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במלא שנחשפה אמת אמת. ותורתו אמת משה
הבטחוניים האירועים השתלשלות לנוכח עוזה,

אמת לו. שקדם ומה איתן" "צוק מבצע האחרונים,
ממנה. להתעלם יותר אפשר אי אך צורבת,

מלך שליט"א הרבי מנהל בשנים, עשרות במשך
שלימות בנושא מתפשר בלתי מאבק המשיח
זועק הוא במהלכו ישראל. עם ובטחון הארץ
מהשטח שעל אף למסור "אסור ליבו מקירות

בהלכה המעוגן איסור נפשות", סכנת זו שבידנו,
סימן ערוך בשולחן ברורה

שכ"ט:
עיירות על שצרו נכרים

באו לא ואפילו מישראל..
לבוא, ממשמשים אלא
בכלי עליהם יוצאים

את עליהם ומחללין זיין
הסמוכה ובעיר השבת
רוצים אינן אפי׳ לספר

תבן עסקי על אלא לבוא
את עליהם מחללין וקש,
העיר ילכדו שמא השבת,
נוחה הארץ תהא ומשם

בפניהם״. ליכבש
מסירת כי הדגיש, בדבריו

יהודים של לבטחונם סכנה מהווה שהוא, שטח כל
ישראל. ארץ רחבי בכל

להתעלם בחרו
להתעלם בחרו זו, אחר זו ישראל, ממשלות

שבחתימת הפוליטי הון את העדיפו מאזהרותיו.
לדרך. יצאה תחילה עזה מזוייפים. שלום" "חוזי
נעשתה הרש"פ והקמת מתחומה יצא צה"ל גם

את לממש החלה עזה שלמחרת, בבוקר לעובדה.
היהודי הישוב כלפי טירור שלה, הלאומי התוצר

ישראל. ארץ שטחי בכל
של הבוהות עיניה מול
החל ישראל, ממשלת

מטורף מירוץ בעזה
במשך להתחמשות.

בייצור עסקו שנים!!!

האשלגן את מספקת ישראל כשמדינת קסאמים,
במנהרות לייצורם. הדרושים וסוכר החנקתי

את ישראל עזיבת עם ובעיקר ממצרים, ההברחה
משוכללים, טילים לעזה לזרום החלו פילדפי, ציר

למיניהם נשקים רימונים, תיקניים, נפץ חומרי
ושתקה. ידעה ישראל בישין. ומרעין אמל"ח ושאר

תחילה לעזה חוזרים
אדיר תמריץ היוותה ב-2005 ההתנתקות,

מעתה העזתי. לטירור
התקפיות מנהרות יש

(מחומרי ישראל, לכיון
בישובי מישראל). בניה
כבר היו המערכת גדר

חפירה, רעשי על עדויות
העדיפו בישראל אבל

מעוצמת להתעלם
הבעיה.

שבועות, כשלושה לפני
התעוררה, ישראל

בטחונית למציאות
החמאס טילי חדשה.
רחבי כל את "כיסו"

הרבי דברי הארץ.
המשיח, מלך שליט"א
נפשות סכנת מהווה לפלסטינים שטח מסירת כי
משמעות קבלו הקודש, ארץ ברחבי היהודים לכל

האופציה הינה תחילה" לעזה "חוזרים אקטואלית.
היהודי הישוב לבטחון האיום להסרת היחידה
להפסק היחידה האופציה גם זו ישראל, בארץ

הפלסטיני. בצד ההרס
הרבי של תורתו זו אמת. ותורתו אמת משה
את ללמוד וצריך ניתן המשיח. מלך שליט"א

שיחות, ליקוטי שלו, המאמרים ספרי מתוך זה
בפרט הזמן, זה קודש. ואגרות התוועדויות

הק' הוראתו עפ"י לעסוק השבועות", "שלושת
ומשיח גאולה בסוגיות המקדש, בית בתורת
הזמן זה החסידות. ובתורת במדרש בהלכה,

בגאולה התגלותו לזירוז עלינו, מלכותו לקבלת
ממש. עכשיו ממש בפועל והשלימה האמיתית

ניסים סיפורי לקט
מלך שליט"א הרבי הוראת על-פי

הניסים פרסום חשיבות אודות המשיח
לקט בקרוב י"ל עימנו, עושה שהקב"ה
הקודש בארץ שהתרחשו ניסים סיפורי

איתן'. 'צוק למבצע בהקשר
הניסים של נאות לפרסום היוזמה

לאחרונה, שהתרחשו והנפלאות
האמיתית הגאולה את יזרזו שבוודאי

אברכים למספר שייכת והשלימה,
סיפורי את ללקט שהחלו חב"דיים,
אירוע על מידע שבידו מי הניסים.

לפנות יואיל איתן למבצע הקשור ניסי
niflaot770@gmail.com במייל:
הסיפור פרטי את לציין יש בפנייה

קשר. ליצירת טלפון ומספר

כפ״ס חב״ד לישיבת רישום
סבא, כפר חב"ד לישיבת הרישום

בישיבה בעיצומו. אלו בימים נמצא
שחיטה, - קודש מקצועות נלמדים

בתנאי לרבנות, וסמיכה סת"ם, סופרות
חסידית, ובאווירה מלאים, פנימיה

ליצור נא למעוניינים ותומכת. חמימה
.054-728-1770 נייד בטל' קשר

ים בת חב״ד מקוה חנוכת
תתקיים תמוז, כ"ט ראשון, ביום

חב"ד, טהרה המקווה חנוכת אי"ה
מכן לאחר 19:00 בשעה ,9 ויצמן רח'
לבונה. באולמי מצוה סעודת ב-20:30

.054-435-7706 לפרטים:

ברחבי היהודים לכל נפשות סכנת מהווה לפלסטינים שטח מסירת כי המשיח, מלך שליט״א הרבי דברי
האיום להסרת היחידה האופציה הינה תחילה״ לעזה ״חוזרים אקטואלית. משמעות קבלו הקודש, ארץ

טובות חדשות

ח י ש מ ה ת ו מ י ל ש י ע ו ב ש ה ן ו י ל ג ה

(25.7.14) (5774) ה'תשע"ד תמוז כ"ז מסעי פרשת קודש שבת ערב

הפצועים לכל שלמה רפואה
איתן", "צוק במבצע
ישראל חולי שאר בתוך

ב"ה

היחידה האופציה
! האיום להסרת

1006

כהוראת צדקה וקופת תניא) תהילים, (חומש, בחת״ת הנגמ״ש את חימשו חיילים
לשמירה כסגולה רכב, בכל החת״ת ספר לאחזקת המשיח מלך שליט״א הרבי

לנגמ"ש חת"ת

ואמץ חזק ברכת
ישמרכם! ה' צה"ל. לחיילי



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

  
    

    
    

    
    

    
   

    
    

    
   

     
     

    
    

. . ישראל בני מסעי אלה
א-ז) לג, (מסעי

התורה, שמונה המסעות ושנים בארבעים
אלא ("ויסעו") המסעות רק לא נזכרים

("ויחנו"). החניות גם
של בעיצומו ועיכוב" "חניה הלא ולכאורה,
כשמדובר ובפרט רצוי, דבר אינם מדבר

העמים" ב"מדבר
והתעכבות עצירה הוא, הפירוש שם כאשר
חיובי שאינו מושג לגאולה, מהתקדמות
הם גם ייקראו מדוע כן ואם הדיעות, לכל

"מסעי"? בשם
- ללמדנו התורה באה גופא זה שאת אלא
משום וזאת "עליה". הינה ה"חניה" שגם
לכן הבאה. לעליה זינוק נקודת היותה

"מסעי". - היא גם נקראת "החניה"
גאולה) (פניני

במצרים כשהייתם לישראל, הקב"ה אמר
ארבעים מהלך בה מפורדים הייתם
אתכם כינסתי קלה לשעה והנה יום,

לרעמסס.
בכל מפוזרים אתם כאשר עכשיו גם
(ישעיה שנאמר אתכם מקבץ אני הארצות,
שנית ה' יוסיף ההוא ביום "והיה יא): ו,

ידו".
שמעוני) ילקוט (עפ״י

הארץ יושבי כל את והורשתם
נב) לג, (מסעי

וישבתם ואז מיושביה, אותה והורשתם
בה, להתקיים תוכלו בה,

בה. להתקיים תוכלו לא - לאו ואם
(רש״י)

8:21 7:05 ירושלים
8:23 7:21 תל-אביב
8:24 7:13 חיפה
8:22 7:22 באר-שבע
9:05 8:01 ניו-יורק

יתהללו. ובו - גו' ה' דבר שמעו 
ד-כט) ב, (ירמיה:

   
חלקים 13 דק', 50 ,6 שעה א' יום :

שני ביום  

אחר מעולם מסעות

אומר מסעי שבפרשת המסעות מ"ב על
מישראל אחד בכל קיימים הם כי הבעש"ט,
מצרים" מארץ יצאו "אשר חייו שנות במשך
מכן שלאחר חייו ימי ובמשך האדם, לידת -

האחרון. לשלב עד המסעות, שאר -
שהם כאלה מצויים המסעות שבין למרות

בני התנהגו (בהם העליון הרצון של היפוכו
הקב"ה), של רצונו כפי לא לכאורה ישראל
כל על הכרח של סדר ייקבע איפוא, וכיצד,

"היפך שהם ענינים בחייו לעבור ואחד אחד
- הרצון"?

כי הבעש"ט, ביאור יסוד על יובן הדבר
אלא בקדושה מקורם לכשעצמם המסעות

בחירה ניתנה (והרי המעשים מן שכתוצאה
של היפוכו שהם ענינים השתלשלו לאדם)

הראוי, כפי היא האדם כשבחירת אבל טוב.
לכך, וסיוע כח נתינת (וישנה בחיים" "ובחרת
מהוים בחיים"), "ובחרת מצוה: שהתורה כיון
חיל. אל מחיל בקדושה עליות - המסעות כל

עליון טוב המסעות כל
התאוה", "קברות מסע את מביא הוא כדוגמא

ענין שהוא המתאוים", העם את קברו "שם
בה דרגה בקדושה, נעלית ובדרגה קדושה, של
תאוה בה שאין רק ולא לתאוה, מקום כל אין

שאין כך המתאוים" . . "קברו אם כי בפועל,
של ההתערבות בגלל רק לתאוה. מקום כל

טוב. של היפוכו של תבנית נוצרה זה" "לעומת
הביאור. תוכן כאן עד

בחיי שהם כפי המסעות למ"ב באשר - ומכאן
שהיו והענינים המסעות מן הישראלי: האדם

לטוב נוצלו מהם אילו אחד לכל ידוע עתה עד
ולהבא, למכאן בקשר אבל להיפך. - ואילו

לפניו עומד - לעבור עדיין שעליו המסעות
הטוב. בכיוון מסעו כל לנצל והציווי, הבחירה,

התורה מפנימיות סיוע
ה"אילנא ע"י ניתן הנכונה לבחירה סיוע

את המגלה התורה, פנימיות לימוד דחייא"
לסם הלא-טוב את והופכת ענין שבכל הטוב

חיים.
(שהרי המצרים" "בין לענין בקשר הדבר הוא
לולא מסעי) פרשת אלה בימים נקראת תמיד

אותם יכולים היו זה" ה"לעומת התערבות
להיות - המצרים" ל"בין שהביאו דברים

בקדושה. נעלית לעבודה מנוצלים
לכל שורש שהוא העגל, חטא בדוגמת

מן בא הוא כי שידוע שלאחריו, החטאים
ב"מרכבה" התבוננו ישראל שבני העובדה

בדבר שאפילו איפוא, נמצא, תורה מתן בשעת
לחטא ועד ביותר גדול לחטא להביא העלול

החטא, נמנע בחיים" "ובחרת כשיש הרי העגל,
נעלית לדרגה מנוצל הוא כן, על יתר ואף,
בדרגא במרכבה, להתבוננות עד בקדושה,
הנביא. יחזקאל שראה מכפי יותר נעלית

מצרים בלי נחלה
נבט, בן בירבעם מוצאים שאנו ובדוגמת

והחטיא ל'חטא כדוגמה המשנה מביאה אותו
בגמרא עליו נאמר זאת ולמרות הרבים", את

כהנים. בתורת פנים ושלש מאה למד כי
לבדם ושניהם חדשה בשלמה מתכסה "והוא
עם יחד למד הוא כי חז"ל אומרים בשדה",
כאלו תורה חידושי וחידש השילוני אחיה
משום רק להם. מסוגלים היו שניהם שרק
בו התבטא זה" ה"לעומת של ההתערבות

ג"ק = 103) ביותר ההפוך בקצה הדבר
שבאמצעות אבל, ומובן, "עגל"), בגימטריא

אותו את לנצל יכול היה בחיים" "ובתרת
ביותר. נעלה באופן השכל

שהגורמים המצרים", ל"בין ביחס בם כך
התערבות לולא יכולים היו כך לידי שהביאו

נעלה לענין מקור להוות זה, דלעומת
התערב זה" ש"לעומת לאחר אף בקדושה.

כזכיות, זדונות נעשים תשובה ע"י - בדבר
השלימה, בגאולה נגאלין" "מיד תשובה ע"י
מ"בין ולשמחה, לששון יהפכו האלו והימים

שתתגלה מצרים" בלי ל"נחלה נגיע המצרים"
צדקנו. משיח בביאת בקרוב

תשי״ט) מסעי מטות שיחת (עפ״י

מלך דבר

מסעי פרשת
ב פרק אבות: פרקי

מסעי

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

טוב מזל ברכת
הודיה מרת וזוגתו מענדל מנחם ר' למשפחת

קדוש שיחיו

תח' מושקא חיה בצבאות החיילת בתם, להולדת

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

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

גרינברג שיחיו שוש ורעייתו שמשון להרב

בנם של מצווה הבר חגיגת לרגל

שיחי' יצחק לוי הת'
של הרחבה מתוך ולמדן שמים ירא חסיד להיות ויזכה
לרבי רוח נחת ומתוך והשלימה האמיתית הגאולה זמן

המשיח מלך שליט"א

טוב מזל ברכת

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי

. . הראשון בחודש מרעמסס ויסעו
ה) - ג לג, (מסעי בסוכות ויחנו



חיינו בית את פוקדים נרבבות
קצווי מכל יורק, שבניו - 770 -

ברכה ובבקשה בתפילה תבל,
פיות שכל תל "תלפיות", ועצה.

שליט"א הרבי מגדיר כך בו, פונים
"בית בקונטרס המשיח, מלך

- חיינו "בית את שבבבל" רבינו
.770

המרכזיות, הפעילות אחת מספרת
שעות המקדישה חדש, שרית מרת

האורחות. פני בקבלת רבות
להן להסביר משתדלות "אנחנו

את המקום. ומעלת חשיבות את
בתפילה שיש הנפלאה הסגולה

זה. קדוש במקום תהילים ואמירת
קל הכיבוד לצד

מסייעות אנו הגשמי,
בכתיבת גם להן

הברכה בקשת
מלך שליט"א לרבי
זה, בשלב המשיח.

כבר כלל, בדרך
של אוירה נוצרת

כעת פתיחות,
להתגלגל מתחילים
המופתים. סיפורי

מוכנות, שגם כאלה
להן. שארע הנס את לפרסם
הגיעה שבועות, מספר לפני

עדי בשם צעירה אשה ל"770",
לאחר עיה"ק. מירושלים ירחי,

סיפרה היא ביננו, ההיכרות שלב
הרבי בקשת עפ"י לכאן, הגיעה כי

המשיח. מלך שליט"א
אך הגולן, ברמת הוא הוריה בית

הם שנים כמה לפני נישואיה מאז
היא שם בירושלים, מתגוררים

בחינוך. עוסקת
מאז וחצי כשנתיים חלפו

בפרי זכו לא ועדיין נישואיהם
לא תקופה זו הייתה בטן.

עבורם. המעטה, בלשון קלה,
והרצון ההתלבטויות המחשבות,
עליהם הקשו תינוק, כבר לחבוק

מאוד.
זוכה היא הלילות באחד והנה

מלך שליט"א הרבי של להתגלות
שיעור מוסר הוא כאשר המשיח,

בביתם. תורה
ישבה ובעלה עדי של לצידה

והקשיבו מושקא, חיה הרבנית
השיעור, של תוכנו את לשיעור.

כיום. לזכור יכולה שאיננה רק לא
היה קשה מעשה, בשעת גם אלא
מאוד הייתה בדברים. להתרכז לה

המעמד. מעצם מרוגשת
האיצה היא השיעור, בגמר

שנפלה הזכות את לנצל בעצמה
הרבי את בביתם לארח בחלקם
ולבקשו המשיח, מלך שליט"א

לילדים. שיברכם
יחד וניגשה עוז אזרה היא אכן

מלך שליט"א הרבי אל בעלה עם
במפורש אותם ברך אשר המשיח
עוד השם "בעזרת ואמר בילדים

בת". לכם תהיה השנה
לברכה במקביל

כמה להם מסר הוא
לבת ביחס הוראות

כן כמו שתיוולד.
שלאחר ביקש הוא

כשכבר הלידה
לבוא יסתדרו, דברים

לומר כדי ל"770"
תודה.

שהתעוררה לאחר
הבינה היא מהחלום,
פשוט דבר לא שזה
היא חב"דית, "אינני וכלל. כלל
שזהו לי ברור היה אך אמרה,

בטוחה והייתי אמתי חלום
בברכה".

החלום דבר את סיפרה היא
מקרוביה. ולכמה להוריה לבעלה,
התבשרה היא מה זמן לאחר ואכן

בהריון, היא כי הטובה בבשורה
ב"ה.

נולדת וב"ה חדשים תשעה חלפו
בישראל שמה ונקרא בת להם...

שתחי'. ברכה תמר
ל"770", לכאן באה היא וכעת

מלך שליט"א לרבי להודות כדי
שלה. האישי הנס על המשיח
היא חודשים מספר לפני אגב,
וגילתה קודש, באגרות כתבה
הדברים מדהימים. דברים שם

שלא עד ברורים, כך כל היו
מלך שליט"א הרבי להסבר. נזקקה

היה מדוע לה מסביר המשיח,
הלא התקופה את לעבור עליהם

להם וכותב הבת, ללידת עד קלה
טובים, דברים להם יהיו שבהמשך

אלא להודות, באתי עליהם וגם
מראש... להודות באתי שעליהם

סבא כפר חב"ד ישיבת ראש איפרגון, אבישי הרב עם
מסווג) בתפקיד בצה"ל (שירת

בטבע מלובש נס - ברזל כיפת
"צוק במבצע בולטות היותר המערכות אחת
שהביאה ברזל, כיפת מערכת הינה איתן"
והנזק הנפגעים בהיקפי משמעותית לירידה
של שפיתוחה הוא המדהים החמאס. מירי
רבים. מומחים ע"י בתחילה נשלל המערכת
[מחירו יחסית וזול קטן טיל לפתח הרעיון
ליירוט הוא אף שנועד מ"החץ" 100 פי נמוך
הרקטות סוגי כל את ליירט שיוכל טילים],
ארטילריה פגזי ואפילו ובינוני, קצר לטווח

הזוי". ל"רעיון נחשב קטנים,

ובארה״ב בצה״ל מוחלט אמון חוסר
האמינו ולא שהוא, כל תקציב למערכת להקדיש סירב עצמו, צה"ל
יירוט שתאפשר מערכת לפתח הרצון מבצעית. ליכולת שתגיע
הרס טווחים, מגוון טילים, מגוון מול אוויר, מזג בכל מוצלח
אזורית הגנה טילים, של כבדים במטחים טיפול באוויר, האיום
שהוקצב הזמנים ולוח למימוש, ניתן כבלתי נראה – נקודתית ולא
האמריקאים לחלוטין. דמיוני נראה - בלבד שנים 3 – לפרויקט
אפילו לו לתת סירבו הפיתוח, הצלחת סיכויי את לבדוק שהגיעו

נמוכים". הצלחה "סיכויי

גדולה דשמיא סייעתא
למעלה - המערכת של המדהימה הצלחתה כי ברור זאת כל לאור
המהנדסים של המסורה מעבודתם רק לא נובעת – יירוט 90% מ-
להם העניק אשר הקב"ה, של המיוחדת מברכתו אלא המוכשרים,
במשימתם שיצליחו מנת על ונפלאה, גדולה דשמיא סייעתא
של העצומים ונסיו ברכתו את ישראל. עם של בביטחונו להוסיף
בנוסף כאשר, האחרונים, בשבועות יום מדי אנו רואים הקב"ה
ב"שטחים נופלות מהרקטות 80% כ- המוצלחים, ליירוטים
ומחיזבאללה מאיראן שמומחים העובדה אף על וזאת – פתוחים"
בנוסף הרקטות. וטיווח פריסת ייצור, תהליכי בכל מעורבים היו

עצמה! עזה בשטחי נפלו ששוגרו מהרקטות 10% כ- לכך,

ומיושב בנוי בשטח נפלו רקטות שבהם המקרים בעשרות
המשפחתון (בית התפוצץ לא כלל הטיל בהם מקרים היו בישראל,
אף על בהם רבים מקרים וכן בירושלים), הבית ומרפסת בשדרות,

ה'. ונסי בחסדי בנפש אבדות שום היו לא הפיצוץ,

בטבע המלובש נס
הטבע" "מעל נס האחד, נסים. סוגי שני ישנם כי מבואר בחסידות
"נס הינו והשני ה'. יד בגלוי ניכרת שבהם סוף, ים כקריעת –
האלוקית ההשגחה של ביטוי הינם אלו נסים בטבע". המלובש
כדי תוך יותר, נסתרת בצורה הנעשים ישראל, לעם ה' ואהבת
כך טבעיים, אמצעים ידי על ומכוסים "מלובשים" ה' ויד שהנס
בתורת מוסבר עוד הטבע". ש"מעל הנסים כמו גלוי אינו שהנס
והוא יותר, נעלה הינו הנסים של השני הסוג דווקא כי החסידות,
שבנסים משום וזאת הקב"ה, של יותר ועמוק פנימי כוח מבטא
ושורים והעל-טבעי הנסי והמימד הטבע, עולם מתחברים אלו
הגדולים ונסיו חסדיו על יתברך לה' להודות עלינו אחת. בכפיפה
ממש בקרוב והשלימה האמיתית הגאולה הגדול הנס עדי עמנו,

וברחמים! ובחסד

עכשיו נפלאות ישראל ובטחון הארץ שלימות

ליום פרק תמוז-מנ"א היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ופקדון שאלה הל'

. א פרק
ב. פרק

ג. פרק

ד. פרק

ה. פרק

ו. פרק

ז. פרק

ט-יא. פרקים מת טומאת הלכות

יב-יד פרקים
.

טו-יז. פרקים

יח-כ. פרקים

כא-כג פרקים

כד-כה. פרקים
א פרק אדומה פרה הלכות

ב-ד. פרקים

כז

כח

כט

א

ב

ג

ד

ו'

ש'

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ברכה של חלום

את כבר זאת ששאלו לכולם, וידוע מפורסם
ברורה תשובה מהם קיבלו ואף הבטחון, אנשי

סואץ תעלת ליד הנמצאים השטחים את ימסרו שאם לכך:
שמעוניינים אלו ואותם נפש. פיקוח של המצב אז יגבר -

תשל"ו) מנחם-אב (כ' זאת... יודעים שטחים למסור

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

נפש פיקוח מגביר

נשים) מעזרת (מבט 770 ב תודה להגיד

ה"י השריפה נזקי למען עזרו אנא
מנתניה. שור אביב ר' משפחת בבית

761 סניף 12 בנק
194012 חשבון מספר

הגאולה את שמקרבת צדקה גדולה
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בשטח בפעולה חב"ד חפ"ק

למעלה נפשו שורש
הכתוב עם בקשר למעלה, נפשו שרש אודות שואל

האדם על אשר דא, בכגון עניתי כבר ד', פרק בתניא
תפקידו במילוי ולהוספת סיוע שהם בידיעות להשתדל

קוני, את לשמש נבראתי אני משנה, כדבר בעולם
לו נפקא-מינא מאי האמורה. בידיעה מה-שאין-כן-

תלמוד בהלכות מפורש בתלמוד-תורה ענינו והרי בזה,
ומה- התורה, בלימוד ושקידה להתמדה בהנוגע תורה
כל השגות שאין מה על ביאור זהו שם. בתניא שכתוב

שוות. ישראל בני
את העובדים צדיקים השגות שאפילו אלא עוד ולא
הוא, בזה שהביאור הן, חלוקות גם-כן ימיהם כל ה'

למעלה. נפשם ושרש השגתם ביכולת שחלוקים
ו׳קטז) (מאגרת

לצדיקים גם תשובה
וזוהי אם כי עון. על דוקא אינו התשובה ...שענין

למקור השיבה תשובה. סוגי בכל התיכונה הנקודה
אורח ע"י בראנו. אשר האלקים אל הכל ולראשית

צד וזהו חיים, תורת תורתנו להוראת מתאים חיים
הצדיק ועד שבקלים מהקל תשובה אופני בכל השוה

התשובה. חיוב יש כולם על אשר שבצדיקים.
התורה פי על חיים שאורח להאריך למותר ....ובודאי

ויום ושבת הכפורים ויום לראש-השנה מוגבל אינו
החול ימות והרי כפשוטו, יומי היום בחיי אם כי טוב

והם טוב. ויום השבת ימי מאשר בכמות הם רבים
יכול זה כל כאמור אבל נוספת. זהירות הדורשים

ובטחון. שמחה מתוך להעשות וצריך להעשות
ו׳קכב) (מאגרת

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

"צוק מבצע על הקבינט החלטת קבלת עם מיד
עשו הראשונים החיילים שאלפי ובשעה איתן"

עליו המילואים גיוס במסגרת דרומה, דרכם את
להכריז עליהם כי הבינו חב"ד בניידות הוכרז,

שנענו החסידיים ל"טנקיסטים" מלא" "גיוס על
חב"ד". "חפ"ק את להקים ומיהרו לקריאה,

אלפי עשרות ביממה. שעות 24 פועלים בחפ"ק
מגבות היגיינה, מוצרי עם לחיילים חולקו ערכות

לכל המוענקת הרוחנית ההתמגנות לצד ועוד.
והגנה. לשמירה תהילים עם קטן טלית אחד:

הרב - בארה"ק השם וצבאות חב"ד ניידות יו"ר
מרכזי ציר על שהוקם בחפ"ק כי מספר, נחשון דוד
והאזרחים החיילים לאלפי מענה נותנים במיוחד,

הכביש בצידי עמדה הוקמה באזור. שנוסעים
פחיות חלוקת העוברים, לכל תפילין להנחת

לחיילים אינטרנט עמדות הוקמו ועוד. קרה שתיה
עמדות משפחותיהם, בני עם לשוחח המעוניינים

ועוד. ועוד פלאפונים להטענת

רוחני מיגון
מבצע על מיוחד דגש ניתן השחר, עלות עם

המשיח מלך שליט"א הרבי דברי לאור תפילין,
עמי כל "וראו הפסוק על הגמרא את שהביא

אלו - ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ
בספרי הכוחות צוידו כן כמו שבראש". תפילין

צ'ופר ערכות אלפי וחולקו ציציות, תהלים,
הטניקסטים כל את צייד הדרום פיקוד לחיילים.

מירבית. להגנה וקסדות בשכפ"צים החב"דיים
משיבים: הפעילים שם? קורה בעצם מה אז

חב"ד ישיבות לתלמידי כמפגש משמש המקום
תרומות לפעילות. להצטרף המעוניינים והאברכים

בחפ"ק מרוכזים ואוכל שתיה ציוד, של גדולות
הטנקים. בין ומתפזרים

ה"טנקיסטים" חוזרים המאוחרות הערב בשעות
להמשך כח ולאגור היום מעמל לנוח לבתיהם

הרציפה. הפעילות

התושבים עם גם
הראשי רבה במיוחד הגיע למבצע, השלישי ביום

לאזור אסמן ראובן משה הרב - אוקראינה של
מקרוב. בפעילות ולסייע לעקוב הדרום

תקשורת ואנשי עיתונאים עשרות במקביל,
לביקור נכנסו בשטח, הדברים מטבע הנוכחים

הפעילות. מהיקף רבה השתאות והביעו ב"טנקים"
עם נפגש תורג׳מן סמי הדרום פיקוד אלוף גם

להם והודה באה"ק, חב"ד ניידות של הטנקיסטים
להרמת צה"ל, חיילי עם המאומצת הפעילות על

עזה. בעוטף הלוחמים מורל
קשות הסובלים והישובים, הדרום ערי תושבי גם
המשמחת מהפעילות נפקדו לא הטילים, ממטחי

והמעודדת.
מזון לחלוקת הדרום לערי יצאו מהטנקים חלק

משלוח כשאיתם התושבים את ולשמח וממתקים

לחלוקה. וממתקים שתיה פחיות של גדול
מתרומת ירקות לחלוקת מבצע נפתח במקביל
כי יצויין, הדרום. תושבי עבור שהתקבלה ענק
(בחודשים שבוע מידי מגיעה הירקות תרומת

אותם מחלקים ו"הטנקיסטים" האחרונים)
הארץ. ברחבי העמים חבר עולי ליהודים

ביישובים, חלוקה לסבב הטנקיסטים יצאו שחר עם
שדרות. העיר היא כשהבולטת ובמקלטים בבתים
חננאל והרב זאב הרב - שדרות לעיר הרבי שליחי

עם והפעילות לחלוקה שותפים שהיו - פיזם
נרגשים טלפונים עשרות קיבלו כי סיפרו, התושבים

הרב שקיבלו. והשמחה הנתינה על העיר מתושבי
ומסייע שתומך - אסמן לרב להודות מבקש נחשון

הטנקים לפעילות הדרך אורך לכל לאות ללא
היל"ת. ישראל, לעם צרה בימי ובפרט

הפצועים את מעודדים
החיילים אל גם

הפצועים
לבתי שהגיעו

השונים הרפואה
הארץ ברחבי
תיכף (ויזכו

לרפואה ומיד
המחבלים עם בהתקלויות שנפצעו לאחר שלמה),

מבקרים משפחותיהם ובני הפצועים את ימ"ש.
הפועלים חב"ד, ניידות של ה"טנקיסטים"

אחד לכל העניקו וכן היקף, רחב תפילין במבצע
והצלה. הגנה לשמירה חת"ת ספר מהפצועים

נפעל חב"ד "בניידות ואומר: מסכם נחשון הרב
הנצחון עד והתושבים החיילים עם לאות ללא

האמיתית בגאולה החושך, על האור נצחון הגדול,
ממש". ומיד תיכף והשלימה

לרפיח הכניסה לפני בצריח, תפילין

טויטו) חיים (צ.
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