
עצרת הגאולה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ב"ה.  גליון-אלבום מ"עצרת גאולה ומשיח", ג' תמוז ה'תשע"ז, אמפיתיאטרון בת ים



2



ברוכים הבאים למעמד האמונה!
אדמו"ר  קדושת  כבוד  כלשון  אשר  והטף,  הנשים  האנשים  לאלפי  הבאים  ברוכים 

שליט"א מלך המשיח, הינם "עקשנים"!
ברוכים הבאים לחגיגת יום חג הגאולה.

כבירה.  ואחת, משימה  כל אחד  עלינו, על  הוטלה  וחמש שנה,  יותר מעשרים  לפני 
קיבלנו ציוויי שאינו משתמע לשתי פנים, ומטיל את האחריות הישירה על אנשי  הדור: 

"עשו כל אשר ביכולתכם .  . להביא את משיח צדקנו".
כשעם  מאז.  ונעשו  עלו  והצעות  רעיונות  קמפיינים,  מעשים,  פעולות,  ספור  אין 
ישראל, חש ומרגיש את פעמי מלך המשיח, נוכח לראות בהשפעתו הישירה והגלויה 
כולנו  את  ומעמיד  והארציים,  העולמיים  במהלכים  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  של 

לגאולה האמיתית והשלימה.
היום, בתאריך, שמסמל יותר מכל את ה"על טבעי" – ג' בתמוז. אנו נאספים, כאן 
בעיר הגאולה בת ים, כדי להשלים את המשימה הכבירה, כאן, נאספים כולם כדי לקבל 

פני משיח צדקנו בפועל ממש.
יום ג' בתמוז, נקבע בתולדות עם ישראל, כיום שלמעלה מהטבע!

היום שבו יהושוע בן נון, שהכניס את עם ישראל לארץ ישראל, עצר את השמש הירח 
והכוכבים, בהכרזה "שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון".

רבי  כי האדמו"ר הקודם,  יום ממש, לפני תשעים שנה, נתבשר עם ישראל,  באותו 
ניצול מגזר הדין הנוראי, אותו ביקשו להטיל עליו שלטון הכפירה, שם,  יוסף יצחק, 
יצא לדרכו  זה, הנקרא "אתחלתא דגאולה",  וביום  ימים,  בברית המועצות של אותם 

שהסתיימה לאחר עשרה ימים בשיחרורו.
במשך שנות הנשיאות, מדגיש הרבי שליט"א מלך המשיח, את בשורת יום זה, וקובע 

אותו ליום של שמחה, יום הודאה לה' ויום של חיזוק ההתקשרות.
ואכן, גם בשלב הנוכחי, הפך יום זה, ליום שמבטא ע"י רבבות חסידים, את האמונה 
האיתנה ב"דברי בן עמרם", "זאת התורה לא תהא מוחלפת חלילה", ודווקא ביום זה, 
מתחזקים אנו כולנו, באמונה איתנה, כי דבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח יתגשמו 
בפועל ממש, בגשמיות תיכף ומיד! דווקא ביום זה, אנו שבים על הקריאה "משה אמת 
דורנו  כי  ובהבטחתו  בנבואותיו,  הקדושות,  בשיחותיו  אנו  מתחזקים  אמת"!  ותורתו 
זה, זוכה לגאולה האמיתית והשלימה, ומתוך חיים נצחיים כפשוטו ממש, מוליך הרבי 

שליט"א מלך המשיח, את עם ישראל לבית המקדש השלישי, בקרוב ממש. אמן.
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לנו בכל  נותן  אנחנו חסידים חיים מהכח שהרבי מלך המשיח 
הענינים, ובפרט ב'אנא נפשי כתבית יהבית' ב"אנכי" של הרבי, 

בתורה של הרבי, בדבר מלכות של הרבי מלך המשיח.
מכח זה אנו חיים את השיחות של הרבי מלך המשיח, בחיות 
מחודשת, בהסתכלות חדשה ולא כדבר ישן, אז רואים נפלאות 
מתורתך, רואים דברים נפלאים בשיחות של הרבי מלך המשיח 

להאיר  יכולים  שנה  שכל  וחידושים 
איך  ולהרגיש  לחוש  שניתן  כך  מחדש, 
שיחות  לא  הם  מלכות  הדבר  ששיחות 
אלא  שנה  ושש  עשרים  לפני  שנאמרו 
שיחות  בתשע"ז,  היום  שנאמרו  שיחות 

שנאמרו עכשיו.
המשיח  מלך  הרבי  תשנ"א,  ניסן  בכ"ח 
כפי  הידועה  השיחה  את  אמר  שליט"א 
שכינה אותה "עשו ככל אשר ביכולתכם 
שהרבי  אחרי  צדקנו".  משיח  את  להביא 
מה  וכל  כדבעי  עשו  שלא  ואמר  צעק 
ולא  ולריק  להבל  היה  עתה  עד  שנעשה 
צועקים  מתי  עד  וכשצועקים  הועיל, 
מפני הצווי וכו', הודיע הרבי שהוא מוסר 

את הענין אלינו.
עוברים חודשיים ימים ממש מכ"ח ניסן, 

ובכ"ח סיון, יום הבהיר, היום שהרבי הגיע לחצי כדור התחתון, 
הרבי חוזר ואומר שיחה של כ"ח סיוון. ובשיחה הזו הוא מוריד 

חידושים עצומים לעולם.

החידוש האמיתי בתורה
זה מתחיל, כשהרבי אומר שבדורנו החידוש תורה האמיתי הוא 
ממשיך  האמיתי.  תורה  החידוש  זה  משיח!  תובע  יהודי  שילד 
ישראל.  עם  עם  אחדות  לו  יש  שהקב"ה  ואומר  בשיחה  הרבי 

הקב"ה מתאחד עם עם ישראל באופן ש"ויהיו לבשר אחד".
ובאחדות זו שהקב"ה מתאחד איתנו, יש שותפות דו-צדדית. 
שותפות מיוחדת שבה גם אנחנו שותפים, במה אנחנו שותפים? 
כדי להביא את  צריך אותנו  כביכול  לנו. הקב"ה  זקוק  שהקב"ה 

אותנו  צריך  הקב"ה  הרבי,  של  הגלוי  את  להביא  כדי  הגאולה. 
יסכים  שיהודי  צריך  הוא  אותנו,  צריך  הוא  לבד.  יכול  לא  הוא 
על העניין של משיח, להסכים על העניין של הגאולה. ולא רק 

להסכים, אלא צריך להכריז, שהגאולה כבר כאן בפשטות!
יבקש  שרק  לא  מתי',  'עד  שיצעק  לא  ליהודי  זקוק  הקב"ה 
המשיח  מלך  שהרבי  לכך  שנסכים  לנו  זקוק  הקב"ה  משיח, 
יתגלה. להסכים שהרבי מלך המשיח כבר 
פועל פעולות בעולם, לזה הוא זקוק לנו. 
זקוק לזה שנאמר, שמשיח  הוא כבר לא 
צריך לבוא, כך הרבי אומר בדבר מלכות 
בשיחה של כ"ח סיון. אנחנו צריכים היום 
לדבר להכריז בכל מקום, שהגאולה כבר 

נמצאת.

העולם שותף לנס
אומר,  הרבי  תמוז  ג'  של  בשיחה 
בגבעון  "שמש  הנס  של  שהחידוש 
השיחרור  ונס  נון,  בן  יהושע  אצל  דום" 
בחג  הניסית  וההצלה  הקודם,  הרבי  של  
בכל  החידוש  תרפ"ז,  שנת  של  הגאולה 
אלה הוא, שהעולם היה שותף לנס. הנס 

חדר בגדרי הטבע.
מה זה נוגע אלינו, שהניסים הללו חדרו בדברי הטבע? ג' תמוז, 
זה חג של אמונה פשוטה של חסידים שמאמינים בפשטות בכל 
אלינו,  נוגע  זה  מה  אבל  אומר.  המשיח  מלך  שהרבי  הדברים 
באמונה  מאמינים  אנחנו  במילא  בטבע?  חדורים  שהדברים 
פשוטה, בין אם אני מבין ובין אם לא,  שהרבי חי וקיים ב-770! 

אז מה זה משנה, אם הטבע שותף לזה או לא?
יהיה   שהטבע  היא  הנס  ששלימות  המשיח,  מלך  הרבי  אומר 
רואים  בעולם,  גאולה  רואים  זה.  את  רואים  ואכן  כן שותף.  גם 
את הגאולה בפשטות בטבע העולם. רואים את זה היום בפרנסה 
את  אין  מתמיד,  יותר  כסף,  לעשות  היום  יותר  קל  בביזנס, 

הקשיים של פעם בפרנסה.
יהודי צריך להרגיש גאולה במציאות הטבעית שלו, ביום יום.  

הכל נמצא
ב'דבר מלכות'

הרב משה קורנוויץ, ר"מ בישיבת חב"ד ומו"צ בק"ק חב"ד נצרת עילית

פותחין בדבר מלכות
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גדרי  בתוך  בפשטות,  אותנו  גואל  המשיח  שהמלך  לחוש  צריך 
המציאות שלנו, בתוך גדרי הטבע שלנו, לא רק בדברים שיוצאים 

מטבע העולם, לא רק ביציאה מההגבלות.
לו,  מסייע  העולם  טבע  שהיום  ולהרגיש,  לדעת  צריך  יהודי 
שטבע העולם איתנו, עוזר לנו, מסייע בידנו, וזו העבודה שלנו, 
שהרבי מוסר לנו להרגיש, לחוש, להסכים, ולהכריז, בכל מקום 
שהגאולה נמצאת בפשטות, בתוך טבע העולם, בעניניי בריאות, 
בעניניי פרנסה, בעניניי הבית, בעניניי חינוך, בכל פרט, להרגיש, 

להכריז, להסכים, ולפרסם, שהגאולה כבר נמצאת.
הרבי פועל עניניים ומחולל מהפיכות, ומשנה את כיוון החשיבה 

לפרסם,  להכריז,  צריכים  אנו  כולנו.  של 
בעולם  שנעשים  שתהליכים  ולהודיע, 
סביבנו, עם אומות העולם שבסביבנו, אלו 

עניניים של משיח, עניניים של גאולה.

לפרסם לכל העולם
הרבי  תש"מ,  שני  פסח  של  בשיחה 
רגשו  "למה  בתהילים  לפסוק  מתייחס 
בשמים  יושב  ריק,  יהגו  ולאומים  הגויים 
כשרואים  ואומר:  למו",  ילעג  הוי'  ישחק 
בניהם,  מלחמות  עושים  העולם  שאומות 
מה  לו  שאין  רק  שלא  לדעת  צריך  יהודי 
יודע  הוא  להתרגש.  לא  אפילו  למפחד, 

שזה לא קשור אליו בכלל מלכתחילה.
העולם.  מאומות  צחוק  עושה  הקב"ה  ישחק"  בשמים  "יושב   
אומר הרבי שליט"א מלך המשיח, כשרואים את הגויים מתאבקים 
צריך לדעת ש"הוי' ילעג למו". יהודי צריך לדעת, שזה תפקידנו, 
כל  רואים מה קורה פה מסביב, עם כל הבריאה,  להכריז, אתם 
אומות העולם פה מסביב, זה גאולה, אלו הם פעולתיו של מלך 

המשיח בעולם.
יהודי צריך להכריז ולפרסם תראו איך הרע משמיד את עצמו! 
צרות  שעשו  האולם  אומות  עצמו.  את  מכלה  העולם  של  הרע 
לעם ישראל הקב"ה משלם להם כגמולם, באופן ש"הוי ישחק" 
תהליכים  מתרחשים  הטבע.  בדרכי  אחיזה  להם  שאין  בדברים 

העולם  שאומות  זה  איך  למשל  כל  להבין.  יכול  לא  אחד  שאף 
יושבים ושותקים מול כל המתרחש בסוריה, עירק ועוד . והקב"ה 
הולך פה, איך הרע משמיד את  וצוחק תראו איזה שחוק  יושב 

עצמו.

יש גאולה בפשטות!
וזה תפקידנו, להכריז ולהודיע לעולם שיש כבר גאולה בפשטות. 
ח"ו  שצריכים  דברים  אינם  הם  מסביב,  שמתרחשים  הדברים 
יהודים אלא אדברה להיפך, העולם כעת מסייע אומר  להחריד 
הרבי. היום העולם כולו רוצה לסייע לנו לגאולה, ואנחנו צריכים 
לדעת ולהכריז את זה. לפרסם ולהכריז את 
זה כלפי שמיא, להכריז את זה כלפי עצמנו 

ולהכריז את זה כלפי העולם.
לפרסם שהעולם כולו מוכן לגאולה וכל 
מה שקורה הכל זה ענינים של גאולה. הן 
המלחמות  המהפכות,  הגדולים,  בעניניים 
פשוטים,  בענינים  והן  סביבנו,  שבעולם 
רוצה  יהודי  גאולה.  הכל  זה  יומיים,  היום 
היום  מגלה  הרבי  גשמי,  שפע  פרנסה 
צדקה  מבטיחים  גשמי,  שפע  עושים  איך 

והקב"ה יתן שפע.
העבודה שלנו היא להכריז ולפרסם בכל 
נמצאת  שהגאולה  העולם,  של  המציאות 
בפשטות בפועל ממש, הרבי מלך המשיח פועל בכל פרט ופרט, 
הענינים  כל  על  לקב"ה,  תודה  מוקירים  אנחנו  וענין.  ענין  בכל 
שהוא פעל ופועל עד עתה ע"י מלך המשיח אבל מאידך אנחנו 

תובעים ומבקשים שהעניינים יהיו בגלוי.
"נפלאות  של   באופן  לא  יהיו  שהניסים  אמר,  שהרבי  וכמו 
אראנו", שמתרחש הנס אבל אח"כ עדיין צריך להסביר שזה אכן 
היה נס, אלא "אראנו נפלאות" שנראה את העניינים מיד בפועל 
יראה בחוש,  כל אחד  זה, אלא  יצטרכו להסביר את  ולא  בגלוי, 
ומיד  תיכף  מלך המשיח שליט"א  הרבי  את  בשר  בעיניי  ונראה 

ממש.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

כשרואים שאומות העולם 
עושים מלחמות בניהם, 
יהודי צריך לדעת שהוא 
לא רק שהוא לא מפחד, 
הוא אפילו לא מתרגש, 
הוא יודע שזה לא קשור 

אליו בכלל מלכתחילה
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מקבלים פני משיח



אלפים נאספו באמפי-פיס בבת ים, לערב 
שכולו אמונה לוהטת, התקשרות נצחית, 
שמחה של גאולה ועשייה בלתי פוסקת.

קבלת פני משיח לצד מחאת שלימות 
הארץ, דברי ברכה לצד דברי השלוחים 
והרבנים חברו יחד למעמד אדיר שכולו 
לכבוד הרבי שליט"א מלך המשיח
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מכתב  קבלת  עם  בעומר,  ל"ג  לפני  כשבוע 
הברכה של הרבי שליט"א מלך המשיח, לקיומה 
עיר  ים  בבת  תמוז  ג'   - הגאולה  עצרת  של 
האגודה  במשרדי  ההתארגנות  החלה  הגאולה, 
לצוות  והשלימה.  האמיתית  הגאולה  למען 
רכז,  בתפקיד  שארף  חיים  הרב  צורף  האגודה 
וצוות הניהול הקבוע של האגודה החל בפעולה.   

בליל ראש חודש סיון התקיים כינוס ההיערכות 
שלוחי  בהשתתפות  חב"ד,  בכפר   770 באולם 
הרבי שליט"א מלך המשיח. כבר בדברי הפתיחה 
מפי  חגיגית,  לסעודה  הפעילים שהסבו  שמעו 
המנחה הרב בנצי פרישמן, על יעדי העצרת ועל 
החשיבות להשתתפות מירבית בכינוס, המבטא 
ביותר את האמונה הטהורה, כי הרבי שליט"א 
מלך המשיח חי וקיים ועומד לגאלנו תיכף ומיד 

ממש.

הרב שמואל קרביץ מנהל האתר חב"ד.אף.אם 
ופרסום  להפצת  המדיה  אמצעי  את  תיאר 

העצרת יחד עם הפצת בשורת הגאולה.

26 שנות פעילות של גאולה
ב-26  האגודה  פעילות  על  קצר  וידאו  סרטון 
בכיכר  משיח  מהעצרת  ובפרט  קיומה,  שנות 
רקע  ויצר  האוירה  את  חימם  שעברה,  בשנה 
טוב לדברי הרב זמרוני ציק יו"ר האגודה למען 
הגאולה, שהציג את יעדה העיקרי של העצרת, 
לפעול את התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח, 
נדרשת  אמר  כך,  "לשם  ממש.  ומיד  תיכף 
ההחלטה הפנימית של כל אחד ואחד, שהצלחת 

העצרת זה עניינו האישי.

על מערך ההסעות דיבר הרב דורון אורן מנהל 
את  שעודד  בירושלים,  וגאולה  משיח  מרכז 

הפעילים לארגן אוטובוסים ולהתרים עבורם.

90 שנה לחג הגאולה
הרב חיים לוי יצחק גינזבורג משפיע בישיבת 
הגאולה  יום  מעלת  על  דיבר  בראשל"צ,  חב"ד 
תמוז  ג'  לחג  שנה   90 במלאת  בפרט  תמוז,  ג' 
ממאסרו  הקודם,  הרבי  יצא  בו  היום  תרפ"ז, 

חשיבות  על  הרחיב  גינזבורג  הרב  ברוסיה. 
ההשתתפות האישית בהבאת הקהל. 

על גיוס הטכנולוגיה להפצת בשורת הגאולה, 
שתיאר  מנתיבות,  רענן  ראובן  הרב  הוסיף 
וגאולה  משיח  חסידות  בהפצת  פעילותו  על 

באמצעות רשת הפייסבוק.

הזינוק להבאת ההתגלות
עלונים  לשלוחים  חולקו  סיכום,  לקראת 
ומודעות של הגל הפרסומי הראשון. לאחמ"כ 
ליאור  הרב  עורר  במהלכה  ההתוועדות,  החלה 
בשורת  בהפצת  הפעילות  חשיבות  על  מלכה 

הגאולה דווקא מתוך אהבת ישראל.

על יחודה של הפעילות בקרב חצרות חסידיות 
אילן  הרב  שנייבאלג.  שלום  ישראל  הרב  דיבר 
ירון  והרב  הזהב  בקניון  סנטר  חב"ד  מנהל  חיון 
פרסום  חשיבות  על  עוררו  מחיפה  זוהר  בר 
חוצות של בשורת הגאולה והגואל. ברוח זו של 
נחתם  אדוננו"  "יחי  ובשירת  טובות   החלטות 

כינוס הזינוק להבאת ההתגלות עכשיו ממש.

יריית הפתיחה: כך יצאו לדרך

"משיחי" - חיילי צבאות ה' באמירת הפסוקים:

הרב יצחק רחימי, מנהל האירוע, עם 
מפקד האירוע מטעם משטרת ישראל
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ביום שלישי ג' תמוז תשע"ז התכנסו חסידי חב"ד-ליובאוויטש 
ועמך בית ישראל, אנשים נשים וטף, במעמד רבנים, משפיעים 
 - המשיח  מלך  פני  קבלת  בסימן  הענק  לעצרת  ציבור  ואישי 
הרבי שליט"א, המעמד האדיר שנערך באמפי-פיס בבת ים עיר 

הגאולה.

לעצרת  שקדמו  המעשיות  וההכנות  המדוקדק  לתיכנון  מעבר 
קודש זו, כבר כחודשיים לפני כן, הושם דגש על פרסום איכותי, 

באמצעי מדיה רבים.

הרחב.  באמפי-פיס  להתכנס  הקהל  החל  בערב   19:00 בשעה 
בנצי פרישמן -  לאחר תפילת מנחה בציבור, פתח המנחה הרב 
יחודו של  ים. בדברי פתיחה על  חינוך חב"ד בת  מנהל מוסדות 
יום ג' תמוז, הניסים שהתרחשו בו בעבר, היום בו יהושע עצר את 
השמש – "שמש בגבעון דום", ואלפי שנה לאחר מכן נס שיחרורו 
של כ"ק אדמו"ר הריי"צ הנשיא השישי בשושלת חב"ד, ממאסרו 
ברוסיה הסובייטית שהשנה זו שנת ה-90 לגאולתו, ועד ליום בו 
מגיעה לשיאה האמונה הטהורה שהרבי מליובאוויטש שליט"א 

מלך המשיח חי וקיים ויגאלנו בקרוב ממש.



"משיחי" - חיילי צבאות ה' באמירת הפסוקים:

הרב בנימין עקיבא

ארי מנחם מענדל 
יצחקוב, רעננה

יוסף יצחק ומנחם 
איציק, תל ציון

 יוסף קופצ'יק, 
כפר חב"ד

מנוחה רחל הפרצי, 
תל אביב

חיה מושקא 
גרומך, הודו

 משה צדוק, 
ברקת

מנחם מענדל 
הייזלר, ק. מלאכי

לוי"צ ציק, בת ים, 
מ"מ פרץ, 

נתניה

יוסף יצחק סימון, 
רמת גן

מנחם מענדל מחפוץ, 
תל אביב-יפו

חיה מושקא קדוש, 
ביתר עילית

דבורה לאה יצחק, 
קרית מלאכי

 רבקה לוגוב, 
כפר חב"ד

הרב אלעזר פרץהרב בנצי פרישמןהרב אריאל עוז
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יצחק  הרב  של  בראשותו  ההפקה,  צוות  נערך  מועד,  מבעוד 
רחימי, להכנת המתחם בחלוקה לגברים ונשים בהפרדה. המתחם 
כולו קושט בדגלי משיח, צבירי בלונים שיחד יצרו את תצורת דגל 
ותאורה  ענק  מסכי  לצד  אלה  כל  ארוכים,  מטרים  פני  על  משיח 

מתקדמת, שיוו לאירוע מראה מלכותי.

במרכז הבמה, הוצב הכן, כסאו של הרבי שליט"א מלך המשיח, 
לצד שולחן צחור, עליו מונחים, מוכנים הכן, הגביע ובקבוק היין. 

צדיק"  בימיו  "יפרח  בשירת  פתח  צוקר  בערל  החסידי  הזמר 
בנימין עקיבא,  בשילוב מקהלת "יחד", כאשר בסיום הוזמן הרב 
שליח הרבי שליט"א מלך המשיח ומנהל בית חב"ד בראש העין, 
לאמירת פרק התהילים של הרבי שליט"א מלך המשיח יחד עם כל 

הקהל, פסוק בפסוק.

הזמנת הרבי שליט"א מלך המשיח  נוסח  מיד לאחריו, הקראת 
אריאל עוז שליח במעלה  לכינוס, אותה מקריא בהתרגשות הרב 
התזמורת  כאשר  פעמים,  שלוש  "יחי  בהכרזת  המסיים  אדומים. 
"יחי"  בשירת  פורצים  והמקהלה  צוקר  בערל  ור'  לאופר  בני  של 

המקפיצה את הקהל.

נציגים מכל העולם
חיילי צבאות ה' בריכוזו של ר' שניאור זלמן ציק מחיפה נערכים 
ואומרים את י"ב הפסוקים בהנחיית הרב אלעזר פרץ, מנהל מטה 
במה  ניתן  העולם,  מרחבי  ואף  הארץ  קצוות  מכל  נתניה.  משיח 



סרטונים ברשתות החברתיות
מתשדירי  לאחד  הביא  פורה,  פעולה  שיתוף 
החברתיות,  ברשתות  המוצלחים  הפרסום 

לקראת העצרת.

הידוע  שורוק  שי  הרב  היה  התשדיר  יוזם 
כ"החסיד על הגלגליות" מ"בית חדש למדרש" 
ימים, שיחרר סרטון  בתל אביב, שמידי מספר 
תל  ברחובות  "טס"  הוא  בו  חדש,  ויראלי 
שלו,  הפרטי  ה"פוליגל"  מטוס  עם  אביב 

באירוע,  להשתתף  הציבור  את  מזמין  כשהוא 
פרסום  אביזרי  עם  מפתיע  הוא  פעם  ובכל 
אביב,  תל  רחובות  את  ש"צבעו"  מושקעים, 

בפרסום העצרת.

סרטונים אלו, צברו פופולריות גבוהה והופצו 
ברשתות החברתיות בהצלחה עצומה, ב"ה.

סע אחרי לעצרת
סנטר  חב"ד  מנהל  חיון,  אילן  הרב  ביוזמת 
בקניון הזהב, והרב ירון בר זוהר מחיפה, עשרות  
בשבועות  נשאו  הארץ,  במרכז  אוטובוסים 
את  המזמינים  הפרסומים  את  האירוע,  שלפני 

הציבור הרחב להשתתף באירוע.

העצרת בכל בית
צוות ההפקה, הגה רעיונות פרסומיים יחודיים 

מסרונים  שליחת  שכללו  האירוע,  לפרסום 
המיועדים  פרסום,  אמצעי   של  רחב  במגוון 

לקהלים שונים.

בית  לכל  שהגיעו  הפרסום,  מאמצעי  אחד 
ה'תלי- היה  האירוע,  לקראת  חב"ד  בקהילות 

דלת', שהודפסו בצורה מכוונת ומותאמת לכל 
הענק,    ההסעות  למערך  בית  כל  וחשפו  ריכוז, 
לאפשרות  וכן  לאירוע,  ההמונים  להבאת 

הרישום להגרלה.

הפרסום המקדים: כובשים את הארץ
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הנציגים  ע"י  מקומותיהם,  בכל  רבבות  המקיפה  לאמונה  וביטוי 
הצעירים.

חב"ד  בישיבת  ור"מ  חב"ד  בקהילת  מו"צ  קורנוויץ,  משה  הרב 
מדגיש  כשהוא  מלכות,  הדבר  מתוך  בנקודה  פתח  עילית,  בנצרת 

במיוחד את אמונת החסידים, לאור שיחות הקודש.

למדרש'   חדש  מ'בית  יצחקיאן  עידן  הזמר  לבמה  מוזמן  כעת 
בת"א, בשיר הנדרש ביותר על זמן הגאולה, כשאותו מלווה יוצר 

השיר שלומי אגמון.

דל  בפלאיה  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  שליח  ברוד  חיים  הרב 
לשליחות,  הפריצה  את  חיים  בצבעים  מתאר  במקסיקו,  כרמן 
הקשיים וההצלחות, סוחף מחיאות כפיים מהקהל. את דבריו הוא 

מסיים בקריאה אישית, לכל אחד להיות שליח בכל מקום.

שמחה,  חסידית  במחרוזת  "יחד"  מקהלת  פותחת  לאחריו  מיד 
שמרימה את הקהל לשירה וריקוד.

נבואת מלך המשיח
50 שנה עברו מאז נבואת הרבי שליט"א מלך המשיח, על הנצחון 
ע"י  שהוכן  מיוחד  סרטון   .)'67( תשכ"ז  בקיץ  שפרצה  במלחמה 
מבצע  את  תיאר  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  למען  האגודה 
תפילין שהוכרז באותה תקופה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח ואת 

ניסי המלחמה שנודעה לאחר מכן כמלחמת "ששת הימים".

על רקע זה, הוזמן תת אלוף )מיל( אמציה חן )פצי( שהיה באותה 
הסיירת  של  מפקדה  גם  מכן  ולאחר  שקד  בסיירת  קצין  תקופה 
ובהמשך מפקד אוגדת 220. תא"ל פצי חשף עוד כמה מניסי ששת 
כיצד  לשמוע  היה  מאלף  הראויה.  לב  לתשומת  זכו  שלא  הימים 
לוחם ישראל מפקד בכיר כל כך, מבטא את רגשי אמונתו ובטחונו 

בהשי"ת, שפעם אחר פעם, הצילו מיד אויביינו.

אורח נוסף לעצרת היה מר איוב קרא שר התקשורת החדש והשר 
על  לו  האופיינית  בהתלהבות  שדבר  נח,  בני  מצות  שבע  לענייני 
ועם  ישראל  ארץ  בטחון  שלימות  על  האיתנה  העמידה  חשיבות 
בשלום  עמו  את  יברך  ה'  יתן  לעמו  עוז  ה'  בפסוק  וסיים  ישראל 
הקהל  כל  כאשר  בעברית,  והן  בערבית  הן  אדוננו"  "יחי  ובהכרזת 

מכריז יחד אתו בהתלהבות. 

ראש עיריית בת ים, מר יוסי בכר, מעלה על נס את פעילות שלוחי 
הרבי שליט"א מלך המשיח בכל העולם כולו, בהם נפגש פעם אחר 
פעם, ובמיוחד את הפעילות בעיר הגאולה. אף הוא מסיים בהכרזת 

הקודש "יחי".

מלך  שליט"א  הרבי  של  מאבקו  את  המנחה  מציין  זה,  בשלב 
כל  בשם  ומקריא  ישראל  עם  ובטחון  הארץ  שלימות  על  המשיח 
המשתתפים נוסח מחאה, המבטא את עמדת הרבי שליט"א מלך 
הגרועים  עם  מו"מ  לניהול  והמוכנות  הדיבורים  כנגד  המשיח, 
שבאויבנו, וכנגד הצהרות הממשלה בדבר פתרון השקר של "שתי 
"אנו  פעמים:  שלש  ברור  בקול  ומכריז  עומד  הקהל  מדינות". 

מוחים! אנו מוחים! אנו מוחים!"

האווירה הייתה טעונה משיח וגאולה.

כעת הוזמן לבמה ר' ארז יחיאל שפתח בכמה שירים בסגנון מזרחי 
והלהיב גם הוא את הקהל.

בדידי הווה עובדא
בגילה  כולל  וראש  שכונה  רב  מוצא  יחזקאל  הרב  הוזמן  כעת 
שלא  נישואיהם  מאז  שנים  כמה  לאחר  אשר  שסיפר  ירושלים, 
זכו לפרי בטן, הנה לפני מספר שבועות זכו ב"ה, להכניס את בנם 



הניסים  על  להקב"ה  ההודאה  היה  באירוע,  המרכזיים  הנושאים  אחד 
"ששת  מלחמת  בימי  שנים,  יובל  לפני  ישראל,  עם  שחווה  והנפלאות 
הימים". צוות הפקה מיוחד עמל על הכנת סרט שיבטא את נבואתו של 

הרבי שליט"א מלך המשיח, לצד פריצת "מבצע תפילין" באותם ימים.

דדו  ר'  כשהשחקנים  גרינוולד,  יוסף  הופקד,  והעריכה  הצילום  על 
אלבחרי וגיא מסיקה, הביאו בכשרון רב, את סיפורו של המבצע.

במרכז הסרט, הובאו קטעי וידאו נדירים, בתהלוכת ל"ג בעומר בשנת 
תשכ"ז, שם נאמרה נבואתו הברורה של הרבי שליט"א מלך המשיח, כי 

אין לדאוג כלל מהמלחמה שעמדה בפתח.

לראשונה,  יחודי  שיר  לקהל  נחשף  והזמרה,  השירה  במסגרת 
 )33( עליו עמל שלומי אגמון  הגאולה"  "זמן   - בכורה  בהופעת 
 )31( יצחקיאן  עידן  הזמר  כאשר  והמילים,  הלחן  את  שחיבר 
מבצע את השיר, שהופעת הבכורה שלו בעצרת סחפה מחיאות 

כפיים רבות.

זמר  מופע  של  הכנתו  את  ושלומי,  עידן  סיימו   אלה  בימים 
גאולתי, התואם ליחודה של תקופתנו - זמן הגאולה. 

להזמנות: 054-668-4004.

הסרט שכבש 

להיט העצרת

בערל' צוקר, דב פרידמן, ארז יחיאל 

למטה: מקהלת יחד
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מימין: שלומי אגמון, עידן יצחקיאן

שנולד בבריתו של אברהם אבינו, וכל זה בברכת הרבי שליט"א מלך <
המשיח.

טיסה  כרטיס  יוגרל  העצרת  שבמהלך  פורסם,  העצרת  לקראת 
ע"י  שהוכנה  תוכנה  באמצעות  ואכן  המשיח,  מלך  שליט"א  לרבי 
הרב שמואל קרביץ, נערכה הגרלה אלקטרונית והזוכה בגורל הוא 

ר' ישראל נחמני מרחובות.

בנתיים הקריא המנחה את החלטות הכנס.

הגאולה  למען  האגודה  יו"ר  ציק,  זליג  זמרוני  הרב  עולה  כעת 
השליחות  מילוי  על  נלהבים  דברים  שנושא  והשלימה,  האמיתית 
האחת והיחידה הבאת הגאולה האמיתית והשלימה עכשיו ממש, 
שהאחריות להבאתה מוטלת כל כל אחד ואחד, אנשים נשים וטף. 
בנוגע לשאלה כיצד אפשר להטיל זאת על ילדים? התשובה נעוצה 
בחידוש של מתן תורה, כשהקב"ה אמר "אנכי הוי' אלוקיך" הוא 
החדיר את עצמותו לכל יהודי ללא הבחנה כולל טף, ובכח זה של 
עצם הנשמה שהרבי שליט"א מלך המשיח הוא המגלה אותה, ניתן 
אישי  סיפור  חושף  הוא  הוא  בדבריו  שיפעל.  יהודי  מכל  לדרוש 
הקריאת  על  מספר  בו  הימים"  "ששת  מלחמת  בשעת  שהתרחש 
את  לממש  שנזכה  וסיים  איסמעליה.  בצומת  ההפגזה  בעת  שמע 

אשר מורעף עלינו כשהקהל נעמד יחד להכריז "יחי".

הפכה  האוירה  וזמרה,  בשירה  פצחה  צוקר  בערל  עם  המקהלה 
לשמחה והריקודים כמו בשמחת בית השואבה, עד לסיום.

רבים  האוטובוסים,  לחניית  דרכם  את  עושים  האלפים  בעוד 
הכנס  החלטות  את  והופכים  וגאולה,  משיח  בדוכני  נעצרים 
עלונים,  חוברים,  בספרים,  מצטיידים  הם  כאשר  למעשיות, 

מדבקות ואביזרי פרסום בשורת הגאולה.



לחיים לחיים, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

נפתח בכבוד אכסניה, הרבי שליט"א מלך המשיח, והשליח שלו 
פה בעיר – הרב זמרוני, שמארגן ומפיק את הכינוס הזה כבר במשך 

שנים. 

כבר  הזה  בכינוס  להשתתף  זכיתי  אישי,  בפן  שבעצמי  ב"ה 
לפני  הייתה  באירוע  שלי  הראשנה  הפעם  כאשר  רבות,  פעמים 
כחמש עשרה שנה. גם לאחר שיצאנו לשליחות, בכל פעם שאני 
האווירה  הזה.  לכינוס  להגיע  ומשתדל  מקפיד  אני  לארץ,  מגיע 
המיוחדת, וההזדמנות הזאת לשבת יחד, חסידים, שלוחים, אווירה 
נפש,  מסירות  של  אווירה  שמחה,  של  אווירה  מעשה,  אנשי  של 
של "לכתחילה אריבער". אני זוכר את החוויה הזאת עוד מהפעם 

הראשונה שהגעתי, כבחור צעיר.  

אני לא יכול להגיד שאני זוכר נאומים מאז, או מילים שנאמרו, 

אבל האווירה המיוחדת הזאת – היא כל פעם מחדש כשאני מגיע 
לפה. 

את  לפעול  רוצים  אחד,  בלב  שכולם  הענין  עצם  היום,  גם 
את  מעוררת  עצמה  היא  בפשטות,  שליט"א,  הרבי  של  ההתגלות 
מלך  שליט"א  לרבי  באמת  להתמסר  והחשק  ההתמסרות  הרצון, 

המשיח, כדי לפעול את ההתגלות בפועל ממש. 

• בלי תוכניות מוקדמות 
כרמן,  דל  בפלאיה  חב"ד  בבית  היום  משרתים  אנחנו  בפועל, 
מקסיקו. יצאנו לשם לפני שבע שנים, קיבלנו את הברכה של הרבי 
שליט"א מלך המשיח, לפתוח את הבית חב"ד שם. התכנון הראשוני 
היה לבוא לשם לחודש אחד, כדי לבדוק את המקום. הגענו לפני 
ראש השנה, כשכבר בשבת הראשונה הגיעו כארבעים יהודים, דבר 
אמורים  היינו  המקורית  בתכנית  גדולה.  מאוד  להצלחה  שנחשב 
להיות בראש השנה בחב"ד בקוזמל, אי הנמצא בסמיכות. שם הם 
היו כבר ותיקים בפעילות, אבל לנוכח ההצלחה הגדולה בשבת - 

הבנו שאם נהיה בקוזומל, מי ידאג ליהודים של פלאיה דל כרמן? 

החלטנו שנשארים.

לא ידענו עדיין כלום, לא היה לנו שום תוכניות מוקדמות, אבל 
החלטנו שהולכים על זה. 

איזה מסעדה,  גג של  לזרום. שכרנו  החלו  פרטיות"  ה"השגחות 
יותר  קצת  יהיו  השנה  שבראש  בהנחה  כיסאות,  שישים  הכנו 
מהארבעים שהגיעו לשבת. פרסמנו קצת ברחוב, התקשרנו לכמה 
יהודים,  להגיע  מתחילים  בפועל,  שם.  שגרים  שידענו  יהודים 
הכיסאות מתמלאים, מגיעים עוד יהודים. אנחנו לוקחים כיסאות 

נפלאות  בפלאיה
שליחות בעולם
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הרב חיים ברוד שליח הרבי שליט"א מלך המשיח, פליה דל כרמן, מקסיקו



מהמסעדה, מרימים אותם למעלה, לגג.

מאה עשרים כיסאות מאויישים היו שם, של יהודים שבאו 
להשתתף בסעודת ראש השנה!

ראש  של  היומיים  מכן,  לאחר  ההתחלה,  רק  הייתה  זו 
מבצע  הערב.  עד  מהבוקר  פעילות,  של  יומיים  היו  השנה, 
שופר ברחובות, סעודות חג, התוועדויות. היה מיוחד מאוד. 
שליט"א  לרבי  וכותבים  יושבים  אנחנו  השנה,  ראש  מוצאי 
המקורית  שהתכנית  כתבנו  מהפעילות.  דו"ח  המשיח  מלך 
הייתה רק לבוא לראות את המקום, לבדוק, אך בפועל, לאור 
ההצלחה, מאה עשרים יהודים, על הסעודת חג הראשונה, כל 
כך הרבה יהודים ששמעו שופר. ההחלטה ברורה. זה המקום, 

זהו – הבית חב"ד נפתח.  

מתקדמים.  לאן  הבאים,  הצעדים  מה  ידענו  לא  עדיין 
תשובת הרבי שליט"א הייתה מופלאה והתייחסה לנערה 

משל  לה,  כותב  שליט"א  הרבי  בשידוכים.  שמתקשה 
שחייה.  ללמוד  שרוצה  למישהו  דומה?  הדבר  למה 

הטכניקות,  ואת  התיאוריות  את  ולומד  יושב  הוא 
איך בדיוק לשחות. אבל בדרך כזו, הוא לעולם לא 

ישחה, מכיוון שהוא לא עושה את הבפועל. הוא 

נפלאות  בפלאיה
את פעילותו הוא החל לפני כשבע שנים כמעט מנקודת אפס, וכיום 

ב"ה קיימת במקום פעילות עניפה של בית חב"ד, מוסדות חינוך 
ועוד. הכל מכוחו של המשלח הרבי שליט"א מלך המשיח, אותו 

חשים בכל שלב בשליחות.
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הוא  כך  לשחות,  ומתחיל  למים,  קופץ  לא 
לא ידע לעולם לשחות. צריך לקפוץ למים, 
הזמן,  כך, עם  ואחר  ההתחלה תהיה קשה, 
זה כבר יבוא. כך - כותב לה הרבי שליט"א 
– את יושבת בחדר שלך, וחושבת מה הוא 
בחדר  ומלשבת  יגיד.  ההוא  ומה  חושב, 
לא מתקדמים לשום מקום. תצאי החוצה, 
תהיה  ההתחלה  אנשים.  להכיר  תתחילי 
כבר תהיה  ה'  מובטח שבעזרת  אבל  קשה, 

הצלחה. 

למים,  תקפצו  ברורות.  היו  המילים 
תתחילו לשחות, זה לא עוזר שתשבו בחדר 
ותתכננו תוכניות, איך יהיה בדיוק, מי יגיד, 
ומה יעשה. קפצו למים! תתחילו לשחות! 

מופלא,  חגים  חודש  היה  עשינו,  כך 
הגיעו  יוקרתי,  אולם  שכרנו  כיפור  ליום 
היה  בסוכות  בתפילות,  יהודים  מאתיים 
להרגע,  מהרגע  היה  הכל  דומה.  מספר 
כבר  זה  הזמן  עם  ונפלאות.  בניסים  ממש 
עבורינו  ומצא  יהודי  הגיע  יותר.  התבסס 
מקום, לקח על עצמו את השיפוץ, מישהו 

מתפתח  זה  וככה  השכירות,  את  נתן 
שום  בלי  הייתה  למים  הקפיצה  ומתפתח. 
ידע מוקדם. כשבאנו לשם, לא ידענו מילה 
בספרדית, זו שפת המקום. באנו בלי כסף, 
בלי כל ידע על מקום לפתיחת הבית חב"ד, 
תשובת  של  בכוח  למים,  קפצנו  פשוט 
הרבי שליט"א מלך המשיח, ועם הזמן, כל 
הדברים הולכים וגדלים ומתבססים. וברוך 

ה' פעילות עניפה. 

• מאות משתתפים בסדר 
כשמסתכלים שבע שנים אחורה, אז ברוך 
מרכזי  במיקום  היום  נמצא  חב"ד  הבית  ה' 
והרחבה.  שיפוצים  שעבר  לאחר  בעיר, 
השנה  ימות  כל  פעיל  ה',  ברוך  המקום 
כל  הלילה.   עד  מהבוקר  יהודים,  והומה 
מאות  ארבע  מעל  אצלנו  משתתפים  שבת 
לנו  היו  האחרון,  הסדר  בליל  כ"י.  יהודים, 
אחד  זה  להערכתנו  יהודים.  לאלף  קרוב 

מ"לילות הסדר" הגדולים בעולם. 

קטנה  קהילה  ב"ה  יצרה,  הפעילות 
חב"ד  בית  היינו  בטוח.  אבל  לאט  שגדלה, 
אמריקה.  במרכז  המטיילים  במסלול  השני 
יש עשרה בתי חב"ד. אנחנו מפיצים  היום 
בשר  של  קילוגרמים  מאות  שלנו,  באיזור 
ומפעילים  אחרים  כשרות  ומוצרי  כשר 
לעסקים  כשרות  הנותנת  כשרות,  מערכת 

כשרים במקום.

טהרת  על  לחינוך  ילדים  גן  לפתוח  זכינו 
היהודים  לילדי  מענה  הנותן  הקודש, 
במקום. הקמנו בית הכנסת פעיל עם כמה 
וגם  כיום  תורה  ספרי  שני  עם   מניינים, 

ספריה גדולה. 

אלינו  הצטרפה  חודשים,  מספר  לפני 
משפחת  נוספת,  משפחה  לשליחות 
להגדיל  כדי  שהגיעה  שתחי',  בנימיני 
שסיימו  לילדים  הפעילות.  את  ולהרחיב 
חינוכית  מסגרת  לחפש  נאלצנו  הגן  את 
חדשה. אשתי שתחי', יחד עם עוד חברות 
"און  ספר  בית  הקימו  נוספות,  שליחות 
של  באופן  סקול,  משיח  באינטרנט,  ליין" 
"משיחיי", לתת לילדי השלוחים של הרבי 

את  העולם,  ברחבי  המשיח,  מלך  שליט"א 
משיח.  של  באופן  החסידי,  היהודי  החינוך 
בית הספר הוירטואלי נפתח לפני כשנתיים, 
עם כיתה אחת, והיום יש כבר שש כיתות, 
ובעזרת ה', לקראת שנת הלימודים הבאה, 

מתכננים פתיחה של עוד כיתות נוספות. 

בשורת  בפרסום  שזורה  כולה  הפעילות 
שהרבי  הדגשה  תוך  והגואל,  הגאולה 
ועומד  וקיים,  חי  המשיח  מלך  שליט"א 
כותבים  יהודים  רגע.  בכל  אותנו  לגאול 
לרבי שליט"א מלך המשיח בבית חב"ד, כל 
היום, כל השבוע, כל השנה. במבט לאחור, 
רואים שתוך זמן קצר, יחסית, זכינו לבצע 
ועשרות  מוסדות,  הוקמו  שלימה,  מהפכה 
את  לקבל  שזוכים  בשנה,  יהודים  אלפי 

הבשורה של הרבי שליט"א מלך המשיח. 
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"זה לא עוזר 
שתשבו בחדר 

ותתכננו 
תוכניות, איך 
יהיה בדיוק, 
ומה יהיה 
בדיוק, ומי 
יגיד, ומה 

יעשה. קפצו 
למים! תתחילו 

לשחות!"



לעשרות  הביאה  הפעילות  הצלחת 
צעירות,  צעירים,  ה',  ברוך  תשובה  בעלי 
יהודי,  חיים  אורח  שמנהלות  משפחות 
חב"ד.  בבית  השהות  בעקבות  חסידי, 
מגיעות תגובות חיוביות לפעילות מכל מני 
מקומות בעולם. שלוחים מספרים לנו, על 
מאז  ואשר  בפלאיה,  אצלנו  שהיו  יהודים 
שבת,  שומרים  יום,  כל  תפילין  מניחים 
תניא.  בשיעורי  משתתפים  כשר,  אוכלים 
פגשתי  לפה  כשהגעתי  הערב,  אפילו 
מיהודי  שלום  דרישת  לי  שמוסר  שליח, 
שהיה אצלנו בבית חב"ד, ומאז, הוא מבקר 
שליח.  אותו  אצל  חב"ד  בבית  בקביעות 
הזמן  כל  יוצרת  הפעילות  התפתחות 
לקפוץ  אותנו  שמאלצת  חדשים  אתגרים 
יותר  נהיים  המים  פעם  כל  מחדש.  למים 
יותר  מתגלים  מאתגרים.  ויותר  עמוקים, 
המעיינות,  את  להפיץ  אפשרויות  ויותר 
וכל פעם מחדש נדרשת הקפיצה למים, לא 
מסודר,  תכנון  לקיים  משתדלים  לחשוש. 
אריבער"  "לכתחילה  אבל  הטבע,  בדרך 
שליט"א  והרבי  להגבלות(,  מעל  )מדלגים 
ההצלחה  חייב  נשאר  לא  המשיח  מלך 

מגיעה , ב"ה. 

על כל צעד ושעל רואים ניסים ונפלאות, 
רבים מהם אי אפשר לפורטם, ליקטתי איזה 

דוגמא או שניים, שימחישו את העניין.

• ניסים ונפלאות 
בפסח,  מאומצת  פעילות  תקופה  לאחר 
ל"ג בעומר ושבועות, רציתי לצאת לשבת 
יורק,  בניו  המשיח,  מלך  שליט"א  לרבי 

הנמצאת רק 4 שעות טיסה מאתנו.

הזמנתי כרטיס וביום חמישי אחה"צ הייתי 
צפונית  הנמצאת  בקנקון  התעופה  בשדה 
לנו, ממתין לבידוק. לפתע אני מקבל שיחה 
טלפונית מבית חב"ד, ומודיעים לי שהגיעו 

מהשלטונות לסגור את הבית חב"ד.

אני  עלינו.  נחת  זה  מהיכן  הבנתי  לא 
להמתין  יכול  זה  אולי  איתם,  לדבר  מנסה 
בשלהם,  הם  אך  יורק,  מניו  שאחזור  עד 
אני  המקום.  על  הבניה  באישור  בעיה  יש 

ברירה.  לי  שאין  מבין 
הכרטיס  את  דוחה  אני 
חב"ד  לבית  וחוזר 

שאכן נסגר.

בפעילות  מתחילים 
קדחתנית,  טלפונית 
לגורמים  מתקשרים 
לנו  שיתנו  שונים 
וב"ה  וכו'  לסדר  זמן 
למחרת יום שישי, כבר 

המקום נפתח מחדש.

בצהרים  שישי  יום 
כסדרו,  הכל  כבר 
בבישולים  עסוקים 
כמידי  לארח  וההכנות 
מאות  את  שבת 

האורחים.

שראו  המקומיים 
כבר  נפתח  שהמקום 
ב"שוק",  היו  בבוקר 
מקום  כלל  בדרך 
שנסגר ע"י השלטונות 
שבועות  לוקח  זה 
כסף  הרבה  וחודשים, 
והרבה פרוצדורה, והנה 
שעות  כמה  תוך  כאן 

המקום כבר נפתח.

ישבתי  השבת  לאחר 
שליט"א  לרבי  לדווח 
כל  על  המשיח,  מלך 
סגירת  על  הסיפור 
ועל  חב"ד,  הבית 
אותו  לפתוח  ההצלחה 
יחד  אבל  מחדש, 
מרגיש  אני  זאת  עם 

מלך  שליט"א  לרבי  הנסיעה  שכל  מירמור 
את  צריך  היה  למה  ובכלל  נדחתה  המשיח 

כל זה?

קודש  אגרות  בכרך  המכתב  את  הכנסתי 
לשמוע  מאוד  "שמחתי  בתשובה:  שנפתח 

שהגן היהודי הסתדר במבנה קבוע...".

אני רואה את השורות וחוטף "שוק". רק 

למבנה  נכנס  שלנו  הילדים  גן  שבוע  לפני 
לדווח  עדיין  הספקתי  לא  ולצערי  קבע, 
מקדים  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  והנה 

אותי וכותב לי על כך.

בהמשך התשובה נאמר )לערך בלשון זו( 
ו"צרה"  להתפעל,  לא  קשייים  כשיש  "גם 
אותיות "צהר" )=חלון-אור(, סך הכל חלון 
בחודש  ובפרט  להתגלות,  רוצה  שהקב"ה 

נפלאות בפלאיה

כרמן  דל  פלאיה 
 Playa :בספרדית(
 )del Carmen
חוף  עיר  היא 
קינטנה  במדינת 
האי  שבחצי  רו 
מקסיקו.  יוקטן, 
שוכנת  העיר 
הים  של  לחופו 

הקריבי.
דרכה  בתחילת 

כרמן,  דל  פלאיה 
כפי  "פלאיה"  או 

שהמקומיים מכנים אותה, 
הייתה עיירת דייגים קטנה.

את  שימש  בתחומה  הנמל 
מולו  השוכן  קוסומל  לאי  המעבורות 

ורצועת החוף הגדולה שלה היוו את הסיבות המרכזיות להתפתחות 
העיר כאתר תיירות, המשמשת גם כנקודת יציאה למקומות אחרים 

הקרובים אליה כמו קנקון, טולום, קוסומל ואיסלה מוחרס.
בפלאיה דל כרמן אקלים טרופי והטמפרטורות הממוצעות הן -24

25 מעלות צלזיוס.

15



נפלאות בפלאיה

אשר נהפך לששון ולשמחה".

התמונה.   התבררה  הקרובים  בימים 

שהיה  משום  נבע  הסיפור  שכל  התברר 
מהעיריה,  מסויים  אישור  בניירת  חסר 
אמורים  היו  המקום  שבעלי  אישור 
להשיג אך התקשו להשיגו. ולכן המקום 

נסגר. 

בהשגחה פרטית מופלאה אחד מחברי 
הסיפור  את  ששמע  העיר,  מועצת 
מאוד  ורצה  חב"ד  הבית  של  הסגירה 
לעזור לנו, נכנס לעובי הקורה, ואכן בתוך 
שבדרכי  דבר  הושג,  האישור  קצר  זמן 

הטבע היה קשה להשיגו.

והוא עזר לנו להשיג את האישור והכל 
ל"צהר",  נהפכה  ה"צרה"  ב"ה.  הסתדר, 
מלך  שליט"א  הרבי  של  הקדוש  כלשונו 

המשיח.

• לתת יד מתחת לאבן 
באחד  קלות.  לא  תקופות  גם  עברנו 
קושי  של  תקופה  לנו  היתה  השלבים, 
כתבנו  ופסח(.  פורים  )לפני  גדול,  מאוד 
לרבי שליט"א מלך המשיח ובקשנו ברכה 
והדרכה. התשובה עסקה בסיפור על רבי 
עירו  אנשי  את  שראה  דוסא  בן  חנינא 
מעלים עולות לבית המקדש, ואילו הוא 
לו מה להעלות. אך  עוניו לא היה  בגלל 
כיון שהיה סתת, מצא אבן גדולה וסיתת 
השאלה  רק  נותרה  משסיים  יפה.  אותה 
המקדש?  לבית  זה  את  להעלות  כיצד 
והנה הוא רואה פתאום חמישה פועלים. 
את  איתי  תקחו  האם  להם,  אומר  הוא 
האבן לבית המקדש? אמרו לו: בבקשה, 
ובלבד שתיתן ידך עמנו. הוא שם את היד 
את  מוצא  הוא  והנה  לאבן,  מתחת  שלו 

עצמו בפתח בית המקדש. 

המשיח:  מלך  שליט"א  הרבי  שואל 
למה  גדול,  כך  כל  נס  לו  שנעשה  מכיוון 
ידך  בקשו ממנו הפועלים ובלבד שתיתן 
דבר  שום  השפיע  לא  הוא  הרי  עמנו, 
עונה  האבן?  של  העצום  המשקל  כנגד 
מכיוון שצריך את המאמץ  הרבי שליט"א: 

האישי, לפני שהנס קורה. 

תשובה זו מהווה קו מנחה עבורנו. עשינו 
כמו  הכל  עבר  ובאמת  מצדנו,  המאמץ  את 

שצריך.

פה  נמצאים  שאנחנו  הזו,  בהזדמנות 
עלינו  תמוז,  בג'  חסידית,  בהתוועדות 
חי,  שליט"א  שהרבי  העולם  לכל  להכריז 
וקיים,  חי  של  באופן  נמשכות  פעולותיו 
ואנחנו עומדים להביא את ההתגלות בפועל 

ממש. 

• לצאת עם החלטה 
צריך  למים.  מקפיצה  לחשוש  צריך  לא 
שיהיה "תיתן ידך עמנו". לתת את המאמץ 
שלנו.  התאמצות  את  לתת  שלנו,  הקטן 
אנחנו אחראים למאמץ, אנחנו לא אחראים 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  לתוצאות. 
ניסים  של  באופן  הכל  שיהיה  דואג  כבר 
אריבער.  לכתחילה  של  באופן  ונפלאות, 

לפרוץ גבולות.

ולכן כל אחד יכול לצאת מהערב הזה, עם 
החלטה.

בית  אם למישהו היה פעם חלום לפתוח 
ראשונה,  שנה  קצת.  חיכה  והוא  חב"ד, 
נולדו לו ילדים, השתבשו התוכניות. אפשר 
לכתחילה  הנפש,  מעצם  החלטה,  לקבל 
פועל  כבר  והרבי  עמנו,  ידך  תתן  אריבער. 
בית  לפתוח  אפשר  אי  העניינים.  את 
איזה  לאמץ  יישוב?  איזה  לאמץ  חב"ד?! 
יותר  להקדיש  רחוב?...  לאמץ  שכונה, 
כסף  יותר  להקדיש  מהפעילות,  שעות 
מהמשכורת, להקדיש יציאה, זמני משפחה, 
הרבי  של  להתגלות  לפעול  היד!  את  לתת 
בזכות  ה',  ובעזרת  המשיח,  מלך  שליט"א 
כל המאמצים האלה, כל אחד יתן את היד 
שלו, ונצליח כולנו ביחד הערב, להביא את 
ההתגלות של הרבי שליט"א מלך המשיח, 

תיכף ומיד ממש, ובפועל ממש!

המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  יחי 
לעולם ועד!!!
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הרבי  של  ועמדתו  דעתו  את  להזכיר  והזמן  המקום  כאן 
הימים  ששת  מלחמת  לאחרי  שמיד  המשיח  מלך  שליט"א 
וחשבו שהנה הגענו למנוחה  נתפסו לשאננות  רבים  בעוד 
ולנחלה פתח הרבי שליט"א מלך המשיח את אחד המאבקים 
והוא  המשיח  מלך  של  מלחמותיו  ה',  מלחמות  הכואבים 
כנגד  הארץ  חלוקת  על  הדיבורים  כנגד  המאבק  נושא 

הדיבורים ומשא ומתן עם אויבינו ועם המחבלים. 

בימים אלה אנו נוכחים לראות כי הממשלה והעומד בראשה 
ממשיכים בהצהרות המסוכנות שכבר הובילו אותנו בדרך 
פיתרון  על  ההכרזה  והיא  טובים  לא  למקומות  דרך  לא 
נוכחנו  השבוע  רק  תהיה.  לא  הי'  מדינות   2 של  כביכול 
לראות כי אותה ממשלה אשר "ימינם ימין שקר" ממשיכה 

בפעולת הרס כנגד הישובים למרבה הצער. 

כאן במעמד רבים ואלפים מישראל אנחנו מבקשים להביע 
המסוכנים  המהלכים  כנגד  כולו  העם  מחאת  מחאתנו  את 
הללו כנגד כל משא ומתן עם אויבינו כנגד הפיתרון, שלא 
על  לעמוד  נדרש  כולו  הציבור  עמים  ל2  מדינות   2 יהיה, 

רגליו ולמחות: 

אנו מוחים! אנו מוחים! אנו מוחים!
 הפיתרון היחיד כמובן משיח בן דוד

- התגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח 

בעיצומו של הכינוס, הקריא 
המנחה, את מחאת הציבור 
כולו, כנגד מהלכי הממשלה:

למען שלימות הארץ
ובטחון עם ישראל
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חבריי  הרבנים,  כבוד  טוב.  ערב 
הארץ,  קצוות  מכל  כאן  שנמצאים 
שיזכה  קלי  בועז  הרב  רבי,  ובראשם 

לחיים ארוכים.

לכם  לספר  הקדושה  מירושלים  באתי 
קצת, לא על הממשלה, לא על פוליטקה, 
אלא על קשר רב שנים, עם העם היהודי 
העדה  בין  ונפלאות  בניסים  שהחל 

הדרוזית לבין עם ישראל.

.. במאה הקודמת, סבי היה נציג בקרן 
סוג  שהייתה  היהודי  העם  של  היסוד 
את  לו  רצחו  כאשר  גולה,  ממשלה  של 
ממלחמת  פצוע  נשאר  והוא  ילדיו  שני 

השחרור..

שוב  אבדתי  של"ג  במלחמת  לצערי, 
קשה  נפצעתי  אחיי,  שני  את  אבי  כמו 

אבוד  הייתי  שכבר  מקום  שהוא  ובאיזה 
אותי שם  חב"ד שהצילו  חיילי  כמה  היו 
לפניכם,  נמצא  פה  ואני  ביירות,  יד  על 
ושר  נושם  חי,  אני  בזכותם  לכם,  לומר 

בממשלת ישראל. ..

חדשה,  משפחה  והקמתי  המשכתי 
שכולם משרתים את עם ישראל היום.

שניסיתי  הוא,  חשוב  הכי  הדבר  אבל 
האחרונה  בתקופה  להשפיע  מאודי  בכל 
נח.  בני  מצוות  שבע  להפצת  להביא 
היחידה,  הדרך  שזו  מאודי  בכל  האמנתי 
להוריד את רף ההקצנה הדתית מסביבנו 

ולהתאחד סביב שבע מצוות בני נח.

ניסיתי יחד עם הרבנים, להפיץ בערבית 
את שבע מצוות בני נח, והצלחנו רבות. 
הרבה  עשינו  בגלוי,  וגם  בדסקריטיות 
כדי  האויב  שטח  בתוך  אפילו 
אירגוני  את  להחליש 
ואני  בכלל.  הטרור 
שמח שאנחנו 

משפיעים.

סוד  לא  זה  האחרונות,  הבחירות  לפני 
שהייתי בראש המרד נגד היציאה וגירוש 
מאמין  לא  אני  כי  קטיף,  מגוש  יהודים 
בהתרפסויות...  מאמין  ולא  בוויתורים 
בשבע  כמובן  בחוזק,  בחוסן,  מאמין  אני 
שכולם  בסיס  שזה  נח,  בני  המצוות 

יכולים לחיות סביבו.

פגעו בי, לא נבחרתי לכנסת הקודמת, 
ישראל.  זו לשמור על עם  בשל אמונתי 
לצערי הרבה דברים לא הובנו, אבל היום  
שאני  הזה,  הגירוש  על  מצטערים  כולם 

התרעתי שזה לא הכיוון שצריך להיות.

אבל אני שמח בדבר אחד. לפני הבחירות 
מלך  שליט"א  לרבי  כתבתי  האחרונות 
רוצה  ואני  בברוקלין,  וביקרתי  המשיח 
לך מה  אין  לי:  נאמר  לומר לכם, מראש 
לדאוג, יש עליך "השגחה". אתה תיבחר 
תהיה  ואתה  שר,  סגן  תהיה  לכנסת, 
בדיוק  התקשורת  לשר  מונתי  ואכן  שר. 
שיחה  אותה  לאחר  שנה  ושבע  ארבעים 
אמר  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  בה 
בממשלה,  דרוזים  שרים  למנות  שצריך 

בדיוק באותו יום.

ציבורית  עמדה  בכל  לכם,  מבטיח  אני 
בה אהיה, אשמור מכל משמר, על עם 
ישראל בכל מקום. אני שמח שבזכות 
הרבי שליט"א מלך המשיח נשלחתי 
להציל  והצלחתי  מקומות  להרבה 
שונים  ממקומות  יהודים  הרבה 
בעולם הערבי. אני אמשיך בעבודה 
נצחים.  ולנצח  דורות  לדורי  הזאת 
עמו  את  יברך  ה'  יתן  לעמו  עוז  ה' 

בשלום. 

אחריי  שתחזרו  אבקש  ברשותכם, 
על ברכת "יחי" בערבית, כדי שישמעו 

כל אויבינו.

"יעיש סעידנא מעלמנא וחכימונא 
עלמליכ אלמשיח ללעבד".

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך 
המשיח לעולם ועד! 

לכל באי עולם
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יחי אדוננו
בערבית

חב"ד  בבית  מצוות,  שבע  להפצת  מיוחד  בכנס  קרא  מר 

באתיופיה. למטה: באירוע בירושלים, יחד עם הרב בועז קלי

זמן קצר לפני השתתפותו בכנס, התפרסמה 
של  מינויו  של  הידיעה  התקשורת  בכלי 

השר איוב קרא לתפקיד שר התקשורת.

מייד עם פרסום הידיעה, הבחינו החסידים 
שבת  בשיחת  לנאמר  תואמים  שהדברים 
פ' במדבר תש"ל, שיחה נוקבת  על "מיהו 
יהודי" ובעיקר כנגד רישום גויים כיהודים 

ועוד בנימוק של שירות בצה"ל.

מלך  שליט"א  הרבי  הביא  השיחה  במהלך 
אשר  הדרוזים,  של  הדוגמא  את  המשיח 
למרות שהם מעורים בחיי היהודים בארץ 
ישראל, הנה הם עצמם אינם רוצים להיות 
חשב  לא  יהודי  אף  וגם  כיהודים,  רשומים 
לומר על הדרוזים שהם יהודים, בגלל שהם 
צה"ל,   בשורות  ונלחמים  עברית  מדברים 

כדי להגן על היהודים.

שליט"א  הרבי  מציין  גיסא,  לאידך  כי  אם 
היה  צריך  כן  שאכן  כהערה,  המשיח,  מלך 
לתת להם ביטוי של הערכה על מסירותם 
לעם  עזרתם  את  מיוחד  באופן  ולציין 
למנות  אלא  ב"מדליה"  רק  ולא  ישראל, 

מהם שרים בממשלה....

ארבעים ושבע שנה אחרי, גם זה נהיה:

להלן לשון קטע מהשיחה - בתרגום חופשי

"יש בארץ ישראל שבט שמכונה "דרוזים", 
22 שנה  שהם מלומדים במלחמה, ובמשך 
]=אז, תש"ל[, עומדים הם על משמר גבולי 
ורבים  ישראל,  בני  על  להגן  ישראל,  ארץ 
מהם נהרגו בגלל זה, כך, שלא יכול להיות 

עניין נעלה יותר,

ואף על פי כן, הם רשומים בתור גויים, ולא 
וגם  יהודים,  שיהיו  אחד  אף  בדעת  עלה 
הם לא חשבו על זה, הם לא רוצים להיות 

יהודים. 

]= וכאן מציין הרבי שליט"א מלך המשיח 
להם  להשיב  היה  הראוי  שמן  הערתו,  את 

כגמולם הטוב[.

צריך  ישראל,  ארץ  על  מגינים  שהם  כיוון 
לתת להם "מדלי'ה", למנות אותם לשרים. 

כן, כאשר  מה שאין  ובהמשך השיחה[   ..[
אומרים על גוים שהם יהודים.

שר התקשורת, איוב קרא
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מימין: אמציה 
בתקופת מלחמת 

ששת הימים

יובל לנבואה ולנצחון

5
מלחמת ששת הימים

ל ב ו י
לנבואה
ולניסים
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תודה רבה 
לה'

אחד מהמפקדים שפעלו במלחמת ששת הימים, כמו 
גם בהמשך המלחמות הבאות, הוא אמציה חן אשר 

פעל בחזית המצרית, כקצין בסיירת שקד ומאוחר יותר 
גם מפקדה של הסיירת  ואח"כ מפקד אוגדת 220. 

פעם אחר פעם ראה את יד ה' 
והשגחת הקב"ה על החיילים 

ששומרים על עם ישראל, הוא 
עצמו ניצל לא אחת מאוייבי 

ישראל. על כמה מאותם מקרים 
ועל העמידה בתוקף, בימים 

ההם בזמן הזה.
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דברי  את  במחיצתכם.  לשהות  גדול  כבוד  נכבד,  קהל  תודה. 
אחלק לשנים.

הראשון, הנס הגדול הענק, שמשום מה לא מדובר עליו, לא 
לאורכם  עליו  דובר  ולא  הימים,  ששת  במלחמת  אז  עליו  דובר 
של חמישים שנה שלאחר מכן. נס שכמותו אולי לא היה במאה 
וכוונתי  ממש,  קיומית  בסכנה  שעמד  לעם  אדיר  נס  שחלפה, 

להביאו במלואו. 

לאחר  נאצר,  עבדול  גמל  המצרי  הנשיא   67 למאי  ב-15  ובכן 
שכרת ברית צבאית עם מדינת ירדן ועם סוריה, מחליט להעביר 
כח מצרי משוריין משולב בחיל רגלים מצידה המערבי של תעלת 

סואץ לתוך סיני, בואכה הגבול עם מדינת ישראל.

מדבר  את  שעות  עשרה  בשתים  לצלוח  יכולה  שריון  אוגדת 
הוא  כולו  והשטח  אויב,  אין  הרי  כי  סיני, 
של  בפיקוח  אומנם  המצרים  בחזקת 
 24 ל   12 בין  מעשי  באופן  אבל  האו"ם, 
לגבולנו  להגיע  מצרי  כח  יכול  שעות 
של  המשותף  לגבול  כלומר  המערבי, 
ללא  הנגב  את  לחתוך  מצרים  עם  ישראל 
התנגדות, אולי התנגדות של קומץ חיילים 
שהיה  שבע,  באר  גוש  אז  שכונה  במה 
ממונה על הגנת השטח, פלוגת דרוזים עם 
הנונו"נים  שכל  בהנחה  קומנדקרים,  ששה 
)=קומנדקר, רכב נושא נשק( האלה, שהם 
כלי שמסיע כוחות ולא כלי ללחימה, יהיו 

כשירים.

כמו ביציאת מצרים
שנים  אלפי  מצרים,  ביציאת  לנס  בדומה  היה,  הגדול  הנס 
המשא  כדי  תוך  כאשר  ע"ה,  רבינו  משה  של  בראשותו  קודם 
ומתן )עם פרעה( נאמר "ויכבד לב פרעה" ובמקרה שלנו עבדול 
נאצר במקום להורות לחייליו לבתר את מדינת ישראל לשתיים, 
לחבור לבן הברית שזה עתה נחתם חוזה הגנה איתו, חוזה צבאי,

לרבין!"  מחכה  אני  "ברפידים,  נאצר:  עבדול  הנשיא  אמר 
)זוכרים את "נאצר מחכה לרבין"(, ונאצר חיכה לרבין כשתוצאה 
מכך כוחותינו זכו בפסק זמן. פסק זמן משמעותי שאיפשר לצבא 
אותם  לשנן  חשוב,  פחות  ולא  תכניות  להכין  להתכונן,  שלנו 
ולתרגל אותם. ובאותו יום של חמישי ביוני, כשניתנה הפקודה 

את  שלנו  האויר  חיל  תקיפת  דהיינו  "מוקד"  מבצע  את  לבצע 
ולמעשה  זמנית,  בו  וסוריה  ירדן  מצרים,  של  האויר  חיילות 

אפשר לומר המלחמה כמעט הסתיימה.

הנס השני
נס נוסף: על הצבא המצרי פיקד המרשל עמר, והמרשל עמר 
לרפידים  טס  בבוקר   8 ליוני, בשעה  ב-חמישי  שני,  יום  באותו 
כדי להפגש עם מפקדי חיל האויר המצרי באותו בסיס מצרי. כדי 
לאפשר לו לטוס לרפידים בבטחה ולחזור בבטחה, ניתנה פקודה 
המצריות  הטילים  ויחידות  מטוסים(  נגד   =( הנ"מ  ליחידות 
זו  בשעה  שבדיוק  כיון  הנוסף,  הנס  התאפשר  וכך  אש.   לנצור 
כוחותנו נעו, טסו לתקוף במצרים, כאשר יחידות הנ"מ והטילים 

המצריות נוצרות את אישם...

שלב נוסף בנס. 

התקיפה,  על  לו  נודע  כאשר  באויר  עוד 
הוכרעה,  שהמלחמה  עמר  המרשל  הבין 
פקודה  נתן  נחת,  וב"מזל"  כשנחת  ולכן 
לעזוב  בסיני  המצרי  הצבא  מפקדי  לכל 
החלטה  למצרים.  ולחזור  יחידותיהם  את 
קשה אבל הגיונית מבחינתו, כאשר ההגיון 
שטמון בה, הוא בכך שהמלחמה הזו אבודה, 
אבל את הבאה אחריה צריך להכין כהלכה 
ולשם כך הוא זקוק לשדרת הפיקוד. )=הנס 
הצבא  מפקדי  שעזיבת  היה,  מבחינתנו 

החלישה לחלוטין את ההתנגדות הצבא המצרי שאכן הובס(.

הנס האישי
הראשון  ביום  ובכן  באותה מלחמה,  אותי  לנס שליווה  באשר 
לא   – קרבי  רכב  לקחתי  אדום"  "סדין  הפקודה  שניתנה  איך 
בחיפוש  היום  במשך  והתעסקתי  למצרים  חדרתי   - משוריון 
שקד  שסיירת  בעוד  השני,  ביום  עשיתי  כך  וקטילתם.  מצרים 
וחטיבת 8 , בעצם משימתה הייתה לבלום את דויזיה 10 המצרית 

שלא תחצה את הגבול מזרחה.

מפקדי היו בחפיפה, הייתי אז איש מילואים, פרא אדם מסתובב 
השלישי  ליום  מגיעים  אנחנו  ואז  החיים...  את  להם  ומשבש 
ופואד )מפקד הסיירת דאז( קורא לי ואומר לי כדברים האלה: 
סע דרומה להר הוגן ותצפה משם על מוצבי הכונתילה, במוצבים  22

בדיוק בשעה זו 
כוחותנו נעו, טסו 
לתקוף במצרים, 

כאשר יחידות הנ"מ 
והטילים המצריות 
נוצרות את אישם...



נמצאים כאלף חיילים, כלומר סדר גודל של 
חטיבת חי"ר מצרית. ותצפה ותדווח.

הכבד  לנו"נון  נוסף  קבלתי,  כך  לשם 
)=תותח  תול"ר  גי'פ  תקין  והלא  המסורבל 
והתחושה  ואני מגיע להר עוגן  ללא רתע(. 
אני  המלחמה.  את  מחמיץ  שאני  שלי 
הערבה  צהרים,  שעת  היא  השעה  מסתכל 
מהבילה מעלה אדים כלפי מעלה.  אני מדוח 
הוא  אם  ברירה,  ואין  ראות,  שאין  לפואד 
חייב  אני  הכונתילה  על  אינפורמציה  רוצה 
מקבל  ואני  המוצבים,  עבר  אל  להתקדם 

אישור.

מלחמה ותודה רבה לה'
מדברית  )=קרקע  החמדות  על  רץ  אני 
מכוסה חלוקים ושברי סלעים( ומגיע לנחל 
נחל  של  ההמשך  למעשה  שהוא  הג'רפי, 
פארן, צופה מערבה, ומעל הנחל מעין חצי 
מצריים,  חיילים  מאות  מזהה  אני  בננה, 
ולימים נאמר לי שהמספר הנכון היה אלף! 
שלומפרים  מסתובבים  פואד,  צדק  אכן 

ממש כמו אנשי מילואים.

צריך  המצרים  את  רואים  אם  אז  אוקיי, 
טיול  זה  אומרת  זאת  מה  אותם..   לקטול 
כיף? זו מלחמה! ואז למרות קשיי העבירות 
מחליט  אני  הג'רפי,  צליחת  את  שחייבו 
לעלות על המצרים. נכון בסך הכל קומנדקר 
עם  תול"רי  ג'יפ  ועוד  לוחמים,  שישה  עם 
אבל,  האחריות  והחוסר  לוחמים,  שלושה 
רוח  נאמר  מלא  אתה  בטחון,  חדור  אתה 
שמסלקת כל חשש..  ואני חוצה את הג'רפי 
לידם,  אני  והנה  לאט  ולאט  לטפס  ומתחיל 
מרחק של אולי 15 מ'. בשלב הזה אני מזהה, 
שבחזית הם פרסו שדה מוקשים, ובמצב כזה 
לעשות  צריך  חזיתית,  לנוע  אפשר  אי  הרי 
איגוף. אני מורה לנהג שצריך לנסוע ימינה 
ובשלב  מהאגף  לתקוף  כדי  איגוף,  לעשות 

הזה נפל האיסימון לשני הצדדים.

התופת פערה את פיה, אש מכל הכיוונים 
ואנחנו  מרגמות.  תותחים  נשק,  כלי  אלפי 
באותו קומנדקר זקן מסכן. אני מורה לנהג, 
לנסוע במהלך ראשון, מדוע? שמא הבטריה 
כמטרה  נעמוד  ואז  תתנתק  הרכב  של 
והריבונו  מסביבנו  שורקים  וכדורים  נייחת. 
של עולם, ככה אני חש, כמו מפעיל עלינו 
פגע  לא  אחד  כדור  במכונית,  "וישר" 
סוערות(  כפיים  )מחיאות  בקומנדקר... 

תודה רבה! תודה רבה לה'!.

התרגשות
ואנחנו יורדים לאיטנו לאט לאט, מגיעים 
הג'רפי  את  חוצים  העבירות,  קשה  לג'רפי 
לו  ואומר  הקרב  על  לפואד  מדווח  ואני 
ואני  חזיתית  כשתקפתי  שגיתי  שלדעתי 
לתקיפה  שלי,  ביצוע  בשלבי  עכשיו  הולך 
מרביץ  והוא  מהצפון  כלומר  מימין  מהאגף 
עלי צעקה "פרא אדם" והזכיר לי שהפקודה 

המקורית הייתה – ל צ פ ו ת !

החטיבה  העצום.  הנס  מגיע  כעת  ורבותי 
המצרית שהעריכה שהיא מותקפת בכוחות 
רגע  מאותו  ממש  בנטישה.  החלה  גדולים, 
אותה  מהם,  מגע  וניתקנו  הקרב  שנפסק 
ז"ל  שרון  אריק  לי  סיפר  שלימים  חטיבה, 
שהיה כאח גדול לי, שאכן חנתה שם חטיבת 
חי"ר בפיקודו של חסן עלי, מי שלימים היה 
מאותו  מצרים.  החוץ של  ושר  הבטחון  שר 
שחר  ולעת  המוצבים  נטישת  החלה  הרגע 
כל מוצבי הכונתילה היו מרוקנים, כאילו לא 

שהו שם חיילים מצריים!

היה  ביותר  והמרגש  המרתק  הדבר  אבל 
הכונתילה,  מוצבי  על  קרב  אותו  לא  לדידי, 
הדבר  שננצח.  מלא  בטחון  לי  היה  זה  לגבי 
שבעיני ובעיני כל יהודי, הדבר המרגש בצורה 
רגילה, הייתה הידיעה ששמענו ברדיו  בלתי 
שהכותל  המלחמה,  של  שלישי  יום  באותו 

בידינו. עם ישראל חי. תודה רבה.

תודה רבה לה'
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ערב טוב ומבורך.

זמרוני,  הרב  ברשות  הרבנים,  כל  ברשות 
שהקשר איתו היה ממש לאחרונה. הסיפור 
בשבועות  הגאולה.  בשיחת  הופיע  שלנו 
אספר  נשא.  בפרשת  כמדומני  האחרונים 
לכם איך בכלל הגעתי לנושא הזה של חב"ד. 

ליטאיות,  בישיבות  למדתי  למעשה 
שמות.  להזכיר  מבלי  ביותר  מהמפורסמות 
אם  היה  חב"ד  ובפרט  החסידי  הנושא  וכל 

אפשר לומר, זר לי לחלוטין.

השגחה פרטית
של  להילולא  סמוך  שנים  ארבע  לפני 
דרך,  שהיא  באיזו  אז  זי"ע,  הזקן  אדמו"ר 
צדיקים  לקברי  לנסוע  אותי  שיכנע  מישהו 
ההילולא  ביום  להיות  וזכיתי  באוקראינה. 
של אדמו"ר הזקן על הציון שלו. בכ"ד טבת 

תשע"ג. מאתיים שנה להסתלקותו.

כל  התחיל  שמאז  הוא,  המעניין  הדבר 
שבוע  באותו  מיד  חב"ד.  עם  שלי  הקשר 
יהודי מהשכונה,  ניגש אלי  שחזרתי לארץ, 
כמה  לו  ויש  דירה  עובר  שהוא  לי  ואמר 
אותו  שאלתי  )למסור(,  להעביר  ספרים 
לי  יש  אומר  הוא  אז  לך?  יש  ספרים  איזה 

תניא מבואר.

פרטית  השגחה  פשוט  שזו  הרגשתי 
צריך  אני  ומיד  הזקן  אדמו"ר  אצל  שהייתי 

להתחיל ללמוד בספר התניא. אבל זה עדיין 
לא קרה, היו לי הרבה מניעות הרבה קשיים, 

כל פעם התחלתי ולא הסתדרתי עם זה.

חב"ד  משכונת  אנשים  כאן  ישנם 
בירושלים. אחד מהם מיוחד במינו זה הרב 
הירש פרבר, אינני יודע אם הוא נמצא כאן, 
לערך  אלי  בא  הוא  תקופה  באותה  עכ"פ 
לפני שנתיים, והציע לי לקבוע איתו שיעור 
על  אשר  את  לך  אגיד  לו,  אמרתי  בתניא. 
ולא  רוצה  אני  זמן  הרבה  כבר  באמת  ליבי. 
הולך לי. אני מתחיל ונשבר, מתחיל ונשבר. 
ובנחישות  בעיקשות  פרבר   הרב  אבל 
לא  הוא  חב"ד,  חסיד  לכל  שיש  החב"דית 
שיעור,  נקבע  בוא  הציע  שוב  נואש.  אמר 
פעם בשבוע, הוא לא ויתר לי.  תגיד אתה 
שב"ה  ועד  שעה  איזו  מסתדר.  יום  איזה 
לאט  לאט  התחלתי  ככה  ללמוד.  התחלנו 
להיכנס למושגים החב"דיים. בשלב מסויים 
לרבי  לכתוב  האפשרות  על  לי  סיפר  הוא 
לא  ושתקתי,  שמעתי  אני  קודש.  באגרות 

אמרתי שום דבר.

אותו  פגשתי  לערך,  חודשיים  כעבור 
אני  לבוא,  אפשר  שעות  באיזה  ושאלתי 
רוצה לכתוב איזה מכתב באיזה נושא. והוא 
בשעות  חב"ד  בבית  למשרד  שאבוא  הציע 
סתם  לא  לשמה.  והגעתי  נמצא  הוא  בהם 
הגעתי. עברנו באותה  תקופה הרבה עגמת 
אז  יותר.  מסוגל  לא  שאני  הרגשתי  נפש. 

לעשות:  שצריך  מה  את  עשיתי  באתי, 
וכתבתי  טובה  וקבלה  צדקה,  ידיים,  נטילת 
הביאו  לא  הגאולה,  בשיחת  לרבי.  מכתב 
את המכתב, אבל אני הבאתי פה איתי את 
המכתב, וגם את התשובה שקבלתי, הבאתי 

את זה כאן לעדות חיה.

הרגשתי שקיבלתי 
תשובה

הרגשתי  אז  שכבר  בגלל  זה  את  שמרתי 
שומר  הייתי  לא  אחרת  תשובה.  שקבלתי 
של  הנוסח  את  לכם  אקריא  אני  זה.  את 
המכתב, כבר בכותרת מודפס כבוד קדושת 
האדמו"ר מליובאוויטש מלך המשיח, שמי 
יחזקאל שם האמא ויקטוריה, שם משפחה 
מוצא.  שלום וברכה וכעת מתחיל כתב ידי: 

לכבוד אדוננו מורנו ורבינו..

אני ואשתי וכתבתי את שמה, נשואים כבר 
שנים רבות, וטרם זכינו לפרי בטן, ועושים 
כמה  עד  הרפואיות,  ההשתדלויות  כל 
שידינו מגעת, כמובן מבלי לסמוך על הנס 
במתח  נמצאים  אנחנו  להפקד.  זכינו  וטרם 
כשל  לשמיים,  ידיים  מרימים  כבר  גדול, 
כח הסבל, כמו שהרבי תמיד נהג לומר: עד 
מתי?! מצפים לישועת ה' ברחמים מרובים 

במהרה בקרוב ממש.

התאריך שכתוב למעלה ט' אלול תשע"ו, 

הרואה את הנולד
נפלאות עכשיו
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ורעייתו, לחבוק  מירושלים  ציפו הרב מוצא  שנים ארוכות 
פרי בטן, בזכות ברכת הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות 
האגרות קודש, זכו לנס המופלא. "טוב להודות לה'" במעמד 

האלפים באירוע האמונה



הרב יחזקאל מוצא רב בית הכנסת 'משכן ניסים איובי' וראש כולל בשכונת גילה בירושלים 

האגרת  את  הכנסתי  שמי.  את  וחתמתי  זהו 
קודש  אגרות  של  לכרך  אקראי  באופן 
והתשובה התקבלה באגרת א'תתקצ"ח, מיד 
קראתי : זה עתה נתקבל מכתבו עם הפדיון 
נפש המוסגר בו, אשר בל"נ )=בלי נדר( יקרא 
אדמו"ר..  וחמי  מורי  קדושת  כבוד  ציון  על 
בכל  טוב  לבשר  יזכהו  והשי"ת  רצון  בעת 

העניינים שנזכרים בפדיון נפש". 

לא  האלה,  השורות  את  כשקראתי 
השורות  את  קראתי  הלאה.  המשכתי 
עשר  אולי  בבכי.  פרצתי  ופשוט  האלה 
פרבר  הרב  אצל  ובכיתי  ישבתי  דקות 
הוא  נוח  לא  מאוד  הרגיש  הוא  במשרד. 
ידע מה  לא  הוא  לנפשי,  עזב אותי  פשוט 
כתבתי. אחרי עשר דקות כשנרגעתי קצת, 
לי  שתצלם  רוצה  אני  לו  אמרתי  יצאתי 
למה  לך  ואסביר  יום  ויבוא  התשובה,  את 

בכיתי. אני מבטיח שיבוא יום ואתה תדע.

החודש  לאשתי  ואמרתי  הבייתה  חזרתי 
אמרה  היא  טובות.  בשורות  לנו  יהיו 
את  לה  הוצאתי  יודע?  אתה  מאיפא  לי 
המכתב.. היה צריך קצת להסביר לה, מה זה 
וכו', ובזה מצידי תם העניין. כמובן שאחרי 
שבועיים קבלנו את הבשורה הטובה, וב"ה 
לפני פחות מחודשיים, זכינו לחבוק את בננו 
הדבר  ממושכות(..  כפיים  )מחיאות  הבכור 
מיוחדת  מעגל  סגירת  פה  שיש  המעניין, 

במינה.

הירש  הרב  עם  לומד  הקבוע שהייתי  היום 
פרבר בספר התניא שעד היום אנחנו לומדים, 
ממש  חמישי  יום  וכל  חמישי,  בימי  זה 
הודעה  שולח  או  מתקשר,  הוא  במסירות 
לומדים היום, לומדים היום.  אז אני באותו 
אליו  התקשרתי  אותו  הקדמתי  חמישי,  יום 
ואמרתי הרב פרבר היום אנחנו לא לומדים. 
נמצא  אני  בן.  לנו  נולד  טוב  מזל  לנו  מגיע 

כפיים(  )מחיאות  אשתי  עם  הרפואה  בבית 
ממש באותו יום,

עיני,  את  העיר  זמרוני  שהרב  נוסף  דבר 
ידוע  "הנה  כותב  הרבי  המכתב  שבהמשך 
את  הרואה  חכם  "איזהו  ז"ל  רבותינו  מאמר 
בשיחת  זה  את  ציין  זמרוני  והרב  הנולד" 
הגאולה. ואני רק אחרי זה חשבתי והתבוננתי, 

שיש פה הרבה יותר עומק מזה.

סגירת מעגל
אחד התלמידים שלי, שבוע לפני הלידה, 
נוסע  הוא  לברוקלין  נוסע  שהוא  לי  אמר 
שמה,  לעשות  יש משהו  האם  ושאל  לרבי 
אם  לו  ואמרתי  הגשמיים.  מהעניינים  חוץ 
לרבי  תסע  יורק,  בניו  שמה  נמצא  אתה 

ותבקש עבור אשתי ללידה קלה. 

רק מה שקרה הוא שיום לפני שהוא נסע  
הרואה  חכם  איזהו  ילדה.  כבר  היא  לרבי, 
את הנולד. עוד לפני שהוא יבוא להתפלל 

ללידה קלה, כבר אשתי ילדה, ב"ה.

אני  לראות,  שזכינו  גלוי  נס  ב"ה  זה 
בכוונה שמרתי את המכתב הזה אצלי, כי 
ידעתי שיבוא יום שאני אוכל לפרסם אותו 
ברבים, אם לא הייתי מאמין בזה לא הייתי 
כי  חדשים,  משמונה  יותר  זה  את  שומר 
הייתה לי ההרגשה שקבלתי את התשובה 

באותו רגע )מחיאות כפיים(.
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נשמה כללית
לא  אני  ועדיין  היות  מהצד,  כאדם  רק 
חב"ד,  חסיד  להיות  שזכיתי  לעצמי  קורא 
ומה  הגדולה,  זכות  מה  קשור.  אני  כי  אם 

הסוד הגדול בזה. 

החיים  אור  של  מאוד  קצר  רעיון  אגיד 
יום  שזה  הבאה,  פנחס  מפרשת  הקדוש 
כותב  הוא  בתמוז(:  )ט"ו  שלו  ההילולא 
ה'  "יפקוד  לקב"ה,  אומר  רבינו  שמשה 
העדה  על  איש  בשר  לכל  הרוחות  אלוקי 
אשר יצא לפניהם  ולא תהיה עדת ה' כצאן 
החיים  אור  מביא  רועה",  להן  אין  אשר 
אומרים,  שחז"ל  רש"י  דברי  את  הקדוש, 
רוחו  כנגד  להלוך  שידע  מישהו  שצריך 
של כל אחד ואחד, ושם הוא קצת מאריך 
לבאר שיש מושג של נשמה כללית, נשמה 
שכל  נשמה  ישראל,  עם  לכל  ששייכת 
יכול  כן  גם  והוא  קשר,  איתו  מוצא  יהודי 
להדריך  לדעת  שלו,  הנפש  לנבכי  חדור 
חושב  אני  רוחו.  כנגד  להלוך  וממש  אותו 
זה  האחרון,  שבדור  ומיוחד  יחיד  שהאחד 

שאפשר  מליובאוויטש,  שליט"א  הרבי 
עדיין את ההתקשרות הזאת לעשות דרך 
האגרות קודש, ולקבל את ההדרכה לקבל 
את העצה לקבל את הברכה. ממש יש את 
ההתקשרות לכל אחד. הרבי הוא שייך לכל 
הסוד  זה  ולכן  היא,  באשר  יהודית  נשמה 
הוא  מי  לא משנה  יהודי  כל  הגדול, שלכן 
את  ויש  הקשר  את  מצוא  יכול  הוא,  ומה 
ההתקשרות  של  האפשרות  ואת  הקשר, 
קודש  האגרות  דרך  שהסברנו  כמו  הזאת, 

האלה.

אני יכול להעיד, שמאז עוד כמה פעמים 
כאלה  שאלות  לא  כי  אם  שאלות,  לי  היו 
כבר  אבל  שלנו,  הסיפור  כמו  גורל,  הרות 
ושאלתי  הלכתי  הכתובת,  את  ידעתי 
את  גם  מדוייקות.  תשובות  וקבלתי 
התשובות האלה שמרתי, כדי להוכיח לכל 
תשובה  מקבלים  שכשואלים,  שרוצה.  מי 
מדוייקת, ועוד הרבה יותר מדוייקת ממה 
כל  שאנחנו חושבים. כמו שהסברתי לכם 
הפרטים שמובאים בתשובה זאת באגרות 

האותיות  של  שמספר  לזה  בנוסף  קודש. 
שמה, זה ממש חופף לגימטריא של שמי 
ממש  זה  האמהות,  שם  עם  אשתי,  ושם 
מדוייק )מחיאות כפיים(. מקבלים תשובה 
ולא  התשובה  עם  השם,  הגימטריא  עם 
סתם )ברקע מחיאות כפיים( עם הבשורות 
כל הפרטי פרטים שיש,  טובות, אלא עם 
לא  אני  שמה,  יסתכל  שמישהו  כמובן 
לי  האלה,  בדברים  גדול  מעמיק  מספיק 
מספיק שקבלתי את הישועה, אמרתי בזה 

דיי.

להיות  יכול  יעמיק  מישהו  שאם  כמובן 
הרבה  עוד  עומק,  יותר  הרבה  שם  שיש 
אולי  אותם  נבין  שאנחנו  דברים  יותר 
וזה  שלו  במכתב  כתב  הרב  וזה  בהמשך, 
הפתרון הכי גדול, לכל מי שיש לו בעיה, 
מי  את  יש  בישראל,  מנהיג  שיש  לדעת 
השם  ובעזרת  לפנות,  למי  יש  לשאול, 
שנזכה לראות את פניו המאירים בגאולה 
אמן  בימינו,  במהרה  והשלימה  האמיתית 

)מחיאות כפיים סוערות(.

תורמים וזוכים בזכויות העצרת
באגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה מאפשרים ליטול חלק בזכויות העצרת, שתביא לזירוז הגאולה. 
בעקבות עצרת גאולה ומשיח הארצית שהתקיימה ב"ה ביום ג' תמוז, באמפי בבת ים עיר הגאולה, הוחלט 
באגודה למען הגאולה, לחלק את זכויות קיומו של המעמד החשוב בהשתתפות אלפי משתתפים, בין כל 

המסייעים בתרומה כספית לקיומה של העצרת.

כל המעוניין ליטול חלק בזכויות המעמד שיביא לזירוז הגאולה האמיתית והשלימה ע"י הרבי שליט"א מלך 
המשיח, יעביר את תרומתו החשובה באחד מהאופנים הר"מ ויציין את שמו ושם אמו וכן את השמות להם 

ברצונו להעניק את ברכת הרבי שליט"א מלך המשיח. להלן האפשרויות לתרום:

ד. 
בכרטיס אשראי 
באתר הגאולה - 

באמצעות מערכת 
פיי פאל באינטרנט

ג. 
העברה לבנק 

מרכנתיל סניף 678 
כיכר המצבה בת ים 
חשבון מס. 39101 

ע"ש בית חב"ד

ב. 
בדואר - ת.ד. 3084 
בת ים עיר הגאולה. 

את השיק נא 
לרשום ע"ש בית 

חב"ד.

א. 
להעביר ישירות 

למשרדי האגודה, 
שדרות עצמאות 
67 בת ים עיר 

הגאולה.
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לכל העוזרים והמסייעים להצלחת עצרת גאולה ומשיח

לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

 וברכת יישר כח גדול לכל המסייעים בגשמיות וברוחניות להצלחת הכינוס
לנחת רוח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

הרב זמרוני ציק
יו"ר האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לצוות האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה

ר' יצחק רחימי, 
 ר' חיים שלמה שארף, ר' חיים ציק, 

הרב טוביה דורון, ר' בנצי פרישמן, ר' מנחם רווה, ר' 
שניאור זלמן ציק, הת' בנימין ביטון

נואמי הכינוס
אורחי הכבוד: תא"ל אמציה חן, השר איוב קרא

 הרב בנימין עקיבא, הרב עוז אריאל, 
 הרב משה קורנוויץ, הרב חיים ברוד, 
 הרב אלעזר פרץ, הרב יחזקאל מוצא,

מר יוסי בכר, ראש העיר בת ים

מוזיקה:
 בני לאופר ותזמורתו, ר' בערל צוקר, 

 מקהלת יחד, ארז יחיאל, דב פרידמן, מוטי פרקש,
עידן יצחקיאן, שלומי אגמון 

מולטימדיה
שמוליק בן הרוש, שמוליק הלפרין, אברהמי אורן, 

 דדו אלבחרי, גיא מסיקה, יוסף גרינוולד, 
הרב שמשון גולדשטיין

תורמי הכינוס

ר' ראובן שאער
משפחת פגעיאל ועופרה שכטר, ר' לוי יצחק ציק, ר' 

 שניאור ציק ר' חיים רייכמן - דפוס חיש, 
ר' יצחק רוזנברג, הרב יוסף יצחק זילברשטרום, 

הרב בנימין עקיבא, ר' צחי קדמי - קדמי ביטוחים, 
ר' יעקב לנצ'נר, פרופ' שלמה קאליש, הרב בנימין 

אלחרר יו"ר המועצה הדתית בת-ים.
מרת לוסי גלזומיצקי

פרסום
ר' שמואל קרביץ, ר' אילן חיון, אתר הגאולה, 

חב"ד אינפו, חב"דFM, בית משיח, ימות המשיח - 
פתרונות תקשורת, עיתון פנסאים - מרכז ההפצה 

ממש, לנציגי הערים וקהילות אנ"ש

הפקה
קול שר - מסכים, רן תדרים - הגברה ותאורה, הרץ 

צילום, שיא לייב שידורים חיים, שגב פלד

לתלמידי התמימים:
ישיבת תות"ל מצפה משיח - יצהר, ישיבת חח"ל 

נצרת עילית, ישיבת חח"ל צפת

לרכזי ההסעות בכל מקום ומקום

התודה והברכה 



תמשיכו הלאה 
בפועלכם

ראש עיריית בת-ים, מר יוסי בכר

חברים ערב טוב, כבוד גדול שיש לנו כזה חבר קרוב אח, השר איוב קרא. 
זאת הפעם השניה שאני מגיע לפה בג' בתמוז כשהשר מגיע לפה ומכבד 
בצורה יוצאת מן הכלל. כבוד גדול כבוד השר, אני מעריך מאוד את פועלך 

גם כשר אבל גם כחבר ואח של הקהילה.

ערב טוב לכם, ג' בתמוז אנחנו יודעים שהרב יצא ממאסר, וזה יום שנהוג 
לציין אותו בקהילת חב"ד, ובאמת זה קהילה נפלאה, שאני פוגש אותה בכל 
מקום בעולם, בכל נקודה בארץ, שבאה ותורמת ועושה, ואוהבת ישראל 
באמת מעומק הלב, ומכבדת מעומק הלב את כל אחד ואחד, ומקרבת אותו 
ולא חשוב איפה הוא נמצא בסקלה של העם היהודי, ויישר כח גדול על 
כל מה שאתם עושים, כבוד הרב זמרוני, אני רוצה לומר תודה על כל מה 
שאתם עושים פה בעיר בת ים, אתם באמת עושים כאן דברים נפלאים.יש 

לנו גם את עמי מימון נציג גדול באמת ברדיו.

אני רוצה לומר לכם, שאני באמת אוהב ומעריך את קהילת חב"ד, ובעזרת 
השם תמשיכו ותעשו מצוות, וכולנו נעשה מצוות, ושיהיה לנו רק ברכה 

בעם ישראל.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

ברכת העיר
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לקראת סיומה של עצרת גאולה ומשיח, הוקראו החלטות הכינוס:

החלטות עצרת - ג' תמוז
הכינוס מבהיר כי אמונתנו שלמה בדברי הרבי שליט"א מלך המשיח, שאכן הגיע זמן הגאולה 
ואכן הרבי שליט"א הוא מלך המשיח וכי הוא זה שיתגלה בקרוב ממש ויגאל את עם ישראל 

והעולם כולו, ומכריזים בזה יחד:  "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

א. אנו פונים בתפילה להשי"ת, זועקים ודורשים מקרב ולב עמוק, לראות כבר בעיני בשר את הרבי 
שליט"א משיח צדקנו, כשהוא בא וגואלנו גאולת עולמים תיכף ומיד ממש.

ב. הכינוס קורא:

ד לייסד שיעורים נוספים בכל אתר, בהם ילמדו ענייני גאולה ומשיח, בפרט ב"דבר מלכות" באופן 
שזה יפתח את הלב, העיניים והאוזניים, להבין לראות ולשמוע בפשטות ממש, בגשמיות העולם את 

הגאולה האמיתית והשלמה בפועל ממש.

ד לבסס ולחזק ולהרחיב את האמצעים התקשורתיים והפרסומיים העוסקים בהפצת בשורת הגאולה 
וחיזוק האמונה ברבי שליט"א מלך המשיח.

ד להרחיב את פעילות ההסברה האישית והישירה באמצעות ביקורי-בית, דוכני רחוב, טנקים, חוגי 
בית, פעילות במתנסי"ם וכדו'.

ד לפרסם את אפיק ההתקשרות אל הרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות "אגרות הקודש". 

ד לפרסם את הוראות הבטיחות של הרבי שליט"א מלך המשיח, בדבר נשיאת החת"ת וקופת צדקה, 
בדיקת תפילין ומזוזות ורישום אות בספר התורה.

ד הכינוס מתריע בפני ממשלת ישראל על חובתה להפסיק לאלתר כל פגיעה שהיא בשלימות הארץ 
ובטחון עם ישראל. כולל הפסקה מיידית של ניהול מו"מ עם הפלסטינים על מסירת שטחים כל שהם, 

וביטול האוטונומיה וכל ההסכמים הקודמים עימהם או עם מי מהאומות.

ד הכינוס קורא להפצת "שבע מצוות בני נח", כפי שנתנו במעמד הר סיני לכל באי עולם. רק בכך ניתן 
להביא ליציבות ושלום בין האומות.

עצמו  את  להכין  שליט"א,  המשיח  מלך  הרבי  לקריאת  להצטרף  ישראל  בית  לכל  קורא  הכינוס  ד 
לקבלת פני משיח צדקנו שיבוא בקרוב ממש. 

ובמעשים  ישראל  באהבת  הוספה  ולסביבתו,  לעצמו  ומשיח,  גאולה  ענייני  לימוד  כוללת:  ההכנה 
טובים. הפצת בשורת הגאולה והגברת המודעות הנפשית, כי אנו עומדים כבר בשלב הגאולה האמיתית 

והשלמה.
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יחי המלך המשיח! ברשות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. יהודים 
באמצעות  המשיח,  מלך  שליט"א  מהרבי  משקה  לקבל  זכינו  יקרים, 
פרופסור שלמה קאליש והרב יוסי גינזבורג שהיו שליחים טובים להביא  
מ-770 את המשקה שקיבלנו מהרבי שליט"א מלך המשיח. אז ברשותכם 
נברך ונתברך. נברך את כל הקהל הקדוש הזה שנמצא כאן, שהשם יתברך 
חיי  בבניי,  המצטרך  בכל  ולברכה  לטובה  לבבנו  לבבם  משאלות  ימלא 
ומזוני רויחי ובכל מה שכל אחד מאיתנו רוצה לטובה, והנקודה העיקרית, 
הגאולה האמיתית והשלימה, התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף 

ומיד ממש! לחיים לחיים!

האחריות  את  עלינו  מטיל  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  יקרים,  יהודים 
אחד  כל  על  זה  את  מטיל  הרבי  והשלימה.  האמיתית  הגאולה  להבאת 
להבאת  שהאחריות  מדגיש  שהרבי  העובדה  וטף.  נשים  אנשים,  ואחד, 
ילדים  גם  טף  וגם  נשים  לאנשים,  קשורה  והשלימה  האמיתית  הגאולה 
במשימה  חלק  יטלו  שהם  מילדים  לצפות  אפשר  איך  תמיהה:  מעוררת 
כזו גדולה? משימת כל הדורות, תנאים ואמוראים ביקשו ולא זכו, גדולי 
המקובלים ביקשו ולא זכו ואילו אנחנו כן? אלה שזוכים תיכף ומיד ממש 
לגאולה האמיתית והשלימה וזה גם תלוי על ידי זה שילדים, והרבי מדגיש 
שידעו הילדים שגם עליהם ישנה אחריות האישית לפעול, לזרז להביא 

את הגאולה האמיתית והשלימה, כיצד זה ייתכן?

אנכי נעשה אלוקיך 
מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח ואומר, שבמעמד הר סיני התחולל 
דבר מדהים, אצל כל יהודי ויהודי ללא שום אבחנה. ללא שום אבחנה של 
השכלה, ללא אבחנה אם זה איש או אשה, ללא אבחנה אם זה מבוגר או 
נער או תינוק בן יומו, כשאמר הקדוש ברוך הוא "אנכי ה' אלוקיך" דיבורו 
נהיה עשיה בפועל.  זה  זה לא רק נחשב אלא  של הקב"ה חשיב מעשה, 
כשאמר "יהי אור" נהיה אור וכשאמר "יהי רקיע" נהיה רקיע.. מה נהיה 

כשהקדוש ברוך הוא אמר "אנוכי ה' אלוקיך"?

אצל  אצלך!  אלוקות  "אלוקיך",  נעשה  ש"אנוכי"  אז,  שנהיה  מה  ידוע 
האנכי,  נמצא  יהודי  כל  של  פנימיותו  בתוככי  מעתה  ויהודי,  יהודי  כל 
חלק אלוקה ממעל ממש. מהרגע זה של אותה אמירה, אי אפשר ליהודי 
להינתק מאלוקות. כל יהודי מחובר לעצמותו ומהותו יתברך, אין בזה שום 
הבדל אם זה איש או אשה, אם זה מבוגר או ילד צעיר. מכח עצם הנשמה 
שנמצא בשלימות אצל גם ילדים קטנים, נמצא בשלימות גם אצל אשה 
זה פונה  נמצא בשלימות גם אצל כל אחד מהגברים הנוכחים כאן. מכח 
הרבי שליט"א מלך המשיח ואומר שאכן, זה הכח שניתן לנו ויש לנו את 

האפשרות.

הרבי הוא זה שמעורר את אותה מתנה פילאית שניתנה לכל יהודי. גם זה 
נרמז בפרשה שלנו, ויותר מאשר נרמז. כאשר אנחנו רואים שמחד גיסא 
"וישלח משה מלאכים", משה שולח מלאכים אל מלך אדום, ולאחר מכן 
אצל יפתח אנחנו מוצאים שנאמר שישראל שלחו מלאכים אל מלך אדום, 

)אם כן מי שלח ישראל או משה?( 

הנשיא 
הוא הכל!
הרבי שליט"א מלך המשיח 
הוא זה שמגלה את הכוחות 
הנפלאים הטמונים בנו, הענינים 
האלה נמצאים כפשוטו ממש 
בכל אחד מאיתנו.
הרב זמרוני ציק, יו"ר האגודה למען 
הגאולה האמיתית והשלימה

עשו כל אשר ביכולתכם
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כ"א  חוקת  בפרשה  רש"י  אומר  שלח?  מי  הדברים,  את  לישב 
שקול  משה  ישראל,  זה  ומשה  משה  זה  שישראל  ללמדנו  כ"א, 
ככל ישראל, כי הנשיא הוא הכל! הנשיא הוא זה שמגלה את עצם 
הכוחות  את  מגלה  הרבי  מאיתנו.  ואחד  אחד  בכל  שיש  הנשמה 
הנפלאים שטמונים בנו, שבמשך שנים רבות לא האמנו שיש לנו 
הרבי   ... בכוחו  ומגלה  דורש  והרבי  לפעול,  ואפשר  כוחות  כאלה 
שליט"א מלך המשיח הוא זה שמגלה את הכוחות האלה הענינים 

האלה נמצאים כפשוטו ממש בכל אחד מאיתנו.

"שמע ישראל" בתעלה 
בהקשר לזה, ברשותכם אנצל את ההזדמנות לספר חויה אישית. 
כיון שמדברים   עכשיו על חמישים שנה למלחמת ששת הימים, 

זכיתי להשתתף באותה מלחמה  כאשר אני 
ולאחריה ישבנו באיזור התעלה. הייתי שם 
עם עוד קבוצת חיילים בצומת איסמעליה, 
אחד  של  ג'יפ  לעברנו  התקרב  כאשר 
כמה  והחלפנו  לידנו  עצר  הוא  מהחבר'ה. 
מילים והוא המשיך. לאחר שעבר איזה מאה 
מטר, התחילה הפגזה. היו אלא הטיפטופים 
היו  לא  ההתשה.  מלחמת  של  הראשונים 
מה  אם  דבר  שום  היה  ולא  עמדות  שום 
בורות  כמה  שם  היו  להתגונן.  שאפשר 
ורק  האלה  הבורות  לתוך  נכנסנו  באדמה 
התפללנו שנצא בריאים ושלמים וכל הצומת 
מטווחת ויורים עלינו. הבחורצ'יק עם הג'יפ 
שהבין שהוא מטרה מאוד נוחה, ירד מהג'יפ 
והתחיל לרוץ אלינו, תוך כדי שהוא רץ אני 
שומע אותו צועק "שמע ישראל ה' אלוקינו 
ה' אחד" אבל מעומק הלב אולי כמו בנעילה 
של יום כיפור ועוד יותר. באותו זמן לא היה 

מקום להתחיל לנתח מדוע ואיך ומאיפה יוצא לו ה"שמע ישראל". 
בחור לא דתי, מאיפה זה מגיע לו פתאום, אבל לאחר מכן שברוך 
על  לעצמי  חשבתי  ושלמים,  בריאים  ויצאנו  הענין  כל  נרגע  ה' 
הענין הזה מאיפה יוצא ליהודי כזה "שמע ישראל", למה הוא לא 
מדוע  לו?  לעזור  שיבוא  אחר  כלשהו  גורם  איזשהו  ומבקש  פונה 
שאין  טוען  הוא  הרגילים  בחייו  כשלכאורה  בהקב"ה,  נזכר  הוא 
יהודי  בכל  שטמון  אלוקיך"!  ה'  "אנוכי  היא  התשובה  כזה?  דבר 
ויהודי! אי אפשר לנתק שום יהודי מאלוקותו ומעצמותו ומהותו 
יתברך! לכן אומר הרבי שליט"א מלך המשיח, שהיהודי הגאולתי 
נמצא בשלימות אצל כל אחד מאיתנו, זהו "האנכי", שגם הראשי 
תיבות שבו מכריזים גאולה - "יחי אדונינו נכריז כולם". זה הענין 
הניצוץ משיח  זה  יהודי,  כל  אצל  הפנימית שנמצאת  הגאולה  של 

שנמצא אצל כל אחד מאיתנו.

שליט"א  שהרבי  העצומות  ההשפעות  את  לנצל  צריכים  אנחנו 
מלך המשיח מרעיף עלינו נותן לנו כוחות וכלים נפלאים כהאגרות 
קודש, שכל מי שרק התחיל להשתמש בזה רואה שיש כאן איזה 

כלי עוצמתי שהמילה נבואה, קטנה על הדבר הזה.

אי אפשר להבין את גודל הענין של האגרות קודש, איך שכל אחד 
אחד  כל  אצל  מתיישם  בשר"  כל  על  רוחי  ש"אשפוך  זוכה  ואחד 
מאיתנו, פותח אגרות קודש: לעבור דירה לא לעבור דירה? והרבי 
וכן  דירה  יודעים שעוברים  אומר "משנה מקום משנה מזל", מיד 

הלאה וכן הלאה.

עלינו  מרעיף  הרבי  מעצמו.  זה  את  יודע  כאן,  שנמצא  אחד  כל 
ממש  כפשוטו  והשלימה  אמיתית  גאולה  זמן  של  שהם  כוחות 
וחיים  רדומים  קצת  עדיין  לפעמים  ואנחנו 
מטרת  בעצם  וזו  הקודם  המושגים  בעולם 
גיסא  מחד  לדרוש  כדי  הזו,  ההתכנסות 
מהרבי שליט"א מלך המשיח את ההתגלות 
איזה  יתבונן  כל אחד מאיתנו  גיסא  ולאידך 
תעניק  "בוא  הוא מקבל מהרבי  אדיר  שפע 

את זה לכל הסביבה שלך".

מרעיף עלינו כוחות
אל  ה'  בציווי  רבינו  משה  פנה  לחינם  לא 
מצרים  יציאת  ערב  להם  ואמר  ישראל  בני 
מאת  ואשה  רעהו  מאת  איש  "וישאלו 
רעותה כלי כסף וכלי זהב" לשאול לא במובן 
של לבקש, אלא לשאול להתעניין האם חסר 
כבר  האם  מזוזות?  בדקת  האם  משהו,  לך 
האם  המשיח?  מלך  שליט"א  לרבי  כתבת 
הרבי  הבטיחות של  הוראות  יודע את  אתה 
שליט"א מלך המשיח? זה הענין של הגמילות חסדים שנדרשו בני 

ישראל לעשות ערב יציאת מצרים.

הרבי שליט"א מלך המשיח מרעיף עלינו כוחות והשפעות אנחנו 
צריכים רק לנצל את זה, כי זה העניין של "מעין מטהר בכלשהו" 
יתן  הקב"ה  כולו.  בעצם  תופס  ואתה  מהעצם  בחלק  לאחוז  רק 
לכל אחד מאיתנו את ההבנה הפשוטה את ההתעוררות הרוחנית 
הזאת לזעוק לעצמו תחילה, לזעוק לעצמו רבי אני שלך. כל אחד 
מאיתנו שיתמסר לרבי שליט"א מלך המשיח ואנחנו זוכים לגאולה 
ורבותי,  מורי  וברשותכם  ממש  ומיד  תיכף  והשלימה  האמיתית 
נקבל ביחד את קבלת המלכות נכריז מעומק הלב, מעצם הנשמה 
שאנחנו רוצים את ההתגלות של הרבי שליט"א מלך המשיח, לא 

מוכנים לחכות שניה אחת יותר.

הרבי שליט"א מלך 
המשיח הוא זה 

שמגלה את הכוחות 
הנפלאים הטמונים בנו, 
הענינים האלה נמצאים 

כפשוטו ממש בכל 
אחד מאיתנו.
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יום
גאולה

של

הכנס השנתי לפעילים ושלוחי המלך

גאולה

ב"ה

לכ' 
שליח הרבי שליט"א מלך המשיח

הנך מוזמן להשתתף ב-

שיתקיים אי"ה ביום שלישי, ז' אלול, )29.8.17(, 

 באולמי 'בלוודר' רח' שמעון ישראלי 4 
אזור התעשיה החדש ראשון לציון.

החל מהשעה 16:00 בצהריים

עוד בתכנית:
 ארוחה חגיגית, תוכנית וידאו, יריד גאולה ומשיח, 

התוועדות לתוך הלילה - החל מהשעה 20:30

לפרטים והרשמה מראש:

 האגודה למען הגאולה
האמיתית והשלימה

טלפון: 03-658-4633

 או באתר הגאולה:
www.hageula.com

*( לגברים בלבד

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

מנושאי הכינוס:

נפלאות זמן הגאולה, פרסום משיח באמצעי המדיה, 
גאולה לכל באי עולם, שלימות הארץ ובטחון עם ישראל

האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה
העצמאות 67, בת-ים עיר הגאולה, ת.ד. 3084
טל': 03-658-4633  פקס: 03-657-3816


