
ה׳ צבאות במחנה
הותיק לילדים החב"די העיתון
ה'", צבאות "במחנה הקודש בארץ
העיתון חדשה. וצורה שדרוג מקבל
תנועת ע"י בתשמ"ט לאור לצאת שהחל
הקודש בארץ השם צבאות הנוער
מלך שליט"א הרבי של לברכותיו וזכה
חדשות פנים השבוע מקבל המשיח,
החברים יקבלו המגזין את מגזין. עם
השם. צבאות של המשפחתית בתוכנית
.077-646-2770 חדשים: למנויים טל'

ומשיח גאולה - יומי מסר
המשיח" במדינת "אזרחים מערכת
מראשל"צ, ממן פנחס הרב בראשות
באמצעותו חדשני. מיזם כעת מפיקה
וגאולה משיח ענייני לימוד להפיץ ניתן
להבאת הישרה' 'הדרך את המהווים
נרשם כל המיזם, במסגרת הגאולה.
או יום בכל שלו לוואטסאפ לקבל זכאי
גאולה ענייני של מנה בשבוע, פעמיים
להעבירם ביכולתו מכן לאחר ומשיח.
פרטים שלו. התפוצה ברשימות הלאה
טלפון .www.ezrachim.com באתר:
ענייני לקבלת בווטאספ הודעה למשלוח
שם הפרטים: ציון תוך ומשיח, גאולה
מועדפת. ושפה מדינה ופרטי, משפחה

.050-710-8770 טל'

שבט י״א כינוס נאומי
ניתן hageula.com הגאולה באתר
שבט, י"א והתוועדות בכינוס לצפות
באולמי שבט י"א שלישי ביום שנערך

בראשל"צ. בלוודר

טובות חדשות

שייכת ישראל ארץ
בלבד ישראל לעם

של אישיותה את המאפיינים הסיפורים אחד
אשתו מושקא, חי'ה מרת הצדקנית הרבנית
באחת התרחש המשיח, מלך שליט"א הרבי של
כאשר שונים, לסידורים יורק, בניו מנסיעותיה

הבתים. אחד ליד בהמולה הבחינה

פועלים על שפיקחו שוטרים כמה שם עמדו
הדירות. אחת של תכולתה בהוצאת שעסקו

אנשים. של גדולה המולה ומסביב

נהגה, את ביקשה הרבנית
סיני (חנניה חס"ד הרב
לעצור הלברשטאם, דוד)
מה ולברר ולגשת בסמוך

ההמולה. פשר

דקות, מספר לאחר
מדובר כי וסיפר חזר
שלא יהודית, במשפחה
לשלם ביכולתה היה
השכירות דמי את
הדירה ובעלי החדשיים,
פינוי, צו כנגדה הוציאו
על מפקחת והמשטרה

הצו. מילוי

בכמה האחראי, הקצין את ותשאל בבקשה "גש
החוב, את לו לשלום ניתן והאם החוב מסתכם
חזר חס"ד הרב המשפחה". פינוי את לבטל ובכך
וגם חיובית היא הקצין תשובת כי לרבנית ומסר
לא הרבנית דולר. אלפי בכמה מדובר כי מסר
הסכום את רשמה שיקים פנקס הוציאה היססה
להעבירו שמיהר חס"ד הרב לידי אותו ומסרה

לקצין.

אמיתי בסתר מתן
הורה והקצין אושר, התשלום קצר בירור לאחר
ותכולת המשפחה פינוי הפסקת על לפועלים
הסיפור. תם בזה כי היה נדמה כבר כעת הדירה.
שהמשפחה אלא
משהו לבקש המשיכה
שנראה מהפועלים,
מסרבים. הם כי היה

חס"ד הרב נשלח שוב

כי הסביר כשחזר, עכשיו. הסיפור מה לברר
הכבד הריהוט את להחזיר יכולה אינה המשפחה
לעשות. מה יודעים אינם והם חזרה! לדירה
יסכימו סכום באיזה לברר הרבנית ביקשה
ושוב לדירה הכבד הריהוט את להחזיר הפועלים
הסכום את רשמה השיקים, פנקס את שלפה
כשחזר, לאחראי. שימסור חס"ד להרב ומסרה
במהירות מהמקום לנסוע הרבנית בו האיצה
אנחנו"... ומי אנחנו מניין לשאול יתחילו "שלא

אמיתי. בסתר מתן
לאיזו ידעה לא הרבנית
עוזרת היא משפחה
יודעת אינה והמשפחה
שעזר הוא מי היום, עד

להם.

מעשי מסיפורי אחד
הרבנית של הרבים החסד
המאפשר מושקא, חי'ה
במעט, ולוא לעמוד לנו
אישיותה גדולת על
שליט"א הרבי של לצידו

המשיח. מלך

נגאל צדקניות נשים בזכות
ממצרים, אבותינו נגאלו צדקניות נשים בזכות
בדרכן, כשנלך ובפרט שבזכותן, חז"ל ומוסיפים
ממש. עכשיו והשלימה, האמיתית בגאולה נגאל

להפנים יחודי רצון עת שבט, כ"ב השבת
היחודית, מאישיותה לנו שנגלה מה עם ולהתעצם
מפליאה. וענווה בצניעות להסתיר הטיבה אותה
גם כמו לבה, טוב מחכמתה, ולשאוב ללמוד
שליט"א הרבי כלפי המוחלטת מהתבטלותה
במילוי שביכולתה ככל בידו ולסייע המשיח מלך
להתעצם עלינו ישראל. עם את לגאול שליחותו
להוסיף כדי לבב, וטוב שמחה מתוך זה עם
בעיקר ולנשים טובים, ומעשים ומצות בתורה
המשפחה. וטהרת כשרות שבת, הנשים: במצוות
של תורתו והפצת בלימוד להתעצם הזמן זה
עדי ישראל, עם לכל שלו הגאולה ובשורת משיח

ממש. בקרוב ההתגלות

שליחותו במילוי לסייע
! ישראל עם גאולת

(68) ה״חיים״ לשנת בקשר בהתוועדות, התאחדו הארץ קצוות מכל
המשיח. מלך שליט״א הרבי של הנשיאות קבלת יום שבט י-יא ליום

לנשיאות "חיים" לשנת הארצי הכנס

היחודית, מאישיותה לנו שנגלה מה עם ולהתעצם להפנים יחודי רצון עת שבט, כ״ב השבת
והשלימה האמיתית הגאולה לזירוז מפליאה, וענווה בצניעות להסתיר הטיבה אותה
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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 ורעייתו הענך יוסף ר' להרב
שיחי' דוד חיים הת' הבן לבוא קורנט
תחי' מושקא חיה עב"ג השידוכין בקשרי
טל שיחיו ורעייתו שמשון ר' בת

האמיתית הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות והשלימה

ע"ה שמעלקע שמואל משה ר' הרב הרה"ח
ע"ה יהודה שלמה ב"ר

סגל הלוי
תשע"ז שבט י"ג נלב"ע

והוא עפר שוכני ורננו והקיצו היעוד לקיום ויזכה
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

טוב נשמתמזל לזכר

 
   

   
   

   
    

  
   


  

ב) כ, (שמות אלוקיך ה׳ אנוכי

(עולם העולם כל הדמים הקב"ה עשה מה
והיה והתחתונים העליונים והשתיק בדממה)

בריה היה לא כאלו ובוהו תוהו העולם
ואין עונה ואין קול "אין שנאמר בעולם
עננו הבעל אומרים הם ידבר שאם קשב"
על הקב"ה כשדיבר וכמה כמה אחת על
שידעו כדי העולם כל השתיק סיני הר
ה' "אנכי ואמר ממנו חוץ שאין הבריות
נא) (ישעיה כתיב לבא ולעתיד אלקיך"

מנחמכם". הוא אנכי "אנכי
רבה) (מדרש

ח) כ, (שמות השבת יום את זכור

אין בשבת תאנים לוקט אדם הזה בעולם
לבא לעתיד אבל כלום, לו אומרת התאנה

הוא. שבת ואומרת צווחת היא
שמעוני) (ילקוט

מזבחי על במעלות תעלה ולא
כג) כ, (שמות

אומר, הוא הרי אומר: זכאי בן יוחנן רבן
אבנים ו), כז (דברים תבנה" שלמות "אבנים
לאביהם ישראל בין שלום שמטילין

שבשמים.

שלא מזבח אבני ומה וחומר, קל והרי
על מדברות, ולא שומעות ולא רואות
תניף לא תורה אמרה שלום, שמטילות

ה). שם (שם ברזל עליהן

איש ובין לחברו אדם בין שלום המטיל
ימיו שיאריכו וכמה כמה אחת על לאשתו,

ושנותיו.

על הזה, בעולם הוא, ברוך הקדוש אמר
אבל מתקצרות. השנים הרע יצר ידי
ה' ומחה לנצח המות בלע לבא, לעתיד
כה (ישעיה וגו' פנים כל מעל דמעה אלוקים
תנחומא) (מדרש ח).

שבת מוצאי הדלק"נ חורף שעון לפי

18:05 16:52 ירושלים

18:07 17:06 תל-אביב

18:06 16:57 חיפה

18:08 17:10 באר-שבע

18:16 17:16 ניו-יורק

      
א-יג) ו, פרק (ישעיהו 

       
  

מהשכל למעלה ומצוות שכליות מצוות

מלך דבר

יתרו פרשת

יתרו

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

השבוע קוראים אנו עליה תורה, מתן בזמן
העליונים בין התאחדות התקיימה בפרשה,

לגשמיות הרוחניות בין חיבור ונוצר והתחתונים
הדברות, בעשרת גם מרומז זה ענין בעולם.

סוגי שני ראשונה, בהשקפה בתוכם, המאחדים
ביסודם: לגמרי מזו זו שונות מצוות

וכו', לך" יהיה "לא "אנכי", הראשונות, הדברות
עמוקים הכי הענינים את ומגלות מבטאות

ציווים מכילות האחרות ואילו השם; באחדות
תגנוב", ו"לא תרצח" "לא כמו כל-כך פשוטים

הממוצע. האנושי בשכל גם המובנים

המאוחדות הדברות עשרת
סוגי שני את הדברות בעשרת כלל שהקב"ה ובכך
ה'מעלה' של ההתאחדות איפוא מרומזת הציווים,

וזה – תורה מתן בעת שנתחדשה ה'מטה', עם
ב) לתחתונים", ירדו "העליונים א) אופנים בשני

לעליונים". יעלו "והתחתונים

יהיה ו"לא "אנכי" של הדברות – "העליונים"
"לא של בציווים שגם – לתחתונים" "ירדו – לך"
המובנות מצוות באותן גם תגנוב"; ו"לא תרצח"
היסוד בהן מורגש שיהיה צריך האנושי, בשכל

ומצוות אלקיך". ה' "אנכי – שבהן האלוקי והכוח
האנושי שהשכל משום רק לא לקיים יש אלו

ה' מ"אנכי נצטוו שכך משום אם כי כך, מבין
עיקר להיות צריך זה – מזו יתירה אלקיך".

תגנוב. ולא תרצח לא לקיום הטעם

ה"אנכי" מן תגנוב" ו"לא תרצח" "לא של הפרדתן
לא אנוש, בינת ביד ומסירתן לך", יהיה ו"לא

תכסה פשעים כל ש"על משום כל קודם תיתכן,
כך, כל לבלבלו עלולה העצמית ואהבתו אהבה",
אי שאז (ובודאי כ"מצווה" תתפרש שעבירה עד
בדקות תגנוב" ו"לא תרצח" מ"לא להזהר אפשר

פני "הלבנת ידי על דמים שפיכת כמו יותר,
וכאלו), דעת גניבת חברו",

אהבה תכסה פשעים כל על
תסתיר עיניו, על אצבע אדם יניח שאם כשם

– אליו קרובה שהיא זה מצד – הקטנה האצבע
קרוב ש"אדם כיון גם כך מסביבו; העולם כל את
הכל, על לכסות עצמו אהבת עלולה עצמו", אצל
(עבירות המורדים אלו – "פשעים" על אפילו עד

במזיד); הנעשות

מצד מצוות לקיים אפשרות היתה אם שגם אלא
לאחד האדם, של משימתו זו הרי אנושי, שכל

"אנכי עם ביותר, הפשוטים אפילו מעשיו כל את

בכל ה"אנכי אצלו שיורגש צריך ולכן אלוקיך". ה'
בשכל המובנים טובים מעשים וגם שעושה; דבר

אלקות, חדורים להיות צריכים הפשוט

ידיעה דרושה
תורה ניתנה לא "אילמלא רז"ל: לשון וכדיוק

מנמלה" וגזל מחתול צניעות למדין היינו – (ח"ו)
באותה (לפחות המוסר חוקי את שומרים היינו –
אותם למדים היינו מהם החיים, בעלי של מידה)
חיבור להיות יכול היה לא תורה, מתן אלמלא (כי
הנחותים הענינים את לחבר מטה, עם מעלה של
וניתן תורה", מש"ניתנה אולם אלקות). עם ביותר

המדות אפילו הרי מטה, עם מעלה לאחד הכח
להיות צריכות חיים, בעלי אצל גם שישנם טובות

המצוות ושיקויימו התורה, בקדושת חדורות
צווה שהקב"ה משום שמים, מלכות עול בקבלת

עליהם.

כשמדובר אפילו לעליונים": יעלו "והתחתונים
ובכדי ולגנוב, לרצוח רח"ל השייכים אלה על
תגנוב" וה"לא תרצח" ה"לא את מהם לשלול
כל עם הלפידים ואת הקולות את צריכים

עומד בעצמו שהקב"ה תורה, מתן של הרעש
אלה גם תגנוב"; ו"ולא תרצח" "לא עליו: וצועק

תהא להם גם לעליונים", ש"יעלו – נדרשים
החכמה שהיא באלקות, והידיעה התבוננות

בהקדמתו מבאר שהרמב"ם כפי – ביותר הנעלית
לאחר באה אלקות שחכמת נבוכים", ל"מורה

אלקות ובידיעת – זה שלפני החכמות כל הקדמת
ואפילו ב"אלקיך", ידיעה מהם נדרשת עצמה,

בכבודו עצמותו ב"אנכי" ואפילו ה'), (שם ב"הוי'"
ג) חלק שיחות לקוטי (עפ״י ובעצמו.



הינן ומתמיד מאז התוועדויות
סיפורי לשמיעת והזמן המקום
בהתוועדות ובפרט מופתים
ההתקשרות עומדת שבמרכזה

המשיח. מלך שליט"א לרבי

שנערכה נשים בהתוועדות אכן
במושב בא, פרשת שבת במוצאי
י'- לקראת השרון, שבאיזור ינוב
של לנשיאות העליה יום שבט י"א
עם המשיח, מלך שליט"א הרבי
לנשיאותו, ה"חיים" לשנת הכניסה
מישובי רבות נשים השתתפו בה
אחת סיפרה במהלכה האיזור,
על בריגה ליזי מרת המשתתפות,

עצמה שהיא משהו
לו: עדה הייתה

עוד הצעיר, "אחי
חודשיים, בן כתינוק
הרפואה בבית אושפז
בדלקת שחלה לאחר
במהלך ריאות.
כי גילו הבדיקות
מחוסר סובל הוא
דם בכדוריות
ההומגלובין אדומות.
נמוך היה בדם שלו
לערך (הגיע ביותר

.(3 של נמוך

לקבל החל הוא מיידית כתרופה
הצליחו לא הרופאים דם. מנות
דם, לחוסר הגורם על לעלות
כל דם. מנות במתן המשיכו אך
נאלצו הורי שלושה שבועיים
על הרפואה לבית איתו לנסוע
נמשך זה כך דם. מנות לקבל מנת

שנים. כמה לצערנו,

היא לחב"ד. קשר היה כבר לאימי
הרב של בפעילויות השתתפה
חב"ד בית מנהל שעתל עמרם
של התניא ובשיעורי מונד, בתל

נועם. רחל הרבנית

עם התחזק לחב"ד שלנו הקשר
לבנות בתיכון ללמוד כניסתי
טבעי אך מעתה נתניה. בחב"ד
שליט"א לרבי הכתיבה שנושא היה
האגרות באמצעות המשיח מלך
אכן בביתנו. אחת לא יעלה קודש
לרבי כתבו הורי מסויים בשלב
באמצעות המשיח מלך שליט"א
ברכתו את ובקשו קודש האגרות

דוד. אחי לרפואת

לצד הכילה קודש באגרות התשובה

בשורות ולבשר לבריאות הברכה
התייחסות גם הייתה טובות,
בהם ומצות בתורה עניינים לכמה

להתחזק: המלצה הייתה

הקפדהללבוש ב. בדיקתמזוזות. א.
נזכר התשובה במכתב קטן. טלית
עצמם על יקחו הבן וגם האב שגם
ג. (ציצית). קטן טלית על להקפיד
תתן שהאמא ד. משניות. ללמוד
וחג שבת נרות הדלקת לפני צדקה
וזאת הנס. בעל מאיר רבי לזכות
שהנהגת הכלליות ההוראות מלבד
והמצות. התורה בדרך תהיה הבית
יתברך. בהשם בבטחון והתחזקות

לכמה התייחסו הורי
מתוכן עניינים
כלימוד המכתב
ונתינת המשניות
הדלקת לפני הצדקה
אך השבת, נרות
נושא מה משום
לא קטן הטלית

בוצע.

שבמכתב למרות וכך
התשובההכילהברכה
כל ראינו לא גדולה,
אחי לטובה. שינוי
את לקבל המשיך עדיין
שאפילו זמנים היו הדם. מנות
לבית אותו לוקחת הייתי אני
הקבוע. "הטיפול" לקבלת הרפואה
על הורי את עוררתי לזמן מזמן
הכלי את עשינו לא שעדיין כך
היות הברכה, לקבלת בשלימות

קטן. הטלית נושא מומש ולא

הבר לפני החל לטובה השינוי
כנראה זה היה דוד. אחי של מצוה
שחייבים החליט אבי רצון. עת
שליט"א הרבי הוראת את לממש
גם ממש. כפשוטו המשיח מלך
עצמם על קבלו אבי וגם אחי
קטן הטלית נושא על להקפיד
לא טובות לבשורות וההבטחה

לבוא. אחרה

השתנה אחי של הבריאותי מצבו
השם. ברוך לטובה, לחלוטין
וב"ה שנים, כמה חלפו כבר מאז
צורך ואין תקינות הבדיקות

דם. במנות

הינה הקדושות, הוראותיו מילוי
הקדושות ברכותיו לקבלת הכלי
המשיח. מלך שליט"א הרבי של

של האמתיים פניה מתגלים ויותר יותר גילוי. לשון גאולה
קטיף גוש ישובי עקירת את שהצדיקה זו המשפט, מערכת
מאדמותיהם גירושם יהודים, אלפי בתי הרס עזה, ועוטף
בשם שנלחמה זו שבאוייבינו, הגרועים לידי ומסירתם
שנבנו למרות ובעופרה, בעמונה יהודים בתי להרס "הצדק",
נמצאה שלא ולמרות בישראל, ממשלות של ותמיכתן באישורן
אותה זו מוגדר. לשטח ערבי עותר של לבעלות הוכחה כל
עילאית והבנה" "התחשבות כעת המגלה משפט מערכת
אדמות יהודים, של פרטיות לאדמות שפלשו הבדואים כלפי

המשפט. בבתי ושוב שוב הוכחה שבעלותם

לצדק הגבוה דין בית נוסח ״צדק״
ליהודים שייכת הקרקע כאשר נראה זה כך
הקול באתר פרל יהודה מאת

היהודי

הקרקע בעלי עתירת את דחה בג״ץ
מתגוררים עדיין הבדואים והפולשים
לאור כי טענה המדינה במקום.
ניתן לא - הבדואים להסדרת המאמצים

החוק... את לאכוף

פרטית קרקע על בנויים מבנים מאות כחמש
מהמקום. הפולשים את לפנות מסרבת המדינה אולם לחוק, בניגוד
אלא ושומרון, ביהודה יהודים של במבנים מדובר לא תהיתם, אם
רקע על כחוק שלא הממוקמים הדאג' ביר הבדואי בכפר במבנים

גולובנציץ. למשפחת היתר בין השייכת

יהודים, מספר בידי נקנתה אז שנה, מ-30 למעלה לפני החל הסיפור
הנגב באזור דונמים 2,000 של בגודל קרקע ועסקים, השקעה לצורכי
הייתה עוד הקרקע אז, ורביבים. רתמים לקיבוצים סמוך הצפוני,

מאדם. ריקה

מקום בקרבת מגרשים 900 לבדואים הקצתה המדינה הזמן, עם
שהקצתה המגרשים אולם באזור, להתגורר עברו רבים ובדואים
שהגיעו, בדואים אותם הזה. היום עצם עד ריקים נותרו המדינה
ביר הכפר וזהו גולובנציץ משפחת של הפרטית הקרקע על השתלטו

היום. של הדאג'

המחוזי המשפט לבית עתירה הקרקע בעלי הגישו שנים כחמש לפני
בין הייתה, לעתירה המדינה תגובת שבע. בבאר מנהלים לעניינים
להידחות דינה העתירה, בהגשת השתהו שהעותרים כיוון כי היתר,
עתירה הגישה והעותרים העתירה את דחה המשפט בית הסף. על

לבג"ץ. הפעם – נוספת

העליון המשפט בית נשיאת הייתה הדאג'" "ביר בתיק שדנה מי
הביאה אז גם צה"ל, גלי ברדיו שפורסם כפי נאור. מרים דהיום,
הבלתי הבנייה כנגד אכיפה לבצע ניתן לא חדש: טיעון המדינה
הבנייה להסדרת מאמצים נעשים שנים מספר שכבר כיוון חוקית

טענו. במהלכים, לפגוע עלולה החוק אכיפת בנגב. הבדואית

ניתן "לא בהחלטה: כתבה העתירה, את שדחתה נאור, השופטת
החיים". במרכז הכבוד כל עם אותה ולשים העותרים קרקע לקחת
חיים ד"ר הקרקע, מבעלי אחד של בנו אמר צה"ל גלי לרדיו בראיון
הם דין, יש לארגון ללכת שאפשר לי אמרו "חברים גולובנציץ:

תתקבל". שהעתירה יצליחו

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

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

י. פרק מכירה הל'

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יד. פרק

טו. פרק

טז. פרק

ה-ז. פרקים וחרמין ערכין הלכות

א-ב. פרקים כלאים הלכות ח. פרק

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

א. פרק עניים מתנות הלכות ט-י. פרקים

ב-ד. פרקים

ה-ז. פרקים

כא

כב

כג

כד

כה

כו

כז

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

קטן טלית - הברכה כלי

מאומות לפחד מה אין שליהודי בלבד זו לא
אלא איתו, נמצא שהקב"ה בידעו העולם,

תלוי קיומם שכל הם גם יודעים העולם אומות אדרבה:
ישראל... מבני שמקבלים בהשפעה

תשמ"ג) הסוכות חג של ג' (ליל

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

מהיהודי - הגוי קיום

וכו' חסידות הלכה, בגמרא, יום מידי שיעורים
שליט"א הלפרין אהרון הרב ע"י
14:00 עד 11:00 משעה יום כל

חסידות שיעור :8:30 בשעה בוקר כל שליט"א ציק זמרוני הרב ע"י
מלכות דבר - בערב: 8:30 בשעה חמישי ביום

התמימים הדר כולל
בת-ים חב"ד כנסת בית שע"י
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הירקון בעבר לשליחות שנה 30

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מיוחדת, מלכה מלווה להתוועדות מוזמן "הנך
מלך שליט"א הרבי לשליחות שנה 30 בסימן
אביב" תל – הירקון עבר בשכונות המשיח
עשרות שקבלו המפוארת ההזמנה נפתחה כך
המשיח מלך שליט"א הרבי ופעילי שלוחים
האירוע אביב. בתל הירקון עבר בשכונות
בשבט, ט"ו שעברה, שבת במוצאי שהתקיים
בית מנהל אושקי דוד הרב ביוזמת נערך
ליד הירקון, עבר ושכונות אביב רמת חב"ד
בנוה חב"ד כנסת בבית ערוכים, שולחנות

ת"א. 18 אלמגור רח' שרת

את אושקי דוד הרב החל מאז חלפו שנה 30
של כשנתיים לאחר הירקון. בעבר פעילותו
בניו המשיח מלך שליט"א הרבי אצל לימודים
ים, בת חב"ד בבית לפעילות הצטרף יורק,
שביוזמתו ציק זמרוני הרב אצל הגאולה. עיר

הירקון. עבר בשכונות לפעול יצא

והדר אביב רמת בשכונות התמקד תחילה
הראשונה הקבועה הפעילות כאשר יוסף,
ילדי עם תשמ"ז, בשבט בט"ו בדיוק החלה
עם חתונתו לאחר ה'. צבאות חיילי השכונה

שרת. בנווה לגור עברו מרגלית, זוגתו

יחודי מיזם
ושכרנו אושקי, הרב מתאר גדלה, "הפעילות
לפעול יצאנו משם ל", "תכנית במרכז מקום
מוקד את העברנו השנים במהלך כולו. באיזור
שרת. בנווה האשכנזי ביהכנ"ס לצד הפעילות
חדשה, חיות וקיבל ואופי סיגנון שינה המקום

חב"ד". כנסת לבית שנעשה עד

המיוחד האירוע נערך זה, כנסת בבית כאן
לשליחות". "אחים המיזם בסימן שעמד
ככל לאחד הוא אושקי, הרב מספר "הרעיון,
שהתפתחה העניפה הפעילות את שניתן

פעילים, עשרות נוספו האחרונות. בשנים
חב"ד בתי בין הקשר את לחזק ורצינו
לעדכן ניתן בו מיוחד פורום הוקם השונים.
לערוך ברעיונות, להפרות פעילויות, על
וציוד הסברה חומרי של משותפות רכישות

ומועדים. חגים לקראת לפעילויות

מקומות מראי עם מכתב
אושקי דוד הרב בלטו: המשתתפים בין
הרב לזריאן, ארז והרב לאזור הראשי השליח
יהודה הרב יוסף, הדר אליאס והרב פדלון גד
והרב רהב עידו הרב החדשה, אביב רמת שלג
מנחם הרב אפקה, נאות חביב זלמן שניאור
ברוד מנחם הרב אביב, מעוז גודמן מענדל
הגדול הגוש אברמד משה הרב דן, שכון
יוסף הרב אפקה, גדסי שמעון הרב ים, נופי
יהודה הרב אביב, רמת חב"ד ישיבת גינזבורג
אלישע הרב אלרואי, הרב מרזל, הרב ליפש,

ועוד. קצבי,

שקרא גינזבורג יוסי הרב הערב, את פתח
המשיח, מלך שליט"א הרבי מכתב את

אושקי דוד הרב שכתב הפעילות לדוחות
המשיך קדם אורי הרב פעילותו. בתחילת
ההתקשרות. וחיזוק ומשיח גאולה בענייני
במכתב המשתתפים את שיתף אושקי הרב
שנלמד כללי מכתב בשליחות, שקבל הראשון

שבו. מקומות" ה"מראי עם יחד

ממש! כפשוטו וקיים חי
בראש כבר נכתב "המכתב אושקי: הרב מספר
שונות מסיבות אך תשמ"ו שני אדר חודש
עוד אלי נכתב זו שנה במהלך נשלח. לא הוא
שנה רק במזכירות. נותר הוא גם אך מכתב
שני את קבלתי לשליחות, שיצאתי לאחר

המכתבים".

שסקרה יחודית מצגת הוצגה הערב במהלך
המשיח מלך שליט"א הרבי שלוחי כל את
יש וזמרה. שירה מתוך והכל הירקון, לעבר
לזריאן ארז ר' הפעילות מנכ"ל את לציין

המארח. חב"ד בבית החיה והרוח

"תוך מאלף. פרט אושקי הרב מגלה לסיום
שבמכתב, מקומות" ה"מראי את לומד שאני

לארון נגשתי
והוצאתי הספרים
הספרים אחד את
שם במכתב. שצויין
תשעה! מגלה אני
שקבלתי דולרים
שליט"א מהרבי
כחתן המשיח מלך
תשמ"ו בשנת
כעת ממני. ונשכחו
30 לנו במלאות

וקיים חי מחדש. אותם קבלתי שליחות, שנות
ממש". כפשוטו

מלכה מלווה בהתוועדות

אושקי דוד הרב

היהדות לדרך לחזור
הוא רוצה אשר ומסיים עליו, עבר מאשר ר"פ כותב

היהדות. לדרך לחזור

הן טוב האמיתי, לטוב החליט אשר חלקו ואשרי
ע"פ חיים באורח שיחי' ברוחניות, והן בגשמיות
מרז"ל ע"פ הוא ובטוח חיים, תורת תוה"ק הוראת
מלמטה, מעט עצמו מקדש כשאדם אפילו אשר
כשיוסיף ובפרט מלמעלה, הרבה אותו מקדשין

מצדו. האמורות בפעולות

יכנס לא אשר מהנכון וכו', הצוחקים כאלו שיש ומ"ש
וכלל, כלל וויכוח בכל עמהם

הם שחשים היא הסיבה הצוחקים, אלה לפעמים כי
שהרי כדבעי, שלהם הנהגה שאין פנימה, בנפשם

אלפים שלשת של במשך אבותיהם, ואבות אבותיהם
והמצוה, התורה בדרך הם הולכים שנה ות"ק שנה
מבינים אין שלפעמים ואף וחשים, מזה, נטו הם ורק
נגד להלחם רצו שלא משום היתה שהנטי' בשכל, זה
ולעג צחוק ע"י זה הרגש על לכסות ומנסים היצר,

וכו'

והולכים לוויכוח נכנסים כשאין אשר במוחש ורואים
להלועגים, לב לשים מבלי והמצוה התורה בדרך
זה, את מפסיקים והצוחקים הלועגים גם סו"ס הרי
ולמצותי' לתורה צעד אחר צעד הם גם ומתקרבים

בהם. וחי נאמר עליהם

אגודת צעירי עם קרובות לפעמים שנפגש תקותי
שלהם בהתועדות ומשתתף במכתבו שמזכיר חב"ד

יעזורו... רעהו את איש נאמר דא כגון ועל
ו׳תרמ) (מאגרת
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