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מעיד כך יותר, הרבה אבל מצרים ביציאת כמו
"כימי - הגאולה זמן את בתארו מיכה הנביא

שניסי כשם נפלאות". אראנו מצרים מארץ צאתך
של העצמותית מהחלטתו נבעו מצרים, יציאת

מישראל, אחד וכל ישראל כל זכו שלכן הקב"ה,
היציאה בניסי הרוחנית, דרגתו על הבט מבלי

- המשיח ימות - אלה בימינו גם כך ממצרים,
ית', העצמותית החלטתו עכשיו. נמצאים אנו בהם
את המפעילה היא ישראל, של מזכאותם שלמעלה

והנפלאות הניסים מערך
עבור נוספות", "שעות

אחד כל ועבור ישראל כל
להודות וחייבים מישראל.

יתברך. להשם כך על
"צוק מבצע תחילת מאז
ישראל עם זוכה איתן",
ניסים של אדיר לשפע

כי המעיד ונפלאות,
זמני במשהו מדובר אין

בכניסה אלא ומקומי,
זמן - חדשה לתקופה

הגאולה.

הנס גודל
מאז פירוט. ולייתר

בארץ היהודי הישוב לעבר נשלחו המבצע תחילת
טילים, מטחי מאות הפלסטיני, האויב ע"י ישראל
ח"ו, מאוד, קשות לתוצאות לגרום היו שעלולים
האזעקות, לאחר חינם, חסד השי"ת בחסדי והנה

הנס. גודל מתברר הנפץ, וקולות הרעש
במעופם, עוד ופוצצו נחסמו מהטילים חלק

נס, בדרך כאשר ברזל", "כיפת מערכת באמצעות
ב"ה. נזק, גרמה לא הטילים, שרידי נפילת גם

נעלמה ביד "הוסטו" ששוגרו, מהטילים גדול חלק
מעטים טילים אותם וגם ב"ה, פתוחים, לשטחים

פגיעה פגעו שאכן
נזקם כי מתברר ישירה,
ולא ברכוש היה העיקרי

ב"ה. בנפש,
כלל, דובר לא ועדיין

זכתה ישראל כאשר המדיניים, ההיבטים בניסי
רחב. בינלאומי לגיבוי עכ"פ, הראשון בשבוע

להוציא הפלסטינים נסיונות על דובר לא כן כמו
נסיונות והאויר, הים המנהרות, דרך פיגועים

חינם. חסד השי"ת מחסדי ניסים ב"ה. שכשלו

נפש עגמת של ענין כל יהיה לא
המשיח, מלך שליט"א הרבי משליחי שליחים זוג

שעבר בשבוע זכה הארץ, במרכז המתגורר
מאלפת לתשובה

הבטחוני. למצב ביחס
השליח, אשת זו הייתה
השאלה, את שהעלתה

חדר להם ואין היות
לעבור האם ממ"ד,

לבית המבצע לתקופת
ממ"ד. יש שם הוריה

בכרך התקבלה התשובה
אגרות של קסא עמ' ז'

לפרסמה: וראוי הקודש,
העתקה בענין "בשאלתו

לי נראה אין הנה מ...
מלבד הנה כלל.. הדבר

מקום באיזה ידוע שאין
מען וועט הקרוב בזמן לכאורה הרי יותר, בטוח
וכיון לבד. בפחדים חובה) ידי (=יצאו זיין יוצא

ישנה הרי ברצון, התלוי דבר - כזה פחד - שזהו
השי״ת. בחסדי בטוח ולהיות לפחוד שלא הברירה
ח״ו״. נפש עגמת של ענין כל יהי׳ שלא חנם חסד
כלפנו. מקבילה דרישה יוצרים והנפלאות, הניסים

כי המשיח, מלך שליט"א הרבי הבטחת את לפרסם
פרסום ביותר", הבטוח המקום הינה ישראל "ארץ

אם ומזוזות תפילין בדיקת שלו: הבטיחות הוראות
החת"ת ספר אחזקת האחרונה, בשנה נבדקו לא

קביעת צדקה. קופת עם יחד רכב, ובכל בית בכל
לאות רישום הבית, מחדרי חדר בכל צדקה קופת

באופן ומצוות בתורה ולהוסיף התורה, בספר
גאולה ענייני בלימוד ובפרט ונפלאות. ניסים של

הגאולה שמחת מתוך הבחירה בית הלכות ומשיח,
ממש. בקרוב והשלימה האמיתית

חב״ד חפ״ק
הוקם איתן צוק ממבצע כחלק

באזור מיוחד חפ"ק חב"ד, ניידות ע"י
הטנקים, פעילות את המנהל הדרום,

המחולקים ושתיה, אוכל הציוד, ריכוז
לפעילים. מפגש וכנקודת הטנקים בין

הניידות, מנכ"ל נחשון, דוד הרב
לסייע המגיעים הפעילים לכל מודה

מי לכל וקורא השעון, סביב לפעילות
ובממונו בגופו ולסייע לבוא שיכול
.*9069 לתיאום: טל' ב"מבצעים",

שמחה ריקודי
על לה', והודיה שמחה ריקודי
בישוב התקיימו והנפלאות, הניסים
שליט"א הרבי הוראת לפי דגן, בית

הריקודים שבת. במוצאי המשיח, מלך
תזמורת בליווי המתנ"ס ליד התקיימו

בליווי לנדאו פנחס ר' של חסידית
כהמשך חב"ד. מכפר ליפסקר מ"מ ר'
דגן בית בישוב מיוחדת להתוועדות
הרב האורח המשפיע עם תמוז ביג'

שנייבלג. ישראל

הבטיחות הוראות
הגאולה, עיר ים בבת חב"ד בית

הוראות את הנושא מעוצב, עלון הפיק
מלך שליט"א הרבי של הבטיחות

בצידו והצלה. הגנה לשמירה, המשיח
כי הידועים מדבריו העלון, של השני
ביותר הבטוח המקום ישראל "ארץ
.077-912-2770 לפרטים בעולם".

הרבי הבטחת את לפרסם כלפנו. מקבילה דרישה המהווים והנפלאות, לניסים מוחשיים גילויים
נפש, עגמת של ענין כל יהיה ולא ביותר, הבטוח המקום הינה ישראל ארץ כי: המשיח, מלך שליט״א

טובות חדשות
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(18.7.14) (5774) ה'תשע"ד תמוז כ' מטות פרשת קודש שבת ערב

בשלמותה ישראל ארץ
בלבד! ישראל לעם

ב"ה

בחסדי בטוח להיות
חינם חסד השי"ת,

1005

ספורים, סנטימטרים לציון, בראשון שנחתה רקטה איתן״. ״צוק מניסי
קשה להיות היה שעלול פיצוץ נמנע השי״ת בחסדי גז. בלוני ממצבור

ענק ונס גז בלון טיל,



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

  
    

    
    
    
    
    
   

    
    
    

   

באש תעבירו באש יבוא אשר דבר כל
כג) לא, (מטות יתחטא נדה במי אך וטהר

המקור את המהווה זה מפסוק
הגעלת- דיני נלמדים כלים להכשרת
גם כאן הכשרות. עניין דהיינו - כלים
טהרת - במקוה אשה לטבילת המקור

המשפחה.
טהרה הכלים, כשרות אלה: נושאים
ערב כאן הנזכרים באישות, וקדושה
הם כי מלמדים ישראל, לארץ הכניסה
לארץ לכניסה ההכנה את גם מהווים

צדקנו. משיח ע"י בגאולה ישראל
שיחות) (לקוטי

השבועות: שלשת
בבית שומרים הכהנים מקומות בשלושה

מקום ואחד בעשרים והלוים המקדש..
תמיד) מסכת (תחילת

המספרים מודגשים דלעיל במשנה

הרומזים ואחד" ו"עשרים "שלושה"
באב, לתשעה בתמוז י"ז שבין זה לזמן

יום. 21 - השבועות שלושת שהם
בהם נרמז זאת, עם שיחד אלא
שלוש במספר זה: שבזמן הטוב הענין
השלישי המקדש בית נרמז שבמשנה,

השלישית. והגאולה
גאולת נרמזה ואחד" "עשרים ובמספר
לפי וזאת ישראל, עם וגאולת השכינה
הגימטריא הוא (21) כ"א שמספר הידוע
ה' בדברי הנזכר (21) אהי'ה השם של

אהיה". אשר "אהי'ה למשה
לבני הקב"ה רמז - אהי'ה - זה בשם
זאת בצרה עמם ש"אהי'ה ישראל
שאר בשיעבוד עמם ואהי'ה (מצרים),
בזמן עמם שאהי'ה ועד מלכויות",
את אלוקיך ה' "ושב כאשר הגאולה

ה׳תשמ״ח)שבותך". מנחם-אב ב׳ (התוועדות

8:25 7:09 ירושלים
8:28 7:25 תל-אביב
8:29 7:17 חיפה
8:27 7:26 באר-שבע
9:12 8:06 ניו-יורק

     
א-ג.) ב א-יט, א (ירמיהו

מטות פרשת של המקל

נרמזו המצרים בין שימי ז"ל רבותינו אמרו
"השקד - רואה" אני שקד "מקל ירמיה: בנבואת

עשרים בישולו גמר עד חניטתו משעת . . הזה
בתמוז עשר שבעה שבין ימים כמנין יום ואחד

בין לענין גלוי רמז ובזה באב". לתשעה . .
בשלשת הראשונה פרשתינו של בשמה המצרים

נקראת ישראל מנהג פי שעל — השבועות
שקד"). "מקל (ע"ד "מטות"

ו"מטה" (שקד)" שב"מקל שהתוכן לומר, ויש
- לטוב רצוי בלתי מצב להפוך והתוקף הכח -

ענינים: שלשה בה שיש זו, פרשה בפרטי מרומז
סיפור (ג) מדין, מלחמת (ב) נדרים, פרשת (א)

ראובן. ובני גד בני

העולם את להפוך
הנדרים בענין חז"ל במאמרי הביאור ידוע נדרים:

אמרו: אחד שבמקום כסותרים, שנראים -
ירושלמי ובתלמוד לפרישות", (גדר) סייג "נדרים

תורה"... לך שאסרה מה דייך "לא נאמר
בעבודת שונות דרגות בשתי בהם שמדובר

זהירות להיות צריכה העבודה בתחילת האדם:
האדם את יורידו לא העולם שעניני יתירה

צריך ולכן וחומריות, בגשמיות שקוע להיות
סייג ו"נדרים העולם, מעניני הפרישות את

מתעלה שהאדם לאחרי אבל לפרישות";

שביכולתו עד הקדושה אור בו ומאיר בעבודתו,
לקדושה, ולהעלותה העולם גשמיות ולזכך לברר

וזיכוך בבירור להתעסק עליו אדרבה, הרי
העולם.

לאדם בעיקר מכוונת נדרים שפרשת מובן, ומזה
זקוק שלכן עבודתו ואמצע בתחלת שהוא

העולם. מן לפרישות

למתוק ממר
(ע"י הנדר הפרת - היא שבדבר התכלית אבל
- החכם) (ע"י הנדר התרת וכן והבעל), האב

אדם שגם לפעול, בכחם והחכם והבעל שהאב
מעניני (להפרישו לנדרים זקוק מצבו שמצד

לקדושה העולם עניני את להעלות יוכל העולם),
להיתר). האיסור את הופכים (הם

כי — ל"מטות" נדרים פרשת בין השייכות וזוהי
נתינת ע"י הוא הפרתם, נדרים, של תכליתם

חושך את להפוך ("מטה") התוקף ופעולת
הקדושה. לאור העולם

אינה בפרשתנו האריכות עיקר מדין: מלחמת
שלל אלא ישראל, בני של ונצחונם המלחמה

מדין, כלי של והכשרתן טהרתן מדין, ומלקוח

ממנו. לה' המכס ותרומת השלל חלוקת וכן
מדין ב)מלחמת (העבודה שלימות תכלית כי

הפיכת אלא מדין, (קליפת) ביטול רק לא היא
מדין של השלל את ולהעלות לטהר למתוק, המר

ה'". "תרומת להיות הורם שחלקו עד לקדושה,

העולם את לכבוש - קודם
- היה משה של חששו ראובן: ובני גד בני

פה", תשבו ואתם למלחמה יבואו "האחיכם
הוא וכן כנען. עם להלחם רוצים שאינם היינו

רצו ראובן ובני גד שבני שהטעם ברוחניות,
מפני הוא מקנה", "ארץ הירדן, בעבר להשאר

להיות המאפשרם עסק צאן, רועי להיות שבחרו
מטרדות הרחק (בשדה, התבודדות של במצב

בדביקות להיות שיוכלו כדי שבעיר) ושאון
רבינו משה טענת וזוהי כו'. בהקב"ה תמידית
וגו'" למלחמה יבואו "האחיכם להם בתשובתו

יבא שהאדם היא העבודה שעיקר לומר רצונו -
ולזככה, לבררה כדי העולם, בחומריות וילחם
הזה הדבר את תעשון "אם עמהם, התנה ולכן
ש)נכבשה (עד . . למלחמה ה' לפני תחלצו אם

ה'". לפני הארץ
אודות הסיפור - הפרשה סיום גם הוא ובזה

ראובן, ובני גד בני ידי על ועוג סיחון ערי בנין
היו אלו שערים שם", "מוסבות של ובאופן
את הסבו ראובן "ובני זרה, לעבודה שייכות

לאור. החושך הפיכת - אחרים" לשמות שמם
להורות, - המצרים בבין זו פרשה קוראים ולכן
ממר להפכם היא אלה ימים של ענינם שתכלית

ושמחה", ששון וימי טובים ל"ימים - למתוק
ממש. בימינו במהרה לבא, העתידה בגאולה

תשל״ה) מסעי מטות שבת שיחת (עפ״י

מלך דבר

מטות פרשת
א פרק אבות: פרקי

מטות

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
shageulacom@gmail.com אימייל:

www.hageula.com אינטרנט:
www.moshiach.net

4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח

נשמת לזכר
ע"ה אבעלסקי טוביה זלמן הרב הרה"ח

מולדוביה של הראשי הרב
ה'תשע"ד סיון כ"ט נלב"ע

והוא ממש, ומיד תיכף עפר, שוכני ורננו והקיצו
המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות בתוכם,

והשלימה האמיתית בגאולה

שרון שיחי' גדעון הרב למשפחת
תחי' מושקא חיה מרת הבת חתונת לרגל

שיחי' שמואל הת' החתן עב"ג
נפרסטק שיחי' יצחק יוסף הרב למשפחת
הגאולה זמן של הרחבה מתוך עד עדי בנין - ביתם יהא

המשיח מלך שליט"א הרבי בהתגלות

טוב מזל ברכת

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי



ימות תקופתנו ונפלאות ניסי
לאירועי מוגבלים אינם המשיח,

הרב כך על מעיד איתן", "צוק
מלמד מנתניה, שור אביב

בעיר, חב"ד, תורה בתלמוד
אודות בהתרגשות מספר כשהוא
בשבת ביתו ולבני לו שארע מה

האחרונה:
ליל חצות הייתה "השעה

תמוז, לי"ד אור קודש, שבת
לשמע בבהלה כשהתעוררתי

דירתנו, בדלת חזקות דפיקות
עשן של חריף ריח עם יחד

הבנתי הבית. כל את שמילא
לא עדיין תקין. לא שמשהו

כמה. עד קולט
את לפתוח רצתי
שם עמד הדלת,

השכנים אחד
בבניין, החדשים

דובר צעיר
צעק שרק רוסית
"אתם בהתרגשות

בסדר? אתם בסדר?
לדירות ורץ

לנסות הסמוכות
ולהעירם.

שהמטבח הבחנתי כבר כעת
הכניסה לדלת בסמוך הנמצא

לאחוז החלה והאש כולו, בוער
גלי החדרים. בשאר במהירות

שלא שואף כשאני בי היכו חום
עשן. של כמויות מרצוני

שניה. לאבד לנו שאסור ידעתי
השינה לחדרי במהירות רצתי

אשתי את בצעקות הערתי
דיי שהיו ילדינו. ושלושת

מן כולנו את הרצתי המומים.
לבושים כשאנו וכך הדירה.

ירדנו לרגלנו ויחפים בפיג'מה
להגיע החלו כבר לשם לרחוב,

ואמבולנסים. הכבאיות
חרגה כבר שהאש התברר

לעלות והחלה דירתנו מגבולות
יכלו לא שכבר השכנים, לקומות

שהיה המדרגות בחדר לרדת
חום. ובגלי בעשן מלא

נציג לנו הבהיר יותר מאוחר
אם בנס. ניצלו שחיינו הכבאים,

של באיחור מתעוררים היינו
שהתפשטה האש שניים, או דקה

לכיוון מגיעה הייתה במטבח

אש של מחסום נוצר היה הדלת,
לצאת. יכולים היינו ולא

לדיירי הורו האש מכבי בנתיים
לנסות לא העליונות, הקומות

לנהוג כיצד אותם והינחו לרדת
בזריזות פרקו הם הילדים. עם

והחלו הכיבוי צינרות את
המים. זרנוקי את להפעיל
רצינית, המולה שם הייתה

ביעילות פעלו האש מכבי אבל
הם כי הודיעו שעה כחצי ובתוך

האש. על השתלטו
הקרובות, השעות במהלך

את ושוב שוב בדקו הכבאים
לוודא הדירה

תפרוץ לא שהאש
וחזרו מחדש
האם, לתחנת

פינו האמבלונסים
שחש מהשכנים מי

כתוצאה ברע
העשן, משאיפת

מהזירה והסתלקו
עימהם כן. גם
אחרוני נעלמו

כאשר הסקרנים,
לבד עצמנו את מצאנו לפתע

מחוסרי הבניין, בתחתית ברחוב
כפליטים... ממש כל.

אותנו שאל שהגיע העיריה נציג
להתפנות. להיכן לנו יש האם

כרוך שלו שהפתרון ידענו
בסדר. שזה ואמרנו שבת בחילול

הרב של לביתו פעמינו שמנו
הרחק. לא שנמצא טאוב אבי
מופתע לנו פתח מחתניו אחד

שעות ליתרת התארגנו לחלוטין.
בסלון. השטיח על השינה,
שהתאוששנו לאחר בבוקר

קודש. באגרות פתחתי מעט,
כאשר קט, ע' ו' בכרך זה היה

שליט"א הרבי באידיש במכתב
פלוני, מעודד המשיח מלך

הדירות לבנייני במקביל אשר
כדאי ריווח, למטרות שבונה

עבור הקדושה, בארצנו שיבנה
הפליטים...

לראות כשחזרתי ראשון ביום
לגלות, נדהמתי שנותר, את

השרופה, הכניסה דלת בחזית
שליט"א הרבי תמונת התנוססה

ונקיה. שלמה המשיח, מלך

חייליו, אל פנה גבעתי, חטיבת מפקד וינטר, עופר אל״מ,
בדף היהדות, ברוח אותם ועודד איתן״, ״צוק במבצע
מיני- ויצרו זה את אהבו לא בתקשורת לקרב. מפקד
צה״ל שחיילי שחששו כנראה המכתב. סביב סערה
להלחם עלולים הם מזה וכתוצאה המפקד מדף יתעודדו
יותר כבר וזה הערבי, האוייב את לנצח ואפילו באמת

עבורם. מידי

איתן״ ב״צוק - גבעתי מפקד דף
ה'תשע"ד תמוז י"א בס"ד,

יקרים. ולוחמים מפקדים

ולשרת לפקד בחלקנו נפלה גדולה זכות
בחרה ההיסטוריה הזו. בעת גבעתי בחטיבת
באויב הלחימה של החנית בחוד להיות בנו
ומנאץ מחרף אשר "העזתי" הטירוריסטי

ישראל. מערכות אלוקי ומגדף,

המשימה את עצמנו על מקבלים ואנו הזו לעת והתכוננו נערכנו
ולמסור להסתכן מוכנים שאנו ומתוך גמורה וענווה שליחות מתוך
מולדתנו. ועל עמינו על משפחותינו, על להגן מנת על נפשנו את

עם למגע ונחתור ותחבולה יוזמה ובעוצמה, בנחישות יחד נפעל
אוייב להכרית מנת על במשימה לעמוד בכדי, הכל נעשה האוייב,

לבצע״. בלי חוזרים ״לא אצלנו, ישראל. מעם האיום את ולהסיר

שימוש תוך בשלום. בחורינו את להחזיר בכדי הכל ונעשה נפעל
שתידרש. העוצמה ובכל לרשותנו העומדים האמצעים בכל

זו, ברוח תפעלו כי מכם ואחד אחד כל על עליכם, סומך אני
ישראלים לוחמים של רוח
המחנה, לפני חלוץ ההולכים
גבעתי". הוא ששמה "הרוח

וקורא לשמיים עיני נושא אני
אלוקינו ה׳ ישראל ׳שמע עמכם,
ישראל אלוקי ה' אחד׳'. ה׳
אשר דרכינו, מצליח נא היה
להילחם ועומדים הולכים אנו
האויב כנגד ישראל עמך למען
לוחמי בשם שמך. המנאץ
החטיבה לוחמי ובפרט צה"ל
בנו ויתקיים עשה והמפקדים,
אלוהיכם ה' 'כי שכתוב מקרא
לכם להילחם עמכם ההולך
אתכם' להושיע אויבכם עם

אמן". ונאמר

ננצח״ יחד ורק ״יחד

אל"מ וינטר, עופר
גבעתי חטיבת מפקד

עכשיו נפלאות ישראל ובטחון הארץ שלימות

ליום פרק תמוז היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ז. פרק שכירות הל'

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

יב-יד. פרקים שגגות הלכות

טו. פרק
א-ב. פרקים כפרה מחוסרי הלכות

ג-ה. פרקים

א-ג. פרקים תמורה הלכות

ד. פרק
א-ב. פרקים מת טומאת הלכות

ג-ה. פרקים

ו-ח. פרקים

כ

כא

כב

כג

כד

כה

כו

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

בשרפה הנס

שכאשר - הקודמות בפעמים בפועל שראו כפי
זו לא הנה בשלמות, הפעולה את סיימו לא

העדר אדרבה, אלא ושלום, למנוחה הביא לא שהדבר בלבד
וגם שנים, כמה לאחרי נוספת למלחמה גרם הפעולה סיום

תשמ"ב) תמוז (ג' ושלום מנוחה של מצב היה לא בינתיים

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

למלחמה גרם זה

שור משפ׳ בבית השרפה

ה"י השריפה נזקי למען עזרו אנא
בנתניה. מאנ"ש שור משפחת בבית

749 סניף 12 בנק
549300 חשבון מספר

הגאולה את שמקרבת צדקה גדולה



בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת בגליוןאין הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים קדמי
קדמיבהנהלת ר' קדמי ר' בהנהלת

בארץ זול הכי לרכב ג צד ביטוח
דירה ביטוח . רכב ביטוח .
חיים ביטוח . עסק ביטוח .
בריאות ביטוח . פנסיה ביטוח .

ללללל לללללללל ללללללללל
המשיח מלך שליט"א הרבי אצל קדמי ר'

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

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
www.hageula.com@gmail.comwww.hageula.com@gmail.com

הגאולהאתר הגאולה אתר

ולשבח להלל להודות

חב״ד בשם להופיע
שונים במקומות להופיע לו שהציעו שכתב במה

לזה, ראוי אינו שעדיין בעצמו והרגיש חב"ד, בשם
וכו', ממנו הם נפלאים דבר אודותם ושהענינים

דרך ועל היצר מפתויי שזהו להסביר למותר בודאי
לתורה בהנונע אדמו"ר מו"ח כ"ק ברשימות המבואר

בעניננו) גם (ועד"ז
הענינים למצות יכול אין שבגדולים הגדול שאפילו

ים, מני ורחבה מדה מארץ ארוכה שהרי תכליתם, עד
חלק לו יש שבישראל שבפשוטים הפשוט ואפילו

הבנה, גם ובמילא בתורה.
הכשר בחינוך העמידתו העליונה שהשגחה בזה ובפרט

האפשריות לו שניתנו בודאי הרי הקודש, טהרת ועל
ו׳קיב) (מאגרת התפקיד... למלאות

ערוך השולחן נגד זה - ! לקבל לא
חב"ד לרשת בי"ס ...ותוכנו...למסור להמכתב במענה
יתעסקו לא מעורב.....מורים תנאים...חינוך בשלושת

עם פעולה ישתפו חב"ד מצד בפוליטקא...מדריכים
המושבים. תנועת של הנוער ועדת

שזהו ע"ז נדבר פעמים כו"כ הרי תערובת, בענין א)
לספק אפשר איך דתי... ממבט רק ולא בחינוך, עיקר

פרינציפיוני תנאי ובתור בתכנית בא התערובת כשענין
ערוך?! השולחן היפך

שאין חב"ד שיטת ידועה הרי ב. לסעיף בהנוגע ב)וה"ה
שתהי'.... איזה פוליטקא עם ענין כל לו

לסעיף גמור בניגוד שהוא כיון ג. לסעיף בהנוגע ג)וה"ה
בתוכנית המושבים, תנועת של הנוער ועדת ב'...שהרי
ו׳קטו) (מאגרת פוליטים... קווים כמה שלה

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

מאות המדהימה. מהתופעה להתעלם אפשר אי
עזה, רצועת משטחי יום מידי נורים וטילים רקטות

ביהודים היל"ת לפגוע המכוונים המחבלים, בידי
המוני עדים פעם, אחר פעם וב"ה, הניתן, ככל רבים

הגדולים. לניסים חי, בשידור ישראל, בית
כוחות להוראות וציות המוגן למרחב כניסה

נפרד בלתי חלק רבים, במקרים הינם הבחטון,
בתיהם את העוזבים אזרחים כאשר הניסים. משגרת
ההשגחה את לראות נוכחים המוגן, למרחב ועוברים

אותם. המלווה הגלויה

התינוקות עם יחד
פגעה בבוקר וחצי שמונה בשעה (4.7) תמוז ו'

פעוטון, המשמש בעיר בבית ישירות קסאם רקטת
הקיץ. בקייטנת בו שהו שהילדים בזמן

לכך גרמה אדום צבע אזעקת הנס, למרבה
חמשת את פינתה ג'ורנו, תמי הפעוטון, שמפעילת
לא ואיש לממ"ד, עצמה ואת עימה שהיו הפעוטות

"הפגיעה ג'ורנו, סיפרה 'בומים'", שני "שמעתי נפגע.
שהילדים חשוב הכי אבל השינה, בחדר היתה

מה מהמחשבה כולי רועדת אני נפגעו. לא הקטנים
בלב התפללתי בממ"ד כשהייתי לקרות. יכול היה

כלום". יקרה שלא
רקטות שתי לפחות האחרון, שישי ביום גם כך

ולנחות ברזל כיפת את "לעקוף" הצליחו שבע לבאר
נפגעים נרשמו לא זה כבד במטח גם העיר. בתוך

(בתמונה) הטיל את שספג לבית חלילה. בגוף
עמדו שהגיעו ההצלה כוחות אך רב, נזק נגרם

ללא שיצאו התושבים של המראה מול משתוממים
ב"ה. פגע,

המחבלים ידי על שנורה טיל :(8.7) תמוז י'
בו אשדוד בעיר לאולם סמוך נפל עזה מרצועת
היו לא בנס שעה. באותה חתונה שמחת נערכה

בסביבה. רכב לכלי נגרם נזק באירוע, נפגעים

ענק אש כדור
הנגב משער משפחה הערב: בשעות מכן לאחר יום

ל"התאוורר" שיצאה לאחר ניצלה עזה, בעוטף
המסיבי והירי באזור המתוח המצב בעקבות באילת

חמאס. הטרור ארגון של
מרגמה מפצצת נפגע ביתה כי התבשרה המשפחה

הבינו הם שאז אלא ביישוב. ביתה אל וחזרה
של בחדר ישירות פגעה הפצצה - הנס גודל את

בחדרן שוהות היו והילדות במידה הקטנות. הילדות
הקשות התוצאות היו מה לכל ברור ההפצצה בזמן
הסתיים האירוע שמים בחסדי כאמור, הפגיעה. של
האחרונים. הימים של בשיגורים כמו נפגעים, ללא

גם ביישוב. אחר במקום פגעה נוספת מרגמה פצצת
למבנה. נגרם רב נזק נפגעים, היו לא ב"ה, שם,

בשעות שנורה הרקטות במטח :(11.79) תמוז י"ג
לרפואה (ויזכה אחד אדם נפצע אשדוד על הבוקר
האירוע אך הפצועים), שאר בתוך וקרובה שלמה

רקטה יותר. הרבה קשה בצורה להסתיים היה יכול
לתחנת בסמוך דלק במיכלית פגעה מעזה שנורתה

התחנה את באש והעלתה התלקחה המיכלית דלק.
נראה האש כשכדור בסביבתה. שהיו מכוניות וכמה

מסביב. מטרים מאות
שכוון במטח האזעקה, נשמעה לא לציון, בראשון
השאירו שהתושבים שגרם מה בארץ, אחר לאיזור

ברזל כיפת ירוט מאדם. ריקים המדריגות חדרי את
הריק. המדריגות חדר לתוך.. נפל הטיל שראש גרם

מקום באותו טיל
נס התרחש הצהריים בשעות השבוע, ראשון ביום

כמשגיח המשמש בעלזא חסיד לאברך ממש של
ובשדות במטעים לסייר הוא כשתפקידו כשרות

שדה שעזב לאחר שעה הארץ. בדרום החקלאיים
כשהוא החממה של הבעלים אליו התקשר כרוב,
"לפני עצום". נס לך "היה לו: ואמר כולו מרוגש
מקום באותו "נפל הבעלים, סיפר דקות", מספר

העז מהפיצוץ וכתוצאה נפץ רב טיל שעמדת בדיוק
גלוי". בנס ניצלת במקום, שריפה פרצה אף

התעורר שבע, מבאר 77 בן שטרית, כששלום
רקטה שרידי במחסן: הפתעה לו חיכתה יום באותו

זרעו בעיר שנפלו
"בליל במקום. הרס
אזעקות היו שבת

שמענו ממ"ד. לנו ואין
אבל בבית, חזק בום

לא אז חושך היה
רק קרה". מה ראיתי

התגלו מהמחסן, שום לקחת שלום כשניגש למחרת,
זה "אם סיפר, הוא בגג", חור עשה "זה השרידים.

קורה". היה מה יודע לא אני בבית נופל היה
ועצם - ישועתך" ועל נפלאותיך, ועל ניסך, "על

מכולם הגדול הנס את מזרזת - הניסים על ההודיה
והשלימה. האמיתית הגאולה -

נפגעים ללא נחרב, הבית - שבע בבאר נס

אביב בתל חב״ד כנסת בבית טיל
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