
משיח״ שכולה ״שבת
"שבת יקיים בארה"ק משיח מטה
בשלח, פרשת בשבת משיח" שכולה
(23-27.1.18) תשע"ח שבט י'-י"א
ומשפיעים שלוחים רבנים, בהשתתפות

המשפחה. לכל מיוחדת בתכנית

רכס על בערד 'מרגוע' הנופש במלון
של בגובה יהודה, מדבר בגבול כידוד,
נסיעה מרחק הים פני מעל מטר כ-600
באיזור מקום מכל וחצי כשעה של
תחבורה קווי מספר ישנם כן כמו המרכז,
המובילים בארץ האיזורים מכל ציבורית
לפרטים: מוגבל, המקומות מספר למלון.

03-960-7700

תורה באהלי הודיה כינוס
של ההילולא יום טבת, כ' לרגל
אהלי של הגדול באוהל נערך הרמב"ם,
רושם רב אירוע הייטס, בקראון תורה
ב' כיתות תלמידי 750 בהשתתפות
ר' היה באירוע מיוחד אורח ח'. עד
את שריתק רובשקין מרדכי שלום
של הגדול הנס על כשסיפר הילדים
להתחזק אותם ועודד מהמאסר, שחרורו

באמונה.

פאר במכון אבידה השבת
לתפילין אבידה השבת במחלקת
זוגות מאות נמצאים פאר' ב'מכון
בין בעליהם. מי ידוע שלא תפילין
מפרסם, שהמכון התפילין תמונות
חב"דיים. שמות עם זוגות שני נמצאו
פאר: מכון עם קשר ויצירת לבירורים
ברק. בני 2 איש חזון רח' 03-6161666

טובות חדשות

הנשיאות קבלת יום - שבט י'
המרכזית ההתוועדות

(24.1.18) ה'תשע"ח שבט ח' רביעי, יום
ראשל"צ בראשיתה אולמי

יעודו, ואת יחודו את יש בעולמנו דבר לכל
וכל לבטלה, אחד דבר הקב"ה ברא לא שהרי
גם כך לכבודו. אלא ברא לא שברא.. מה
אופיו את מהם אחד לכל יש השנה, לחדשי
להפיק כדי לזה, מודע להיות צריך ומעלתו.

שבו. היחודית התועלת את זמן, פרק מכל

הקבלה מופיעה והקבלה החסידות בתורת
עשר שנים לבין השנה חודשי בין מעניינת,
חודש כל אבינו. יעקב של בניו השבטים,

השבטים. לאחד תואם

הרי זו הקבלה עפ"י
החודשים ששני
בשנה האחרונים
מניסן) (המתחילה
האחים לשני מקבילים
אבינו ליעקב שנולדו
יוסף הם: לאחרונה,
המקבילים ובנימין,
ואדר. שבט לחודשי

השבטים אחרון בנימין,
לחודש ותואם שייך
חודש הוא האחרון
השנים חודש אדר
אחיו ואילו עשר,
שייך יוסף הבכור,
שבט, לחודש ותואם

עשר. האחד חודש

ביותר המטה את להעלות
שליט"א הרבי מרחיב הקדושות בשיחותיו
יוסף, של היחודית מעלתו אודות המשיח מלך
רחל ע"י שמו בקריאת ביטוי לידי שבאה כפי
לי ה' יוסף .. יוסף שמו את "ותקרא אימו
שבדבריה והאיחול לתפילה מעבר אחר". בן
הצבעה גם בדבריה יש נוסף, לבן תזכה שעוד
יוסף, של יכולתו על
כאלה על גם לפעול
"אחר" בבחינת שהם
בן ל"בן", ולעשותם

שבשמיים. לאבינו

מסובב ע"י שנשלח הוא יוסף דווקא אכן
שם לפעול הארץ", "ערות למצרים הסיבות,

כולו. העולם לכל ועד ואחיו אביו לטובת

משנכתבו אחר" בן לי ה' "יוסף אלו מילים
נצחית הוראה, מהווים שהם הרי בתורה,
אחד ולכל הגאולה, דור לדורנו ובפרט לדורות
של בדרכו ללכת ברורה, הוראה מאתנו. ואחד
ובכל שלנו החברתית בסביבה ולפעול יוסף
חוצה! המעיינות בהפצת מגעת, שידנו מקום

עצמותו גילוי
ולהפיץ וללמד ללמוד
החסידות מעיינות את
ההפצה דרכי בכל
לרשותנו, העומדים
אל יגיעו אשר עד
רק לא ה"חוצה",
ויפקחו ישראל בבני
לראות עיניהם את
יגיעו אלא גאולה,
ה"אחר העולם לאומות
בהם ויפעלו שבאחר",
הגדול המהפך את
אל אהפוך אז "כי של
ברורה שפה עמים
ה' בשם כולם לקרוא

אחד". שכם ולעבדו

זו, בשבת במיוחד מודגשת מיוסף זו הוראה
י׳ יום את גם המברך שבט, חודש מברכין שבת
אדמו"ר של עבודתו שלימות את המציין שבט
הנשיא יצחק יוסף רבי הקודם, הרבי ריי"צ,
שבט י״א יום ואת חב"ד, בשושלת השישי
הרבי של לנשיאות עלייתו יום את המציין
בהתוועדות זה, ביום המשיח. מלך שליט"א
ועולם עם קבל הבהיר הראשונה, הנשיאותית
שכינה, עיקר המשכת גמר - דורנו משימת את
וזאת הזה, לעולם ית', ומהותו עצמותו דהיינו
בשורת הפצת ומצות, בתורה הוספה ע"י
בקרוב ההתגלות עדי מלכותו, וקבלת הגאולה

לבב. וטוב שמחה ומתוך ממש

עינים פוקחים
גאולה! ורואים
הבהיר זה, ביום המשיח. מלך שליט״א הרבי של לנשיאות העליה יום שבט, י"א יום מתברך זו, משבת

הזה. לעולם ית׳ ומהותו עצמותו שכינה, עיקר המשכת גמר - דורנו משימת את ועולם עם קבל

ילדים למען ,HASC של הגדול המופע יורק בניו התקיים השבוע
המשיח״. מלך הבא ״ברוך בשירת רגעים מיוחדים. צרכים בעלי

HASC של במופע משיח

770 Eastern Parkway, Brooklyn 11213, NY, USAהגליון קדושת על לשמור נא
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(12.1.18) ה'תשע"ח טבת כ"ה וארא, פרשת קודש שבת ערב

ב"ה
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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

שיחיו חנה ומרת שמואל ר' למשפחת
ליסון

תחי' מושקא חיה ה' בצבאות החיילת להולדת
הרחבה מתוך ולמע"ט לחופה לתורה לגדלה ויזכו
רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן של

המשיח מלך שליט"א לרבי

לזכות

סימהתחי' בן שי' שמואל הת'
וקרובה שלמה לרפואה
החולים שאר בתוך

טוב שלימהמזל רפואה

  
    

    
    

     
   

     
     
   

  
   

ישראל לבני אמור לכן
ג) ו, (שמות

שנאמר שבועה לשון אלא "לכן" אין
עלי". לבית נשבעתי "ולכן ג) א, (שמואל

וזאת ישראל, את שיגאלם הקב"ה נשבע
הדין מדת שמא משה יירא שלא כדי
מתחת אתכם והוצאתי גאולתן, תעכב

מצרים. סבלות
רבה) (מדרש

מורשה לכם אותה ונתתי
ח) ו, (שמות

בני "..ועתידין הזוהר: בספר נאמר
בעולם עזות מלחמות לעורר ישמעאל
בהם, וילחמו אדום, בני עליהם ויתאספו
וישלטו לירושלים, סמוך וגם ביבשה בים,
תמסר לא הקודש ארץ אך באלו, אלו

אדום. בני בידי

מקצה אחד עם יתעורר הזמן ובאותו
בה וילחם הרשעה רומי על העולם
עמים שם ויתאספו חודשים שלושה
בני כל יתאספו אשר עד בידיהם ויפלו
ואזי תבל, קצווי מכל עליהם אדום
(ישעיה שכתוב כמו הקב"ה עליהם יתעורר
מכן ולאחר וגו'", בבצרה לה' זבח "כי לד)
וגו'", הארץ בכנפות "לאחוז נאמר מה
(מארץ ממנה ישמעאל בני את וישמיד
ולא למעלה כוחם כל את וישבור ישראל)
אלא העולם אומות על עליון כח ישאר
שנאמר הוא לבדו, ישראל עם של כוחו

ימינך". יד על צלך "ה'

אהפוך אז "כי ג) (צפניה נאמר זמן אותו ועל
בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל
יד) (זכריה ונאמר אחד", שכם ולעבדו ה'
אחד", ושמו אחד ה' יהיה ההוא "ביום

ואמן. אמן לעולם ה' ברוך
וארא) (זוהר

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

17:35 16:20 ירושלים
17:37 16:34 תל-אביב
17:34 16:23 חיפה
17:39 16:38 באר-שבע
17:36 16:32 ניו-יורק
- גו' בקבצי אלוקים ה' אמר כה 

כא) כט - כה כח (יחזקאל ה' אני כי וידעו

  
חלקים 2 דק', 25 ,2 שעה רביעי ליל :

רביעי. ביום  

העמים לכל אחת שפה

מלך דבר

וארא פרשת

וארא

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל

רווה מנחם משלוחים:
3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,67 עצמאות
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

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

shageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net

השבת לוח

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

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

תניא תהלים חומש

בשנה, עשר האחד חודש את מברכים זו בשבת
ג): א, (דברים בתורה נאמר עליו שבט, חודש הוא
באחד חודש עשר בעשתי שנה בארבעים "ויהי

התורה". את באר משה הואיל לחודש...

חודש בראש דהיינו זה, ביום כי מבארים חז"ל
השבעים לכל התורה את רבינו משה תירגם שבט,
על (רש"י להם" פירשה לשון "בשבעים לשון.

הפסוק).

ישראל כל הרי זאת? עשה מה לשם ולכאורה
שלושים את לכבוש והלכו הקודש, לשון אז דיברו
כל תהיה שלא באופן ישראל, מארץ המלכים ואחד

התורה? את לתרגם צורך היה מי ולשם נשמה,

מישהו זאת לעשות היה יכול צורך, היה אם ואפילו
היה מזמנו רגע שכל בעצמו, רבינו משה ולא אחר
חול מיום נעלה שהוא חודש בראש ועוד מדוד,
מלאכה זה ביום לעשות לא נהגו שיש עד רגיל

נשים. ובפרט

האנושות שפת הקודש לשון

כולם דיברו בבל) (מגדל הפלגה דור לפני והביאור:
ט. הלכה א פרק מגילה (ירושלמי הקודש בלשון
הפלגה דור מחטא רק א). יא, בראשית ברש"י הובא
איש ישמעו לא "אשר וההתחלקות, הפירוד נוצר

ההופכי מצב שונים, לשונות ונוצרו רעהו", שפת
אחד. ה' וקדושה, לאחדות

בארץ", אחד כ"גוי המוגדרים ישראל של עניינם
גם אחד הוי' את אחת, תורה ע"י להמשיך הוא
אחדות. נעשית הגשמית בארץ שגם "בארץ",
גרם אחד, בהוי שמרד הפלגה דור זאת לעומת
יש מכך וכתוצאה בעולם, והתחלקות לפירוד

לשון. שבעים

מלשון משה ידי על התורה לתרגום הכוונה וזוהי
המשיך הוא בכך כאשר לשון, לשבעים הקודש
פירוד של במקומות גם הקודש, לשון - אחדות
ידי על אחד, ה' יורגש שם שגם לשון. שבעים -

אחת. תורה

משה ידי על דווקא

רבינו משה ידי על להעשות מוכרח היה זה עניין
טעמים: משני אחר, ע"י ולא

התכללות שתהיה תורה, מתן של חידושו זהו א.
רבינו, משה דווקא התחתונים. עם העליונים של
ושכל, חכמה של ביותר הגבוהה במדריגה בהיותו

לשון. לשבעים עד עצמו את להשפיל צריך היה

למקום עד אחדות להמשיך יכול רבינו משה רק ב.
ביותר" מטה "למטה לרדת כי אחר. ולא הפירוד,
ביותר". גבוה "גבוה עצמו שהוא מי רק יכול -
חלש, לתלמיד עמוק רעיון להסביר שבכדי כשם

ביותר. גדול בחכם צורך יש

העולם על להשפיע

חודש בראש חלה רבינו משה של זו פעולה
כשם החודש ימי כל את בתוכו הכולל יום שבט,
אברי כל של החיות את בתוכו כולל האדם שראש
העשירי יום את גם כולל זה שיום מכאן הגוף.
וחמי מורי קדושת כבוד של ההילולא יום בשבט,
ליום - שבט י' בין השייכות את ומדגיש אדמו"ר,
ישראל נשיא רבינו משה העתיק בו חודש, ראש
לשון, לשבעים הקודש מלשון התורה את הראשון,
זוהר (תיקוני דרא" בכל דמשה "אתפשטותא גם כך
הכי בעניינים העוסק דור, שבכל משה - ס"ט) תיקון

זה עם ויחד התורה ופנימיות גליא של עמוקים
ל"שפות" פנימיות, ובין גליא בין ורה, ת "מעתיק"
שנשבו תינוקות עבור - ביותר למטה עד שונות

וכו'.

שתי של התכללות אחד. מכל נדרשת זו הנהגה
בנגלה העמוקים בעניינים להתייגע יחד: הקצוות
אלא אמות בד' להסתגר לא בשעה ובה וחסידות,
מוגבלת שאינה הנהגה ובזכות העולם. עם לעסוק
מנוגדים, קווים שני כוללת אם כי בלבד, אחד בקו
משיח ידי והשלמהעל האמיתית לגאולה זוכים

ממש. בקרוב צדקנו,
תשנ״ב) שבט, חודש ראש וארא, פרשת שבת שיחת פי (על



את לאמוד יכול אינך לעולם
פעולה של השפעתה עוצמת
שליט"א הרבי בשליחות הנעשית
זה את "ראיתי המשיח. מלך
גנץ חמדי הרב מספר במוחש,
תקוה. בפתח בשליחות הפועל
,(2000) תש"ס בשנת זה היה
בניו ב"770" בישיבה אז למדתי
לוי הת' עם יחד ויצאתי יורק,
בדלהי לשליחות קופצ'יק יצחק

שבהודו.

בבית כי לנו נודע הימים באחד
בדלהי, סנטר", "אפולו הרפואה
שנתקף ישראלי יהודי נמצא
החלטנו קשה. ומצבו במאלריה
אותו, לבקר הולכים שאנחנו מיד

אפשר מה לראות
איתנו לקחנו לו. לעזור
הגאולה", "שיחת
הרבי של תמונה
המשיח מלך שליט"א
קריאה. חומר ועוד
ריקשה, על עלינו
זו שהייתה למרות
ונסענו ארוכה, דרך

הרפואה. לבית

בהלם. היינו כשהגענו
לפני בתור שם עמדו

היה לא הודים. מאות המיון
כמלווים שם הם האם לנו ברור
בתור עצמם הם או לקרוביהם
להיכנס הצלחנו ה' בחסדי למיון.
ולהגיע עצמו הרפואה לבית
שכב בה נמרץ טיפול למחלקת

הישראלי.

חברים, שני לידו היו כשנכנסנו
מה משום לעזור. באו שכנראה
הוא יפה. כ"כ אותנו קבלו לא הם
בתרדמת, או ישן, במיטה, שכב

קשה. במצב עכ"פ

פעולה, שיתוף איתם ליצור ניסינו
רוצים לאו שהם ניכר היה אך
מאוכזבים. מאוד היינו בנוכחתנו.
ארוכה דרך עשינו דבר של בסופו
למרות לבסוף כלל.. קלה ולא
מאוד, קצר זמן שם שהיינו
במטתו השארנו לחזור. החלטנו
הרבי ותמונת הגאולה שיחת את

המשיח. מלך שליט"א

הייתה שלו שבמיטה זכרתי אגב,
בהודו, מפורסם גורו של תמונה
זרה. עבודה עם מזוהה שהיה

של בתחושה חב"ד, לבית חזרנו
חלק - הסתיים כאן עכ"פ אכזבה.

בסיפור. א'

הייתי מכן, לאחר שנים עשר
בנימין, במטה עלי בישוב בשליחות
אחד יום סלומון. רפי הרב אצל
שכני את ופוגש מביתי, יוצא אני
כשהוא מזמן, לא שהתחתן דניאל
בשם מהישוב בחורצ'יק עם יושב

אליהם. והצטרפתי אמנון

אמנון הזכיר השיחה במהלך
"זכה" וגם בהודו, היה הוא כי
משהו במלאריה. חולה שם להיות
את לי הזכירו שחשף, בפרטים

אומלל". "ביקור אותו

שאלות כמה לו זרקתי
כדי ומקום, זמן של
תחושתי. את לאמת
בתש"ס, כי התברר
תחילה בהודו. היה הוא
אך בוואראנסי, אושפז
הוא מצבו משהחמיר
סנטר לאפולו הועבר

בדלהי.

לבדוק, המשכנו
זה היה כי והתברר
ניסן. חודש באיזור
שאני יודע אתה לו: אומר אני אז
לי: משיב כשהוא אצלך? הייתי
חב"דניקים. אצלי שהיו יודע אני
הרבי של תמונה לי השאירו הם

המשיח. מלך שליט"א

את לו שמו בהתחלה כי סיפר הוא
אכן והוא גורו, אותו של תמונתו
לוקחת זו שתמונה הזמן כל הרגיש
ביקש הוא כוחותיו. כל את ממנו

משם. זה את להעיף מהחבריו

הרבי של התמונה את לו וכששמו
ממש זה המשיח, מלך שליט"א
שאיפשרו חדשים כוחות בו נסך
דקות ולהתגבר. להתחזק לו
פניו בתואר מסתכל היה ארוכות
החלים הוא ה' וברוך הקדושים

לארץ. חזרה וחזר מהמחלה,

גם הוא מכן לאחר שנים כמה
נאמן בית והקים בתשובה, חזר
ביישוב להתגורר ועבר בישראל
ירושלים. בפרוזדור מאיר בית
חוזרת שאינה לתעמולה "חזקה
משיח בענייני בפרט ריקם",

וגאולה.

ערב תנש"א, טבת ז"ך א' מיום חיינו" "בית השבועון מתוך
המפרץ מלחמת

מצוה שליחות ברכה, דולר חלוקת בעת
מחר או היום לחזור רוצה אני המשיח: מלך שליט"א לאדמו"ר אמר אחד

ישראל. לארץ

דולר לו נתן המשיח מלך שליט"א הרבי
בארץ לצדקה זאת תתן אזי ואמר: נוסף,

רבה. בהצלחה הנסיעה ושתהיה הקודש,

האם שלי, הבית עם שם יהיה מה אבל הנ״ל:
בסדר? יהי'ה זה

בסדר, יהי׳ה הכל שליט״א: מה״מ אדמו״ר כ״ק
רבה. הצלחת

כ"ק הקודש. לארץ נוסע שהוא אמר א'
לתת נוסף דולר לו נתן מה"מ שליט"א אדמו"ר

הקודש. בארץ לצדקה

בסדר? זה האם הבא, בשבוע נוסע אני הנ״ל:

ומוצלחת. טובה ובשעה בסדר, שליט״א: מה״מ אדמו״ר כ״ק

שמחה". "שנה ענה: שמח" ל"יום-הולדת ברכה שביקשה אחת לאשה

א יאר, געזונטע א איחל: הולדתו יום עבור ברכה שביקש לילד
לתת נוסף דולר לו ונתן הצלחה], שנת בריאות, [-שנת יאר הצלחה'דיגע

ההולדת. ביום לצדקה

שמתקיימת נכדו לחתונת הקודש מארץ במיוחד שהגיע אמר אחד
שליט"א". מהרבי טוב מזל מכתב לקבל שזכינו "וב"ה הלילה

פאר אפגעבן איר וועט "דאס ואמר: נוסף דולר לו נתן שליט״א הרבי
דער זיין זאל און החתן-כלה), עבור תיתן זה (=את חתן-כלה דער
בשורות עדי-עד, בנין א זיין זאל און ומוצלחת, טובה בשעה חתונה

טובות.

כ"ק בטורונטו, חב"ד במוסדות שתומך יהודי הציג דוכמן שי' שלום ר'
גאנץ פאר איז "דאס באמרו: נוסף, דולר לו נתן שליט"א מה"מ אדמו"ר
עבור [-זהו טובות". בשורות זיין זאל תומך, זייט איר וואס ליובאוויטש

טובות]. בשורות שיהיו בה, תומכים שאתם ליובאוויטש כל

טובות בשורות (באנגלית) שליט"א מה"מ אדמו"ר כ"ק איחל א' לאשה
השנה. ימי כל במשך

און זיך פון נחת "אסאך שליט"א: מה"מ אדמו"ר כ"ק איחל א' לאשה
המשפחה]. ומכל מעצמך נחת [-הרבה משפחה". גאנצער דער

מה"מ אדמו"ר כ"ק אמר מתדרדר. בעלה של שהעסק שאמרה א' לאשה
צימער יערער אין פושקע צדקה א אריינשטעלן דארף "מען שליט"א:
[-יש פרנסה". מער און הצלחה מער בריינגן דאס וועט געשעפט, פון
הצלחה יותר יביא זה (בחנות), בעסק חדר בכל צדקה קופת להכניס

פרנסה]. ויותר

מדוכא. מאד שבנה שליט"א מה"מ אדמו"ר לכ"ק אמרה אחת אאשה
שלו. התפילין את בדקתי הנ״ל: שמו. את והזכירה

כשירות? ונמצאו שליט״א: אדמו״ר כ״ק

זה, את ותיקנו ראש, של התפילין עם בסדר הי'ה לא משהו הנ"ל:
התחיל שהוא היות לגמרי, התפילין את מניח אינו הוא עכשיו אבל

להתייאש.

יותר, אותו ותשכנעי פעם, עוד איתו תדברי שליט״א: מה״מ אדמו״ר כ״ק
תפילין להניח השי"ת של העצה אותה שהיא עצתך את יקבל הוא ואז

הנכונה. בריאות ומתוך חול, יום כל

עכשיו נפלאות חיינו מבית פנינים

ליום פרק שבט טבת - היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'

שוש הוידוי... נוסח
בה'. אשיש

א. פרק שבת הלכות

ב. פרק

ג. פרק

ד פרק
.

ה. פרק

ו. פרק

י-יב. פרקים שבועות הלכות
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המשיח מלך של תמונה

הוא האוטונומיה לתוכנית בנוגע הדיבור עצם
בארץ- שיש זה הקודש. וחילול ה' חילול

להם בנוגע זה הרי ומצוות תורה שומרי שאינם יהודים ישראל
מלחמה תכריז ישראל שממשלת המדובר כאן אבל בפרטיות,

ותורתו. ה' נגד גלויה
תשנ"ב) שבט (י'

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ה' נגד מלחמה

שליט"א ציק זמרוני הרב מאת
לפרטים:

03-960-0770
www.chish.co.il

המשיח ימות של תפילין
ענין את שמבאר הספר

תפילין זוגות ד' הנחת

גנץ חמדי הרב

המפרץ מלחמת
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הגאולה את שמקרבת צדקה גדולה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

יוה"כ מלחמת אירועי רושם תשל"ד. קיץ
היה ניכר השנה, בראשית שהתחוללה
נמשכו האיבה פעולות הכללית. באוירה
רוחני עידוד גם כמו מיוחדת, שמירה ונדרשה
האמיתית לגאולה והכנתו העם לחיזוק מיוחד
מלך שליט"א הרבי ע"י ניתן המענה והשלימה.
ל"מבצע שנוספו המצות, במבצעי המשיח,

הימים". "ששת ערב החל שכבר תפילין"

שנודעו החדשים, המבצעים הגיעו זה אחר זה
"תורה", והצלה": הגנה שמירה, כ"מבצעי
"נרות ספרים", מלא "בית "צדקה", "מזוזה",
על הכריז (בתשל"ה) בהמשך קודש". שבת
ו"טהרת והשתיה" האכילה "כשרות מבצעי:
ו"אהבת "חינוך" נוספו: בתשל"ו המשפחה".
עם התוודע מעתה ישראל". ואחדות ישראל
המבצעים". "עשרת - החדש למושג ישראל
תורה. בספר אות מבצע נוסף יותר מאוחר

הצדקה קופת את ממנף
חולל ההלכתי, להיבטו מעבר מבצע כל
מהדוגמאות היקף. ורחב עמוק תודעתי שינוי
במסגרת צדקה. מבצע - הוא הבולטות
המשיח מלך שליט"א הרבי עורר זה, מבצע
הזדמנות בכל הצדקה נתינת חשיבות על
"קופת את ממנף הוא כאשר אפשרית,
בבית, מוקד לנקודת אותה והופך הצדקה"
פשוט החולצה. בכיס ואפילו ברכב במשרד,

אפשרי. מקום בכל צדקה קופת להציב

היהודי מקבל הבהיר, הצדקה, מצות בקיום
כצדקה, אותם המעניק הקב"ה ברכות את
והרחבה הקדושה הפתוחה המלאה מידו
קופת הבית. בני לכל שמירה לתוספת וזוכה
גם הצדקה מצות קיום את מאפשרת הצדקה

אותה לקבוע ביקש לכן עני. לידינו כשאין
את מעוררת עצמה היא כשבכך בולט, במקום
הילדים, בחדרי ובפרט המצוה לקיום אדם
מעוצבת תהא שלהם האישית הצדקה שקופת

המצווה. לקיום אותם ותעורר

בה למחזיקים גדולה זכות
לתורמים גם שייכת הצדקה קופת קביעת
הקופה קיום עצם למוסדות. גדולים סכומים
כמו"כ בה. למחזיקים גדולה זכות מהווה
שאר של ציורים הקופות על להדפיס הציע
נוספות. המצוות לאיזכור המצוות', 'מבצעי

מלך שליט"א הרבי הורה המבצע במסגרת
לכתוב שלא ומהן: שונות, הוראות המשיח,
הן מיועדות, הן מטרה לאיזו הקופות על
המוכן מן שיהיה כדי בבית, הפרטית בקופה
הנדרשת, צדקה מטרת לכל צדקה של כסף
להבהיר כדי במבצעים, שמחלקים בקופות והן
צדקה. מצוות בקיום שיוסיפו היא שהמטרה

להותיר יש הצדקה, קופת את מרוקנים כאשר

לתת להשתדל שתיים. או מטבע לפחות
הבית עבור צדקה, קופת וכלה לחתן מתנה
גם בקופה צדקה לתת ניתן שלהם. החדש
הנתינת חשיבות את הדגיש בפרט בלילה.
וחג. שבת נרות הדלקת לפני בקופה צדקה

שיחה קיים תשמ"ט השנה ראש בערב
הצדקה קופת את שיקבעו ביקש בה מיוחדת,
את בכך סופגים הבית קירות הבית. בקיר
ותוקף יציבות לבית ונותנים הצדקה מעלת
שמקנים ועד בגשמיות גם כמו ברוחניות

אדמה. רעידות בפני עמידה יכולת לבית

ומשרד חדר בכל
קופת לקבוע שביקש הנוספים המקומות בין

בבית חדר בכל צדקה:
במטבח, ובמיוחד
לפני צדקה ולתת
לסעודה. האוכל הכנת
להמשכת העסק, בבית
האלוקית הברכה
חדר בכל וכן להצלחה,
העסק, בבית ומשרד
נעשים כך ידי ועל
הקב"ה. עם 'שותף'
לקבוע הארחה בבית

שאסור כך דבק נייר ע"י לקיר, הקופה את
חלק זה הלכה שעפ"י כך בשבת, להורידה
ולקובעה להורידה וכשעוזבים הבנין, מקיר
סידור עם יחד רכב בכל הפרטי. הבית בקיר
אוטובוסים, כולל (חת"ת), ותניא תהלים
לפעילות, ביציאה ומטוסים. אוניות רכבת
לתת יעורר זה בגלוי. צדקה קופת להניח
והשלימה האמיתית הגאולה עדי צדקה,

ממש. עכשיו

במצוות הטבה - כלכלי שינוי
דבר לך אין הרי החסידות תורת פי ועל - לידי נזדמן

- פרטית בהשגחה הכל אלא במקרה, שהוא

אנשים לארגן עומד שכ' המספר עתי ממכתב קטע
אתו דיעה תמימי שהם

וכו', הכלכלה בשטח המוכרחים שינוים דבר על

דת אנשי כמה נכנסים זה באירגון ואשר
אורטודוקסים.

אחד בשטח ולחדש לשנות כשמתחילים בכלל, והנה,
עולם, והשפעת חיים תכנית של

גם ולשנות חידוש להוסיף להאדם יותר נקל אז הרי
השקפתו. של אחרים בשטחים

בהם ששורר הטבע תופעות בכל כמו הנה זה, עם יחד

כן בזה גם בטח הרי דוקא, גומלין דהשפעת החוק
הוא.

האורטודוקסים החברים של גומלין להשפעת כוונתי
בכלל, הארגון של תכניתו ועל החברים שאר על

מקום יש תמיד והרי ומצותי'. תורתה לדתנו בהנוגע
זה. בשטח להטבה

גם האמור עתי מכתב פי ועל הקבוצה, כמארגן וכ'
עניני', בכל החי' ורוח הרעיון מחולל

ומכריז היוזם להיות עליו בזה שגם אפשר הרי
הנושנים-חדשים- המקורות אל השיבה שמוכרחת

ומצותי', מסיני משה תורת נצחיים,

ורק העיקר, הוא המעשה כי דוקא, מעשיי ובאופן
.. ואדם. שיטה כל של הבוחן אבן הוא המעשה

ו׳תשסה) (מאגרת

צדקה בקופת תורם המשיח מלך שליט״א הרבי
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ראשל"צ 56 המכבים דרך בראשיתה, אולמי 18:30 (24.1.18) ה'תשע"ח שבט ח' רביעי, יום

וטף נשים אנשים, – ישראל בית והמוני ציבור אישי שלוחים, משפיעים, רבנים, בהשתתפות

שבט י'-י"א לרגל המרכזית בהתוועדות להשתתף מוזמן הרחב הציבור

שיף אוריה
ותזמורתו נחשון דוידי עם

וזמרה שירה ברוב
א
ע

ומשיח גאולה עניני לכל ארצי 03-658-4633יריד ארצי: מוקד הארץ רחבי מכל הסעות

ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי
לנשים מיוחדים מקומות חופשית, כניסה ערוכים, שולחנות ע"י ההתוועדות

המשיח מלך שליט"א מהרבי ברכה דולר על - הגרלה תתקיים לכינוס התורמים בין

www.hageula.com הגאולה לאתר כניסה ע"י תורמים


