי לומר תהלים".

אין המערכת אחראית על תוכן הפרסומים בגליון

לפרסום בגליוןmodaot@sichathageula.com :

