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שנתמנה מי צבי, בן יצחק מר אל הידוע, במכתבו
הרבי מציין ישראל, מדינת של הראשון לפרזידנט

ומעמידו הרבה הערכתו את המשיח, מלך שליט"א
היהדות לחיזוק לו שהוענקו המיוחדים הכוחות על

של האמיתי צביונו על "ושמירה ישראל בארץ
התורה". בקבלת לעם נהיה אשר עמנו,

המשיח, מלך שליט"א הרבי מסביר המכתב בשולי
- עצמו בפני למאמר הפכו שכבר - שורות בכמה

"נשיא": הכבוד בתואר אליו לפנות נמנע הוא מדוע
ל״חדר״ הלכי "מיום

התחיל לזה קודם ועוד
ציור בדמיוני להתרקם

גאולת - העתידה הגאולה
מגלותו ישראל עם

האחרון..
זה מזהיר מעתיד וכחלק
יהי׳ה זו מגאולה וכחלק

על שאין מלך.. זה ״נשיא
אלוקיו״... ה׳ אלא גביו
להשתמש לי קשה ולכן
אשר.. בעת זה.. בתואר

דחופים ״דווים ישראל בני
ומטורפין סחופים

עליהם״. באים ויסורים

המשיח ימות - אלה ימינו
חלו במהלכם מכתב, אותו מאז חלפו שנה 58

לגאולה עצמו את המתאים בעולם, ענק שינויי
אלה, לימינו עד שינויים, והשלימה. האמיתית

וצריכים עכשיו. נמצאים אנו בהם המשיח, ימות
נמצאת שהגאולה ורואים העיניים את לפתוח רק

לנו מראה זאת עם שיחד אלא בפשטות. כבר
להיות מתעקשת ממשלה כיצד העליונה, ההשגחה

חזק, צבא כשבידה גם הגאולה, בזמן גם גלותית,
ומאומן. מצוייד

של התנהלותה
מהלך בכל הממשלה

שהתאפיינה הלחימה,
בחוסר קומה, בשפיפות
תוך בהססנות, נחרצות,

ואישורים הוראות לקבלת הרף ללא עינים נשיאת
אמות מול קו, ליישר המנסה התנהלות מארה"ב.

אירופה, מדינות של מזוייפות הומניות מידה
המבקשת התנהלות הטירור. מדינת את המזינות

טירור ארגון מפני עצמנו על להגן ואשראי, אישור
וילדים. בנשים הרג לבצע הרף ללא המנסה

על להחליט כדי לממשלה לה לקח ימים שבוע
לא שמעולם מתברר כשלימים לעזה, כניסה

הרצועה. מגבול מוגבל למרחק אלא לעזה, נכנסה
דאגה ומשנכנסה,

מהרגע כבר להצהיר
רצונה כל כי הראשון,
הפסקת- לקבל הוא
וכי מהחמאס!!! אש

או לנצח בכוונתה אין
שביסודו מי את למוטט,

על ההחלטה את חקק
ח"ו. ישראל, השמדת
החשש משום זה וכל

יאמרו מה - של
עגומה מציאות גויים?!
58 לפני כבר שתוארה,
אל מילים בכמה שנה,

צבי. בן יצחק מר

הגדול הנס עדי
מלך של דמותו גם מתוארת אבל מילים, באותם
רק אלוקיו". ה׳ אלא גביו על "אין אשר המשיח,

את שיביא זה הוא המשיח מלך שליט"א הרבי
בקרב יעקב.. שארית "והיה היעוד: לקיום ישראל

בעדרי ככפיר יער בבהמות כאריה רבים, עמים
ידך תרום מציל.. ואין .. ורמס עבר אם אשר צאן,

יכרתו". אויבך וכל .. על
ובפרט היעוד, קיום את ולזרז לסייע ביכולתנו

לימוד העכשויות: הקדושות הוראותיו מילוי ע"י
עד מסכתות" "סיומי עריכת הבחירה, בית הלכות

שמחה של התוועדויות עריכת כולל באב, ט"ו
בית בניין הגדול הנס עדי הניסים, על והודיה

הקודש עיר בירושלים הבית בהר השלישי, המקדש
שליט"א הרבי של והמושלמת המלאה בהתגלותו
הגאולה. שמחת מתוך ממש עכשיו המשיח, מלך

צה״ל בבסיסי תניא הדפסת
התקיימו הצבאי, המבצע לרגל
בגבול צה"ל בבסיסי תניא הדפסות
קודמות שבהדפסות לאחר הרצועה.

כסגולה התניא פעולת את ראו
יצאו טובות, ולבשורות והגנה לשמירה
תניא ספר הדפסת במבצע מאנ"ש כמה

שיעמוד צה"ל בבסיסי אית"ן אותיות
בטחון למען נפשם בחרפם איתן כצוק

הרבי תשובת ישראל. ארץ יושבי כל
באמצעות המשיח מלך שליט"א

גם נותן "כשאדם קודש: האגרות
לו נפתחים יכולתו מכפי יותר לצדקה
למלאת שיוכל בכדי נוספים צינורות

אלא מזרזין אין . . החלטתו את
ותאום באישור המבצע למזורזין..."

לתרומות: הבטחון. כוחות
.054-6761329

לחיילים חת״ת ספרי 1000
תושבת חב"ד חסידת מרטון, דבורי

המשלוחים את בביתה שמרכזת לוד
ממתקים, הכוללים לחלוקה, המיועדים
ומכתבים היגיינה מוצרי לבוש, פריטי

כי מספרת בעזה, ללוחמים מילדים
קהילת "נשות פרטית יוזמה בעקבות

ספרי אלף ורכשו כסף אספו חב"ד
ספר כידוע, החיילים. עבור חת"ת

מסוגל ותניא) תהילים (חומש, החת"ת
אותו לשים ונוהגים והגנה לשמירה

קצרה: בנסיעה כשמדובר אפילו ברכב,
בזכות ניסים שהיו יודעים "אנחנו
המבצע. רכזת אומרת הזה" הספר

מוגבל למרחק אלא לעזה, נכנסה לא שמעולם מתברר כשלימים לעזה, כניסה על להחליט לממשלה לקח ימים שבוע
מהחמאס!!! הפסקת-אש לקבל הוא רצונה שכל הראשון, מהרגע כבר להצהיר דאגה ומשנכנסה, הרצועה. מגבול

טובות חדשות
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(8.8.14) (5774) ה'תשע"ד מנחם-אב י"ב ואתחנן פרשת קודש שבת ערב

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

ב"ה

גביו על שאין מי
! אלוקיו ה' אלא

1008

בספר לאות שמו לרישום עזה, לרצועת מחוץ ההפוגה את מנצל חייל
והצלה. הגנה לשמירה כסגולה צה״ל חיילי לזכות הנכתב התורה

לחיילים גב נותנים



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

  
   

   
    
    
   
  

   
 

   

לאמור ההיא בעת ה׳ אל ואתחנן
כג) ג, (דברים

כי לדורות, וביקש התחנן רבינו משה
עת לישראל לכשתבוא - ההיא" "בעת
מחמת להתפלל, יוכלו לא כאשר כזאת,
הראויה, כוונה מתוך והתלאות, הצרות
לומר רק שיוכלו - "לאמור" רק אם כי
תפילתם נא תתקבל - ובשפתם בפיהם

אז. גם
מאמשינוב) (מהרי״ד

הארץ את ואראה נא אעברה
כה) ג, (דברים

יכולת מישראל אחד בכל יעורר משיח
ז, (מיכה בו כנאמר באלוקות, ראיה של
אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי טו)
להמשיך ביקש רבינו משה גם נפלאות".
נא "אעברה ככתוב בישראל, זו בחינה

עלה לא הדבר ואולם, הארץ". את ואראה
ישראל "ועתה א) ד, (דברים ככתוב בידו,

שמע".
- לעשות רבינו משה הצליח שלא מה

המשיח". מלך "יעשה
ויקרא) - תורה (ליקוטי

ז) ד, (דברים גדול גוי מי כי

בנו את להכות אסור - התורה פי על
ר"מ, סימן דעה יורה (שולחן-ערוך הגדול

כ') סעיף
אודות מדובר כאשר וכמה כמה אחת על
מצרים יציאת שמאז ישראל, בני כללות
פי על ואף גדול", ל"גוי נעשו תורה ומתן
לא ועדיין שנה מ-1900 למעלה כבר כן,

נושענו...
תשמ״ב) צו (התוועדויות,

8:08 6:54 ירושלים
8:11 7:10 תל-אביב
8:11 7:02 חיפה
8:10 7:11 באר-שבע
8:48 7:56 ניו-יורק

. נעדר לא עמי-איש נחמו נחמו 
א-כו) (ישעיהו:מ,

תפילה של עבודה

אל "ואתחנן פרשתנו שבתחילת הפסוק על
"אין רש"י כותב כג), ג, (דברים ההיא" בעת ה'

דבר חנם... מתנת לשון אלא מקום בכל חנון
תפלה". של לשונות מעשרה אחד זה אחר,

בכך רש"י של פירושו מתייחד כידוע
ובראשונה בראש מכוון שהוא שלמרות

ל"בן גם ומותאם מקרא, של לפשוטו
טמונים זאת, עם יחד הנה למקרא", חמש
"סוד בבחינת ביותר, עמוקים עניינים בו

תורה". של "יינה שבתורה",
שני סדר מובן אינו לכאורה הנה זו, ומבחינה

א. ואתחנן: למלה ברש"י הנ"ל הפירושים
תפילה. לשון ב. חינם" "מתנת לשון

חינם מתנת או עבודה
על מורה יותר, הרחב במובן "תפלה" המושג
ומתייגע למטה הנמצא הנברא עבודת כללות

בתורת הידוע כהמושג מעלה, כלפי להתעלות
דלתתא" "אתערותא - והקבלה החסידות
הנברא. מצד מלמטה, הבאה -התעוררות
שבאה חנם" "מתנת המושג זאת, לעומת

הבאה שפע ההמשכת על מורה ית', מאתו
המטה, לעבודת באין-ערוך ושהינה מלמעלה
התעוררות - דלעילא" "אתערותא כהמושג

עבודת שאין נעלה כך כל ממקור הבאה

שם. מגעת דלתתא" ה"אתערותא - הנברא
שעניין תורה": ב"לקוטי הזקן אדמו"ר וכדברי

הוא המצוות", מן "חנם חנם", ה"מתנת
מעלה למעלה מאד ונעלית גבוהה "בחינה

שם". מגיעות המצוות שאין המצוות, מבחינת
החלות "אתה הבא בפסוק גם נרמז זה עניין

המתחיל, הוא "אתה עבדך", את להראות
דלעילא אתערותא בחינת הוא כי מעצמך,

דלתתא". מאתערותא שלמעלה

גבוה? כך כל להתחיל איך
מן הוא ה', עבודת שסדר כיון להבין: וצריך

להקדים רש"י היה צריך - הכבד אל הקל
אח"כ ורק התפלה, בעניין הביאור את תחלה

חנם"? "מתנת יותר, נעלה ענין להוסיף
האחרון, לדור גם מכוון זה שפירוש ובפרט

נמוכה, בדרגא כשנמצאים דמשיחא עקבתא
איך - נמוכה בדרגא היא העבודה גם שלכן,

"מתנת נעלה, הכי בענין מיד להתחיל יכולים
חנם"?!

המיוחד הקשר בהבנת נעוץ לזה והמענה
עצמותו ומנהיגו, עולם בורא הקב"ה, שבין

ויהודי. יהודי כל עם ית' ומהותו

בן הוא כי נאמר מישראל ואחד אחד על
טז, (ברכות רז"ל כמאמר - ויעקב יצחק אברהם

והכוונה לשלשה", אלא אבות קורין "אין ב)

פעולת ההמשך מישראל אחד בכל שניכר היא
ידעתיו "כי יט) יח, (וירא שכתוב כמו - האבות

ה' דרך ושמרו .. בניו את יצוה אשר למען
שכל - יותר ובעומק ומשפט". צדקה לעשות
מלך של יחידו בנו הוא מישראל ואחד אחד

בכורי "בני שכתוב כמו הקב"ה, המלכים מלכי
אלקיכם" לה' אתם "בנים ו כב) ד, (שמות ישראל"

א). יד, ראה (פרשת

בזמן גם ביותר, הירוד ומצב במעמד גם ולכן,
היא העבודה כשעיקר דמשיחא, עקבתא של

גם להם שמגיע רק (לא כו' נמוכה בדרגא
יתירה אלא להעבודה, שבאין-ערוך שכר

שבאין-ערוך, השכר עם מתחילים - מזה)
נשבע אשר .. הברית את לר אלקיך ה' "ושמר

של העצמית ההתקשרות מצד לאבותיך",
ודעת. מטעם שלמעלה הקב"ה עם ישראל

נעלה בהכי מתחילים
שמתחילים - ואתחנן בפרשת זה דרך ועל

חנם", "מתנת של נעלה הכי הענין עם
הוא "אתה החילות", "אתה התורה ומדגישה

האמיתי, ל"אתה" ועד מעצמך", המתחיל
כל שלגביו ממש, ית' ועצמותו מהותו

"מתנת של באופן הם וההמשכות הגילויים
"עשר של הענין בא זה לאחרי ורק חנם";
את להמשיך כלומר, - תפלה" של לשונות

שיומשך חנם", "מתנת של נעלה הכי הגילוי
האדם, שבעבודת הדרגות פרטי בכל ויחדור

נפשו. כחות עשר בכל
ה׳תשמ״ט) נחמו, שבת ואתחנן, (פר׳

מלך דבר

ואתחנן פרשת
ד פרק אבות: פרקי

ואתחנן

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
שיחיו אפרת מרת וזוגתו אלעד ר' למשפחת

קנטור
שי' לייב אריב ישראל ה' בצבאות החייל בנם, להולדת

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

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

שיחיו יפעת ורעייתו מיכאל להרב

שדה
שי' ה' בצבאות החייל בנם, להולדת

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

המשיח מלך שליט"א לרבי רוח נחת ומתוך

טוב מזל ברכת

מוצש"ק הדלק"נ קיץ שעון לפי



שישי, בימי הצהרים שעות את
חב"ד ישיבת בחורי הת' מנצלים

תפילין. מבצע לקיים בצפת,
יצחק הת' מספר זו, "במסגרת

חברת עם קשר יצרנו ליפש,
בקרית נמצא שמשרדה הסעות

התפילין להנחת ובהמשך שמונה
גם שם לקיים התחלנו במשרד,

תורה. שיעור
של בעיצמו כחודשיים, לפני

הנהגים אחד נכנס כזה, שיעור
בשמחה: הפטיר אותנו וכשראה

לעזור חייבים אתם "חבר'ה,
לרבי איתו לכתוב שלי, לאבא

מלך שליט"א
המשיח.

לאביו כי התברר
הוא גם העובד -

- כנהג בחברה
בעיית התגלתה

לנוכח חמורה. ראיה
הבריאותי מצבו

הרישוי משרד
רשיון את לו ביטל

שבזה הנהיגה,
פרנסתו.. כל תלויה

עליו נחת הדבר
בהיר. ביום כרעם

פיצויים. ללא ואפילו פרנסה ללא
גם וכך למדי ירוד היה רוחו מצב

ברכה. וביקש כתב
קיבל הוא הברכה, לקבלת ככלי

פרקו את יום בכל לומר עצמו על
המשיח, מלך שליט"א הרבי של

בתהילים. קי"ג פרק
והכרזת המכתב כתיבת לאחר

בכרך הוכנס המכתב אדוננו", "יחי
קבע, בדרך במשרד הנמצא ח'

רמ"ח. בעמוד התקבלה והתשובה
התשובה כי גילתה מהירה קריאה

פרנסה. בנושא עוסקת
מצב אשר מכתבו.. על "במענה

זה לפני שהי׳ה כמו אינו הפרנסה
מאז. נגרע כי

ובחנוני הקב״ה מאמר ידוע והנה
הצדקה בענין והוא בזאת. נא

שתתעשר... בשביל עשר שיהי׳ה
כשאין אם הפלא מה ובמילא

שהוא כדבעי הצדקה בענין נזהרים
טוב ומה מעשר הפחות לכל

מצב נגרע הנה שעי״ז מזה, יותר
הפרנסה.

נודע גופא מזה גיסא לאידך אבל
יוסיף שאם הוא. בידו שהדבר

כהנ״ל הצדקה בעניני ומיד תיכף
השי״ת הוא בטוח הרי יותר ועוד

וכנ״ל. הבטחתו למלאות
הרי דשמיא סייעתא להיות ...

תורת בלימוד שיעור לקבוע צריך
נוסף החסידות ותורת הנגלה
השוים השיעורים שלשת על

ותניא תהלים בחומש נפש.. לכל
הידועים.

טוב לבשר יצליחו והשי״ת
זה שיהי׳ה רצון ויהי הנ״ל בכל

בהקדם״.
בשאלה פניתי כעת
"לנוכח הנהג. לאבי
המכתב של תוכנו

אתם האם שאלתי,
מעשר לתת נוהגים

לצדקה, כספים
מההכנסות כלומר

נטו!
שהיהודי התברר

כלל מודע היה לא
"מעשר של לחיוב

לצדקה".
לתת נהג אומנם

כשפנו שונות בהזדמנויות צדקה
מסודר באופן לא אבל ובקשו,
באמת כמה חישב לא ומעולם

לתת. עליו
הוראת בדיוק זו כי לו הסברנו

המשיח, מלך שליט"א הרבי
הוראה ישנה הצדקה שבמצות
אותי תנסו בזאת". נא "בחנוני

בפרנסה. ברכה שפע ותראו
זה "מה, בהתפעלות: היה הוא

מעשרות?" על שמדבר ספר
בכל הם שהתשובות לו הסברנו

גדולה בהתרגשות היה הנושאים.
לתת להתחיל עצמו על וקיבל

תניא. ואמירת לצדקה "מעשר"
מגיעים אנו מכן, לאחר חודשיים

אתה "מה ידידנו והנה למשרד
אותך הוציאו הרי כאן, עושה

הנהגים"? מרשימת
לבדיקת הלכתי תשאלו "אל

לי החזירו נעלם. והכל עיניים
במכתב: שכתוב כמו הרשיון. את
בכל טוב לבשר יצליחו והשי"ת

בהקדם. זה שיהי' ויה"ר הנ"ל

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

המלאכה את לסיים
את להבין צריך המלאכה, בסיום הצורך להבנת
צה"ל אלו, שורות כתיבת לרגע נכון ניהול אופי
הרצועה, בגבול ונפרס כוחותיו מרבית את מפנה
המחבלים. עם החיכוך את למעט רצון מתוך
את להבין יש המלאכה, בסיום הצורך להבנת

ברצועה. הלחימה אופי

לוחמת של במתכונת פועל החמאס פעילות
המייצרות קטנות לוחמים קבוצות – גרילה
ואש טרור הפעלת תוך ושיבוש, הטרדה פעולות
אחד (מנהרות). התת-קרקעי והתווך האורבני במרחב והיטמעות
נסוגים, אנו – תוקף "האויב הינו: הגרילה של היסוד מעקרונות
תוקפים", אנו – נסוג האויב לו, מניחים אנו אין – נעצר האויב
ולסכן להמשיך עלול והוא ימשך חמאס עם שהחיכוך ברור ולפיכך

חיילינו. את ח"ו

שמוצגת הנסיגה, בשל קשות נפגעה הישראלית ההרתעה כי גם ברור
רקטות, אלפי לו שנותרו העובדה ובשל שלו, כניצחון החמאס ע"י
כלל, נפגעו לא בכיריו מתפקדת, עדיין שלו והשליטה הפיקוד תשתית

בשלימותו. עדיין חטיבות) 6) כוחו ורוב

הכרחי החמאס מיטוט
לאזור רקטות שום החמאס לרשות עמדו לא יצוקה" ב"עופרת
ב"עמוד מכן, לאחר גדר. חוצות מנהרות או מזל"טים לא וגם המרכז,
כבר והחמאס להתפתח החל הגדר חוצות המנהרות מערך ענן",
צה"ל. ע"י הושמד שרובן - טווח ארוכות רקטות עשרות השיג
– מבחינתו הנכונים הלקחים את חמאס הפיק איתן", ב"צוק ואילו
וצה"ל ק"מ), 160 (עד טווח וארוכות כבדות רקטות מאות לרשותו
בתי ומתוך עמוקות ממנהרות הפעלתן בשל להשמידן מצליח לא
לוחמים (מאות מנהרות" "כוח הוקם כן כמו וכו'. ספר בתי חולים,
ומערך ישראל), לתוך מנהרות מעשרות אחת בבת להגיח שיועדו

ומודיעין. תצפיות

וישראל ומחמירים הולכים הלחימה סבבי כי בבירור עולה הנ"ל מכל
טווח ארוכות רקטות אלפי של כבד איום מול בעתיד לעמוד עלולה
(כמו GPS מונחות שאף ויתכן יותר גדולים נפץ ראשי בעלות שיהיו
טילי גם ישיג שחמאס להניח סביר חיזבאללה). של מהרקטות חלק
כיפת מול בהתמודדות לו יסייעו איראנים ומומחים איכותיים, נ"מ
חוצות מנהרות מאות ובחפירת הנפץ, מזל"טי פיתוח בהמשך ברזל,
החמאס את למוטט הכרחי כי הברורה המסקנה עולה זה מניתוח גדר.

בעתיד. בהרבה וחמור קטלני לחימה סבב למנוע כדי במהירות

לכוחותינו סיכון ללא המלאכה את לסיים
דעתו את המשיח מלך שליט"א הרבי הביע לבנון, מלחמת במהלך
כמו המלאכה". את "לסיים לצבא לתת המדיני הדרג על כי הקדושה
אבידות ימנע (וגם חיילינו את יסכן שלא באופן זאת לבצע דרש כן
האזרחים, לפינוי מתאימה התרעה מתן ע"י וזאת השני), הצד בקרב
בלחימה סיכון ללא מסיבית באש צבאית בפעולה בהמשך שתלווה
הצד ואז אמינה, להיות צריכה הסביר, שכזו, התרעה בנוי. בשטח
מתוך האפשרי, ובהקדם כעת, גם לנהוג יש כך בהתאם. יפעל השני
המצוות וקיום התורה בלימוד והוספה ישראל, באלוקי ואמונה בטחון

וברחמים. בחסד הגאולה ולזירוז ישראל וכלל צה"ל חיילי לזכות

עכשיו נפלאות המשיח ימות של אקטואליה

ליום פרק מנחם-אב היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
ולוה מלוה הל'

. ז פרק

ח. פרק

ט. פרק

י. פרק

יא. פרק

יב. פרק

יג. פרק

צרעת טומאת הלכות
יא-יג פרקים

יד-טז. פרקים

ומושב משכב מטמאי הלכות
א-ג פרקים
ד-ו. פרקים

ז-ט. פרקים

י-יב. פרקים

יג. פרק
א-ב פרקים הטומאות אבות שאר הלכות

יב
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טו
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ו'

ש'
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ב'

ג'

ד'

ה'

בזאת נא בחנוני

ועל השלימה ישראל ארץ על מדברים כאשר
לדבר צריכים - דוד" חנה "קרית ירושלים,

שהם - תורה שעל-פי הרעש בכל - ו"יהגו" "רגשו" של באופן
עולם" "ברית של באופן ליהודים נתנה והקב"ה אבות, נחלת

תשל"ו) שבט (י' ישראל. תורת עם ישראל לעם ישראל ארץ -

צפת 6132 ת.ד. | והארץ העם להצלת המטה

ליהודים נתנה הקב"ה
חול. יום בכל תפילין להניח

כשרותן. את ולבדוק הבית כל בפתחי מזוזות לקבוע
תורה. בספר אות לרכוש

וברכב. במשרד בבית, חת"ת ספר להחזיק
חדר. בכל צדקה קופת קביעת

המשיח: מלך של הבטיחות הוראות



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

שלי הבן וגם לאל, "תודה וריכוז/היפראקטיביות קשב הפרעות
אודות בתרופות צורך וללא רגוע הוא ב"ה רטאלין, לו לתת שרצו

ג. אליהו המסור" לטיפולך
וגם המיגרנות טיפולים 6 ומיגרנות."אחרי - הליקובקטור חיידק

בכלל" ביוטיקה באנטי צורך ללא נעלמו הליקובקטור החיידק
ב"ב. ראשית אחות פ. ורד

בחודש טיפולים שלושה "...אחרי שונות מסיבות וברכיים גב כאבי
ש. אילה לחלוטין" הבעיה נעלמה

ד. שלמה הברך" את לנתח צריכים היו לא טיפולים שישה "...לאחר
דם, בדיקות "...עשיתי לקויה וספיגה הורמונליות/פוריות בעיות
ואני התאזנה התריס בלוטת בסדר. B-12-ה וגם יפה ממש עלה הברזל

מהטיפולים. תוצאות יש עייפה. פחות
להזמין התקשרתי נברו ד"ר שנה)... כחצי (לאחר

ו. עדנה הקרוב" שישי ביום לברית אותכם

בארץמבצעי ענק לכל ענפי הביטוח בארץ הביטוח ענפי לכל ענק מבצעי

03-501770203-5017702 ומרוויחים:מתקשרים ומרוויחים:  מתקשרים

ביטוחיםקדמי ביטוחים שלנו סוכנות הביטוח שלנו קדמי הביטוח סוכנות
הביטוח - כל ענפי הביטוח  ענפי כל -

קדמי ר' בהנהלת

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

איתן סגן אצל "יחידה" גילוי

מתברך מאיוב פרוטה הנוטל
להשלים בתקוה לדירה קדימה דמי נתן אשר ...כותב

שינוים חלו בינתים אבל שהתנו, מה המיועדים בזמנים
שלו, ההתחייבות את לסלק עליו וקשה בתכניתו

שנים, כמה זה ת"ו בירושלים גדולה בעיר שנמצא וכיון
כיון והרי יועץ, ברוב ותשועה נאמר דא כגון על הרי
שצריך מובן בהענין ונמשך קדימה הדמי נתן שכבר

טוב. גמר לידי להביאו
שלו, להקופות בהנוגע אדמו"ר מו"ח מכ"ק שמעתי

מתברך... מאיוב פרוטה הנוטל כל רז"ל מאמר
אלו פרוטות ויערב ... הקופות מאחת המחאה מצו"פ

שתקוים ובטוחני התחייבותו לסלק שאוסף בהכספים
השיעורים 3 ולהבא מכאן האמורה...ישמור הבטחה

ו׳קכח) (מאגרת וכו'. הידועים ותניא תהלים דחומש

עטה״ק בהחינוך ויגיעה השתדלות
הרי שלו, הכנסת ובית בקהלתו המצב שמתאר כפי

המחלקים להמשרדים אלו פרטים כל כשימסור בטח
בקשתו. למלאות איך בדבר יחקרו תורה, ספרי

וקהלת במחנה תורה ספר ענין גדול שבודאי אף והנה
ענין את מכריח עצמו זה הרי בצבור, וקריאה ישראל

הקדש טהרת על והבנות הבנים דחנוך גדול הכי
מצותי', וקדושת התורה קדושת

לכתוב מצוה האידנא ע"ר, סי' סוף יו"ד שו"ע ג"כ ועיין
השו"ע ובנ"כ ופירושיהן, וגמרא ומשנה תורה חומשי

ויגיעה השתדלות להיות שצריכה מובן שמזה שם,
וביותר, ביותר דוקא הקדש) טהרת (על עטה"ק בהחנוך

שהוא ותקותי הרצון, בפני העומד דבר לן אין והרי
רצון ויהי הדרוש, ככל בזה מתעסקים לדיעה וחבירו

ו׳קכט) (מאגרת יצליח. בזה שגם

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בתורת מהותו. על מעיד דבר של שמו
חזק משמעו "איתן" כי מוסבר החסידות

של הנשמה עצם עם המזוהה בחינה וקשה,
שואב ממנה "יחידה". בשם גם הנקראת יהודי,

אהבת על נפש, המסירות כח את יהודי, כל
ישראל. ואהבת ה' אהבת התורה,

זהו ה"יחידה", גילוי שבנשמה, ה"איתן" גילוי
יהודים של נפש מסירות גילויי לכל ההסבר

במהלך גם הדורות. כל במהלך אחיהם, עבור
אצל כאלה גילויים היו איתן", "צוק מבצע

נחשפו לאחרונה רק מעטים. לא חיילים
סגן של מעשהו על המצביעים חדשים פרטים
גולדין, הדר סגן של חוטפיו אחר במרדף איתן,

נפש. מסירות של גילוי זה שהיה

הסיכונים כל למרות
בבוקר, (1.8.14) מנחם-אב ה' שישי ביום
הפסקת הסכם כניסת מאז משעה למעלה

גבעתי, של הסיור מפלוגת כח לתוקפה. האש
רפיח, פאתי באיזור הבתים, אחד אל התקדם

הכח לפוצצה. מנת על מנהרה של פיר זוהה בו
מפקד שראל בניה רס"ן את שכלל הראשוני
ליאל וסמ"ר גולדין הדר סגן גבעתי, סיירת

מחבל יצא המנהרה מפיר כאשר הופתע גדעוני,
בנתיים הצליח אבל נהרג המחבל באש, שפתח

הי"ד. וליאל בניה את ולהרוג לפגוע
סגן הפלס"ר, מפקד סגן של בפיקודו נוסף כוח

שני את זיהה למקום, במהירות הגיע איתן,
סגן של בהעדרו והבחין ההרוגים צה"ל חיילי
או חי נחטף הוא כי הייתה, המסקנה גולדין.

למנהרה. חזרה שירדו מחבלים ע"י מת,
קריטית. להיות עלולה שניה, שכל ברור היה
הצבאיים הנוהלים למרות החליט, איתן סגן

כאלה, בנתונים למנהרה כניסה האוסרים
הכח למרדף. מחייליו, שניים עימו לקחת

במרדף והחל מבוטנת שהייתה למנהרה ירד
הן עצום, היה הסיכון החוטפים. אחר

מאחת מירי או "מטענים", להפעלת מחשש
שאולי הידיעה אך המנהרה, של ההסתעפויות

לעצור. שלא האיצה גולדין את להציל ניתן

המנהרה בתוך למרדף נכנס
במנהרה, מטרים מאות נעו וחייליו, איתן סגן

לכמה מסתעפת היא אכן כי מגלים כשהן
סתום, למבוי הובילו חלקן כיוונים. וכמה
אחר חלק ריק. שנמצא מסגד לפתח אחת

של למוצב שהוביל לפיר הוביל המנהרה של
החמאס.

פריטים וחייליו הסמ"פ מצאו תנועתם במהלך
לרבנות שסייעו פריטים גולדין, סגן של שונים
הלכתית מבחינה לקבוע יותר, מאוחר הצבאית

בהיותם הי"ד. גולדין סגן של מותו את
מנותקים היו לחייליו איתן סגן במנהרה,

מסויים. בשלב לצאת ונאלצו הקשר, מרשת

ולפני בירושלים, מתגורר (24) איתן סגן
התגייס הוא חורב. בישיבת למד לצה"ל גיוסו

איתן" "צוק מבצע תחילת ועם גבעתי, לפלס"ר
הפלוגה, מפקד תחת הסמ"פ לתפקיד נכנס
לאחר בהיתקלות. שנהרג שראל בניה רס"ן
ברפיח החטיבה בפעילות השתתף הוא מכן

החוטפים. על היד את לשים במטרה
איתן סגן את הגדיר הכללי במטה בכיר קצין
כדי חייו סיכון תוך רב באומץ שפעל כגיבור

שפעל אף לדבריו, חברו. את להציל לנסות
האישי, ביטחונו על לשמירה להנחיות בניגוד

הצל"שים. לוועדת עליו ימליצו

יהודי להצלת נפש מסירות
הוסטו מהמנהרה, וחייליו איתן סגן יציאת עם

אש להמטיר שהחלו נוספים, כוחות לאיזור
בנסיון חטיפה, בעת חניבעל" "נוהל עפ"י

העברתו למנוע
מחוץ אל

במהלך לאיזור.
הפעילות

של בפיקודו
גבעתי, מח"ט

עופר אל"מ
נפגעו וינטר,

ה'. אוייביך כל יאבדו כן רבים, חמאס אנשי
"כשמתבונן המשיח: מלך שליט"א הרבי כותב

ממעל אלוקה חלק היא הישראלי נפש איך
בה' נפשם שורש מצד לכולנו אחד ואב ממש

קיום לידי לבוא וקלה ישרה דרך זוהי ... אחד
מישראל נפש לכל כמוך לרעך ואהבת מצות
שתתגלה ישראל, אהבת קטן", ועד למגדול

עכשיו והשלימה האמיתית בגאולה בשלימותה
ממש.

איתן סגן

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
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