


ז' אדר ב'שס"ח, ארץ גושן.

האור המסנוור גירש בעוצמה את אפלולית הבית, 
וברקע נשמע קולה של המילדת "מזל טוב, בן!" משה 

רבינו נולד. 

העולם כולו חיכה לרגע הזה – לידת המנהיג שיביא 
אותו לשלימותו. כמה עשרות שנים עוברות עד שזה 

מגיע – מתן תורה. אבל השלימות עדיין לא הגיעה.

י"א ניסן תרס"ב, ניקולייב. 

עכשיו  מה"מ.  שליט"א  הרבי   – אחרון  גואל  נולד 
זה  עכשיו  אחרון.  גואל   – הוא  שהוא  יודעים  כולם 

'על אמת'.

'עקשן'",  יוצא  חייל  כל  הזה  מהקעמפ  "חיילים! 
זוכרים? 

כוחות  בו  הזמן  זה  ה'תשע"ט,  ניסן  י"א  עכשיו, 
חדשים ניתנים לכל אחד ואחד. הרמטכ"ל הגדול – 
הרבי, מעודד אותנו - החיילים שלו ומצפה מאיתנו 
את  שנביא  העולם,  בריאת  מטרת  את  שנשלים 

הגאולה האמיתית והשלימה. עכשיו זה 'על אמת'. 

יום  עוד  כמו  לעבור  הזה  ליום  לתת  אפשר  אי 
בהכנות לפסח. מוכרחים לעצור רגע ולחשוב, הרבי 
אני  האם  הגאולה,  להבאת  להתעקש  דורש מאיתנו 

פועל בהתאם?

'לחיים',  כוסית  קחו  רגע,  עצרו  יקרים.  חיילים 
תעמדו מול התמונה של הרבי, ותחליטו -  רעבע – 

אנחנו מבטיחים להיות 'עקשנים'! 



בבית- נשמעו  מדודות  נעליים  פסיעות 
דמות  שבירושלים.  "שיכון-חב"ד"  הכנסת 
לאיטה,  צועדת  נראתה  ומרתיעה  מכובדת 
במונוטוניות  המקווה  פתח  לעבר  מתקדמת 

מעוררת אימה.

לזהות  היה  ניתן  במעט,  כשהתקרבה 
מענדי  המפחיד  בשמו  הנודע  המח"ט  את 
דישראלי, זקנו המאיים מתבדר בכבדות ברוח 
התקרב  מענדי  הירושלמית. 
המקווה,  פתח  אל 
את  ונעץ 
ו  ט ב מ
בעיניו 
ל  ש

 , ן ל ב ה
משותק  שעמד 

במקומו.

"פתח לי בבקשה", ציווה מענדי, קולו שֵקט 
את  במהירות  פתח  המבועת  הבלן  להבהיל. 
להיכנס  המפחיד  למח"ט  וִאפשר  הקרוסלה 

כרצונו.

המח"ט  מענדי  של  שבראשו  המחשבות 
נשאו אותו הרחק לאחור, אל הזמן הראשוני 

בו הוא זוכר שֹּכה פחדו ממנו.

***

כשאימא הופיעה בבית, מלּווה ברך-הנולד, 
היו כולם המומים. מה זה המומים? המומים 
בבית.  ההלם ששרר  את  לתאר  מילה  לא  זו 
רחבי  מכל  תושבים  כולה.  בשכונה  למעשה, 
נדירה:  לצפות בתופעה הכל-כך  באו  האזור 
ובזקן  בשפם  מעוטר  כשהוא  נולד  תינוק 

שחורים ומכובדים.

כיצד  לחשוב  בני-המשפחה  ניסו  בתחילה 
אולם  המעניין,  העניין  עם  מתמודדים  הם 
מיד עטו על המציאה כמוצאי שלל רב והבינו 
על  כסף  לעשות  נדירה  הזדמנות  שבידם 
בפני  לחזות  שָחַפץ  מי  כל  הציבור:  חשבון 
לקופה  צנוע  סכום  לשלשל  נאלץ  התינוק, 
גדולה שעמדה בפתח )פרטי הסכום המדויק 

שמורים במערכת(.

בשלב הראשוני זה נרָאה אכן מעשי. אנשים 
שכחלוף  אלא  והשתוממו.  שילמו  באו, 
הצופים  אחד  הדרמה;  החלה  ימים  שלושה 
של  אדירות  כמויות  והתעלף.  במקומו  צנח 

אבא- של  המסורות  מידיו  שנשפכו  מים 
בכדי  קמעה,  אותו  לעורר  הצליחו  דישראלי 
ומיד   – "הזקן"  המילה:  את  לומר  שיוכל 

להתעלף בחזרה.

למוהל  אבא-דישראלי  ניגש  המילה,  ביום 
מענדל.  מנחם  בשם  הבן  את  לקרוא  וביקש 
אולם ברגע הקריטי בו מכריז המוהל "וייקרא 
שמו בישראל", משהו התפספס וגרם לו לומר 

את השם: "ֵעָשיו מענדל".

הכיוונים,  מכל  זעקות-מחאה  נשמעו  מיד 
אבל היה כבר מאוחר מדי. השם נאמר ולא 

ניתן היה לעשות מאומה.

את  לנמק  הצליח  ממש  לא  המוהל 
על  משהו  פלט  הוא  המוזרה.  הטעות 
שהזקן  מה  וש"זה  התינוק,  רצה  שכך 
שלו אמר", אך שום הסבר מתקבל לא 

יצא מדבריו המגומגמים.

מענדי התינוק הלך וגדל, והחל להתרגל 
כל  את  מילאו  זקנו  שלמראה  לאנשים 
על  שוויתר  מהמורה  החל  פקודותיו. 
בישיבה  בר"מים  וכלה   – לכיתה  שאיחר 
לומד  שהוא  העובדה  על  לו  העירו  שלא 
מבוקר עד ַלִיל רק דבר-מלכות, ואינו מוכן 
לעצור לרגע אפילו לטעום דבר מה מחדר 

האוכל.

השיא היה כאשר יצא מענדי ל'מבצעים' 
שבועיים...  כעבור  רק  וחזר  שישי  ביום 
להטיל  המשגיח  רצה  לישיבה,  כששב 
'פרצוף  עשה  מענדי  אך  חמור,  עונש  עליו 
מיד מכל  בו  חזר  והמשגיח  ָזקן' חמור סבר 

כוונותיו.

של  הדיי-קעמפ  בהנהלת  דּובר  כאשר 
תמים  אחר  חיפוש  על  "תורת-אמת" 

את  ויפחיד  כמח"ט  שישמש 
היה  לא  כראוי,  החיילים 
דישראלי  שמענדי  ספק 

הטבעית.  הבחירה  הוא 
מספר  טענו  שכאן  אלא 

לתת  אסור  כי  תמימים 
המפחיד,  התפקיד  את  למענדי 

משום שהחיילים עשויים לבכות מרוב פחד.

בכדי להניח את דעתם, הורה מנהל הקעמפ 
פרצוף  לעשות  אף-פעם  יעז  שלא  למענדי 
לא  בכדי שהחיילים  זאת   – קשוח במסדרים 

יפחדו מעבר לרמה הנדרשת.

לא  דישראלי  המח"ט  מדוע  שאלתם  אז 
את  קיבלתם  ובכן,  אף-פעם?  קשוח  היה 

התשובה...



יקטרינוסלב, ימי האביב, ה'תרע"ג.

שנצבעו  השדות  החלקים,  התכלת  שמי 
בירוק והשמש ששוב הציצה וזרחה, הזכירו 
עלי  החביבה  העונה  מגיעה  שהנה-הנה  לי 

– האביב. 

מעט  התייבש  הבוץ  סוף  סוף  אחח, 
חג  גם  בחוץ.  ולהשתובב  לצאת  ואפשר 
שבאוויר  הניקיונות  וריח  שמתקרב  הפסח 
הביאו עמם תחושה מיוחדת. חבל שבימים 
אומרים,  איך  התחיל,  הכל  האחרונים 

להסתבך.

קוראים לי מאיר, אני בן 12 וחצי וגר בעיר 
יקטרינוסלב אשר בדרום רוסיה. אני ילד די 
אני  ובעיקר,  שובב  קצת  כי  אם  ממושמע 

טיפוס סקרן. 

ולמה  מה  על  לדעת  חייב  הייתי  למשל, 
על  תחושת פשטה  קהילתנו 

דווקא  מתח 
שלפני  בימים 
הפסח.  חג 

שפשט  זה  הוא  מהניקיונות  לחץ  לא 
בקהילה. היה זה לחץ מסוג אחר. לשכתו 
יצחק שניאורסון,  לוי  ר'  של הרב, הגאון 
ונכנסו  שבאו  באנשים  עמוסה  הייתה 
הלילה.  של  הקטנות  השעות  עד  ממש 
עסקנים, משגיחי כשרות ולעיתים: אנשי 

הממשלה הרוסית חמורי הסבר.

ההפסקות  באחת  מספר,  ימים  לאחר 
הידען   - מולע   לנו  סיפר  ב'חדר', 

שבחבורה, את כל הפרטים.

שדות  עשרות  ישנן  רוסיה  בדרום 
חיטה זהובות. מידי פסח נותן להם ר' 
לוי'ק הכשר ועשרות משגיחים מטעמו 
מיוצרות  בו  התהליך  על  מפקחים 
לאחר  ומהודרות.  כשרות  מצות  מהן 
הפכו  ברוסיה,  המהפכה שהתרחשה 
הממשלה,  של  לרכושה  השדות  כל 
מהם  לייצר  מעוניינת  כעת  שגם 

מצות ולמוכרן ליהודי האיזור. 

תשאלו, למה אני מספר לכם את 

כל זה?

 – פשוטה  התשובה 
היו  לא  הממשל  נציגי 
מוכנים שר' לוי'ק יפסול 
בגלל  מהקמח  חלק 
לכן,  בכשרות.  בעיות 
לו  קראו  הם  עשו?  מה 
כי  לו  והבהירו  לשיחה 
מבחינתם, עליו להכשיר 
ללא  כולו  הקמח  את 
גם  הם  הכלל.  מן  יוצא 
כי  לו,  להסביר  טרחו 

באם לא ייתן את ההכשר 
כמי  אותו  ידונו  כבקשתם 

הממשלה.  ברכוש  שפוגע 
את העונש, הם אמרו, אין צורך לציין...

ר' לוי'ק הסתכל עליהם במבט חודר ואמר 
- אתן את ההכשר אך ורק אם תינתן לי יד 
חופשית להעמיד משגיחים משלי, שישמעו 
שטחינת  להבטיח  אוכל  ובכך  להוראותיי, 
לא,  באם  ישראל.  דת  על-פי  תהי'  הקמח 
ואף אפרסם לכולם  הזהיר, לא אתן הכשר 

על כך!

שבכך  לאיים,  אלה  המשיכו  הנך,  יודע 
אתה נלחם בממשלת רוסיה! 

"לעולם  לא התפעל מדבריהם.  לוי'ק  ר' 
לא אוכל לעבור על רצון ה', אפילו יצווה 
עלי נשיא רוסיה בעצמו" אמר בתוקף. 
מי  עם  שאין  שראו  הממשלה,  נציגי 

לדבר, חזרו למוסקבה בידיים ריקות.

ר  י ע ה

נרעשה  יקטרינוסלב 
חיכו  וכולם  ונבוכה, 

להתפתחויות.

שבוע  לאחר  רק 
הבשורות  נודעו 
עקשנותו  המשמחות. 
ותקיפותו של ר' לוי'ק 
לחלונות  עד  הגיעה 
נשיא  אל   – הגבוהים 
רוסיה בכבודו ובעצמו. 
על  הנשיא  כששמע 
של  האיתנה  עמדתו 
התרככה  היהודי,  הרב 
פלא  באורח  עמדתו 
במחוז  ולממונים 
לכל  לציית  יש  הוראה:  ניתנה  יקטרינסלב 

פקודה שיאמר הרב ולא להתווכח.

התוועד  הגדול  שבת  בפארבריינגען 
המלמד שלנו, ר' יששכר-דב, ואמר: ראו את 
מעלת עמידתו בתוקף של ר' לוי'ק על כל 
הלכה והלכה! כל-כך גדולה היא עד שאפילו 

נשיא רוסיה נכנע בפניה.

ציווי השם  על  בתוקף  עומד  כשיהודי  כי 
אין איש שיכול לעמוד בפניו.

תשכחו  שלא  לכם  לספר  חייב  אני  לסיום 
ר' לוי'ק הוא אבא של הרבי מלך המשיח,   –
של  הייחוס  גם  כן.  כן,  השביעי.  הדור  נשיא 
הרבי שליט"א לדוד המלך הוא דרכו, בן אחר 

בן.

רגע, אתם שואלים, מאיפה אני יודע את כל 
זה? הרי זה עוד לא קרה בזמני!

לי  שגילה  הידען  מולע  זה   – טובה  שאלה 
בסוד... 



קרה!  מה  תדע  שלא  שמוליק,  מענדי: 
אתה פשוט לא מאמין! כעת הודיע לי סוכן 
שמתוכנן  טיסות  עומס  שבגלל  הנסיעות, 

מבוטלת.  שלנו  הטיסה  הבא,  בשבוע  בשדה 
לא  זה  טיסה!!!  אין  קולט?!  אתה  שמוליק 
מגיע לחיילים המובחרים של הרבי! החיילים 

לרבי 
כל  על  דו"ח 

הימים האחרונים.

עושה  אתה  מצוין.  שמוליק: 
עוד  ביותר!  הנכון  הדבר  את 
ואומרים  לסוכן  שחוזרים  לפני 
 – ראשון  דבר  לעשות,  מה  לו 
יסדר  והרבי  לרבי,  לכתוב  צריך 
הטוב  הצד  על  העניינים  את 
לעדכן  תשכח  אל  מענדי,  ביותר! 

אותי מה הרבי ענה.

שיהיו  ענה  הרבי  שמוליק!!!  מענדי: 
"בשורות טובות בכל האמור"! אפשר להיות 

בטוחים שהכל הולך להסתדר! 

בינתיים צריך לעשות השתדלות מצדנו. אני 
להנהלת  יוותר  שלא  הנסיעות  לסוכן  אודיע 
השדה, וילחם עבורנו עד שנקבל את האישור 
אבל  סיכוי,  הרבה  שאין  אומר  הוא  לטיסה. 
אסביר לו שמי שמסדר את כל העניינים כאן 
והרבי  בשורות-טובות,  שהבטיח  הרבי,  הוא 
בטוח ידאג לדיי-קעמפ שלו. מקווה שהסוכן 

יבין את-זה.

מתחיל  כבר  באמת  אני  וואו,  שמוליק: 
פה  יצחק  המזכיר  בינתיים,  רגוע...  להיות 
לידי, מפעיל קשרים אצל האנשים החשובים 
ביותר, שיעזרו לנו לקבל חזרה את האישור. 
יושב-ראש  סגן  עם  נדבר  אנחנו  מעט  עוד 
לו  ונסביר  בישראל,  התעופה  שדות  רשות 
טוב  הכי  מגיע  המשיח  מלך  הרבי  שלחיילי 

שיש!

י"ב מנחם אב התשע"ח , 23:54 בלילה.

שמוליק: מענדי, כעת סיימתי לכתוב דו"ח 
לו  גרם  שהדיווח  עונה  הרבי  לרבי.  מפורט 
בשורות-טובות,  שיגיעו  שוב  מברך  נחת, 
 50 אך לא התייחס כלל לשאלתי אם לבטל 

כרטיסים כמו שהציע הסוכן.

ב"בשורות  מברך  הרבי  אם  מצוין!  מענדי: 
ברכת  עם  הסוף  עד  הולכים  אנחנו  טובות" 
יבטל  שלא  לסוכן  מודיע  אני  מיד  הרבי. 
את  יסדר  שהרבי  בטוח  תהיה  כרטיס.  אף 

העניינים.

י"ג מנחם אב התשע"ח, 06:23.

שמוליק: בוקר טוב ויחי המלך המשיח! יש 
לנו יום עמוס במיוחד, היום החיילים מגיעים 
היום  זמן  שאין  חושב  אני  לדיי-קעמפ! 
להתעסק בעניין הטיסה, מה שיהיה – שיהיה.

אחר-צהריים  ושמוליק,  מענדי  סוכן: 
טובים! דיברתי עם הנהלת שדה התעופה, 
האם  ולראות  מחר  להיפגש  קבענו 
אם  שאמרתם,  כמו  משהו.  לסדר  אפשר 
את  יסדר  שלכם  שהרבי  מאמינים  אתם 
העניינים, אז באמת צריך הרבה תפילות. 
אבל אם אתם באמת מעוניינים שאצליח 
 50 על  שתוותרו  מציע  אני  משהו,  לסדר 
שהם  סיכוי  שהוא  איזה  יש  כך  טיסות. 

יסכימו.

שונה לחלוטין מכל מופתי הרבי שהכרנו. 
כולנו היינו על המטוס; כולנו צפינו על ארץ 
הקודש ממעוף הציפור והתפללנו שהטייס 

יחליט לפנות ימינה ואיכשהו נגיע לרבי; כולנו 
השתתפנו בחוויה הבלתי נשכחת של הטיסה-

בשמי-הארץ.
אבל בעמודים הקרובים נזכה לגלות מעט 

מחסדו הגדול של הרבי, לו אנחנו זוכים בכל 
יום. בזכות מי לדעתכם המריא המטוס? בזכות 

הטייס? הדלק? הכסף ששולם על הטיסה?
אז לא. כמו כל דבר שזז בעולם, טיסת המטוס התאפשרה 

רק בזכות הרבי מלך המשיח. אבל אם בכל פעם אנחנו 
צריכים להאמין שזה כך, אז כעת חשיפת מערכת 'עקשן 

בפעולה' מגוללת בפנינו את עלילת הטיסה, מזווית 
סודית ולא צפויה: מכשירי המירס של המנהל 

מענדי גבאי והגנרל שמוליק ערנטרוי 
- מגלים לנו את מה שבאמת 
עומד מאחורי הטיסה הבלתי 

נשכחת.

החשיפה הבאה

חייבים לעלות על המטוס!

לא  אני  וואו,  שמוליק: 
רעיון  לך  יש  מענדי,  מאמין! 
כל-כך  החיילים  עושים?!  מה 
של  חסידים  כל-כך  מקושרים, 
להם  לבטל  אפשר  איך  הרבי, 
את החוויה האדירה הזאת. נראה לי 
שמוכרחים לכתוב לרבי מלך המשיח, ולבקש 

ברכה.

נזכר  עכשיו  אני  גמור.  בסדר  מענדי: 
שעדיין לא כתבנו לרבי דו"ח – סיכום של כל 
האחרונים,  מהימים  הדיי-קעמפ  התקדמות 
מה  כל  על  לרבי  לדווח  צריך  שחסיד  כמו 
שקורה. אבקש ברכה מהרבי שהכל אסתדר, 
וגם אתחייב שהיום בערב נתיישב יחד לכתוב 



מענדי: בישרתי לרבי על הנס וה'דידן-נצח' 
והמשמח  המרגש  למכתב  לב  שים  הגדול, 

שקיבלתי:

ב"ה ברוקלין, נ.י.

ישראל"  ב"גן  אשר  ישראל  לבני 
ובראשם המדריכים,

ההנהלה וכל המשתתפים שליט"א

שלום וברכה!

תהי ביאתם לגן-ישראל בשעה טובה 
ומוצלחת, ולהמשיך ההצלחה והברכה 
הגשמיים  גן-ישראל  עניני  בכל 
לשמו  יתאים  ישראל  וגן  והרוחניים, 

טובים  אילנות  להעמיד 
ויקוים  טובות,  פירות  נושאים 
הקב"ה(  )זה  דודי  יבא  הכתוב  בהם 
לימוד  ידי  על  ית',  לו  דירה   – לגנו 
באור  מוארים  ומצותי'  תורתנו  וקיום 

וחיות חסידותיים.

זו  בשנה  ישראל"  "גן  והתחלת 
ראש  נשיאנו  גאולת  יום  הבהיר  ביום 
אזיל  רישא  בתר  וגופא  ישראל, 
ישראל"  "גן  עניני  בכל  תמשיך   –
הגאולה מכל הדברים הבלתי רצויים 

ויצליח בהצלחה מופלגה.

בברכת שבת טוב.

חתימת יד קדשו של הרמטכ"ל – 
הרבי מלך המשיח

אנחנו נעבור כעת לשמוע נס מיוחד שהתחולל על-די הרבי מליובאוויטש, באמצעות הכתיבה 
אליו ב'אגרות קודש', ממש בשבוע האחרון. ערב טוב למענדי, מנהל קייטנת חב"ד בירושלים!

שבוע טוב לך אורי.

אז אנחנו מבינים שרק בימים האחרונים זכית לנס גלוי מהרבי. שתף אותנו מהתחלה, מה בדיוק 
קרה שם.

אכן. מחנה הקיץ, אותו אנחנו מתכננים כבר חודשים ארוכים, הוא מושקע ומדוקדק לפרטי 
פרטים. הטיול שעומד במרכזו הוא נסיעת כל הילדים לטיסה בשמי הארץ. בסוף השבוע מודיע 
לי הסוכן כי הטיסה התבטלה עקב עומס בשדה. אני מיד כותב לרבי מלך המשיח ומקבל את 
ברכתו באגרות הקודש, כי תהיה הטבה בכל העניינים ונשמע בשורות טובות. תוך זמן קצר, 

מנכ"ל הסוכנות יוצר איתי קשר, ומנסה לשמוע את עמדתי.

האם היה לו רעיון של פשרה להציע? וכך להגיע להסכמה עם הנהלת השדה?

אכן, המנכ"ל מציע לי להתפשר ולוותר על טיסה של עשרות ילדים, וכאשר יפגש למחרת עם 
מנהל השדה, זהו הסיכוי הקלוש היחיד שעומד לטובתנו. גם בהתלבטות זו, היחיד שמכריע 
אצל יהודי הוא נשיא הדור, ובסיום דו"ח מפורט שכתבתי לרבי, ציינתי גם את השאלה הזו. 

הרבי ענה על שאר הדברים שהזכרתי בדו"ח, אך לשאלה זו לא התייחס.

למי מיועד במקורו, המכתב אותו קיבלת?

שכאשר  שידוע  מציין  הרבי  הכהן.  נחמן  רפאל  לרב  וממוען  תשי"ח,  בשנת  נכתב  המכתב 
מתעסקים בעניינים הכלל, רואים ברכה. מחוסר התייחסות הרבי, הבנתי כי אין להשלים עם 

מהלך פשרה זה.

למחרת, אני מקבל הודעה נלהבת מהסוכן, בה הוא כותב לי כי בדרך נס ובזכות הרבי, ללא 
כל הסבר הגיוני, אישרה הנהלת השדה את הטיסה!

עבור  במיוחד  ומרגש  מיוחד  מענה  לי  ציפה  המשמחת,  הבשורה  את  לרבי  הודעתי  כאשר 
הצוות המתעסק בגן ישראל... 

פשוט הרגשתי שהרבי מלווה אותנו בקעמפ הזה בכל צעד ושעל!

י"ג מנחם אב התשע"ח, 15:47

סוכן: מענדי ושמוליק החב"דניקים 
הרבי  שבאמת  מסתבר  המדהימים! 
אם  שמחליט  זה  הוא  מלובביץ' 
שלו  הברכה   ): לא  או  יטוס  המטוס 
השדה,  הנהלת  ואת  אותי  ניצחה 
מאשרים  הם  שבסוף  הודיעו  והם 
לכל חיילי המשיח לטוס!!! אני מקווה 
שכמו שהרבי סידר את הטיסה, הוא 

גם יביא לנו את הגאולה סוף-סוף...



אתכם  השארנו  הקודמת  בפעם 
לבועז  גרם  מה   - לדעת  מסוקרנים 
למענדי  יחסו  את  לפתע  לשנות 

ויוסף יצחק?

לנו  ששלחו  אלו  לכל  כח  יישר 
הפתרון  ומקוריים.  טובים  רעיונות 
החייל  של  הוא  הפעם  שבחרנו 

ישראל הרשקוביץמכיתהח'.

בועז  המשיך  ימים"  כמה  "לפני 
בסיפורו "בתי הקטנה נפלה ושברה 
את ידה. נסעתי מיד אל בית הרפואה 
מבוהלת  בריצה  הקרובונכנסתי 

לחדר המיון

צעיר,  חבדני"ק  עמד  בכניסה 
ובחיוך נתן לידי כרטיס עם תמונתו 
של הרבי והכיתוב "משיח". הכנסתי 

את זה לכיס והמשכתי לרוץ בלחץ.

היא  "בתי  בועז,  הסביר  "תבינו" 
שמא  וחששנו  רגישה  מאד  ילדה 
ארע לה משהו חמור שעלול לגרום 

לסיבוכים

את  שמכניסים  ראיתי  "לפתע, 
התמלא  ליבי  הניתוח.  לחדר  הילדה 
את  בכיסי  הרגשתי  ולפתע  דאגה 
הבחור  בידי  שנתן  התמונה  אותה 

בכניסה.

וקראתי  התמונה  את  "הוצאתי 
בהתרגשות: רבי, איני יודע אם מגיע 
לי נס אך אנא, אני מקבל על עצמי 
להניח תפילין מידי יום שישי, העיקר 

שילדתי תבריא!"

בועז עצר לרגע וחיוך התפשט על 
פניו. "כמו שאתם בטח מבינים הכל 
כאן,  אני  והנה  השם,  ברוך  הסתדר 
המשיח  מלך  ולרבי  לקב"ה  להודות 

על הניסים הגדולים".

ולסיפור הבא...

יום שלישי, ד' ניסן.

מי  ספק  היה  לא  ד'  מכיתה  ושלומי  ליוסי 
בשער  שהתייצב  הכחולים  במדים  האיש 

הבניין.

על  שעמד  ליוסי  שלומי  לחש  שוטר"  "זה 
ידו. "אני יודע" אמר יוסי "את האקדח שיש 
לו בצד ראיתי ראשון"."בסדר, בסדר" הסכים 
איתו שלומי "רק חשבתי ש... היי תראה הוא 

מתקרב אלינו!"

"אהה, ילדים" קולו של השוטר היה נשמע 
ספר  איזה  אולי  פה  "ראיתם  מהוסס,  מעט 
יוסי  ענה  שאל."ללללא"  הוא  מסתובב?" 
בפחד. הוא ממש שוטר אמיתי! חשב לעצמו 

וצמרמורת עברה בכל גופו.

"אל תפחדו ילדים" אמר השוטר בקול רך, 
"אני באמת זקוק לעזרתכם".

שני  על  שתיקה  נפלה  ארוכה  דקה  למשך 
הילדים, עד ששלומי תפס אומץ ושאל בקול 

ברור "כן, במה אנחנו יכולים לעזור"

קבוע  באופן  שמוצב  שוטר  אני  "תראו, 
בצומת הסמוך לרחוב שלכם.בזמנים הפנויים 
ללמוד  נוהג  אני  עבודה  עומס  כשאין  שלי, 

מתוך ספר קטן ומיוחד שתמיד נמצא איתי"

אמר  תהילים"  לספר  מתכוון  בטח  "אתה 
יוסי.

בחיוך,  השוטר  אמר  חשוב"  זה  "תהלים 
"אבל אני לומד מתוך הספר 'בשורת הגאולה' 

שהרב מענדי מחב"ד נתן לי"

קריאת  שלומי  השמיע  "פשששש..." 
הרב  את  מכיר  אתה  "מאיפה  התפעלות. 

מענדי?"

השוטר  אמר  ארוך"  סיפור  כבר  זה  "טוב 
שהספר  מכך  בצער  ממש  אני  עכשיו  "אבל 
היקר זה נעלם לי. כל כך הייתי נהנה לקרוא 
של  מהשיחות  המיוחדים  הקטעים  את  בו 

הרבי שליט"א"

"מצטערים אבל לא ראינו" אמר שלומי.

ללכת  והחל  השוטר  אמר  חבל..."  "אוי, 
לכיוון היציאה מהבניין. ניכר על פניו שאובדן 
"מסכן..."  רבה.  נפש  עגמת  לו  מסב  הספר 

אמר יוסי לשלומי.

"אולי ננסה לעזור לו" הציע שלומי. השניים 
ללא  אך  באזור,  האבדה  את  לחפש  החלו 

הועיל.

למחרת בצהריים

הרחוב,  בזווית  שחנתה  המשטרה  ניידת 
ושלומי,  יוסי  של  הלב  תשומת  את  תפשה 
רגיל  דבר  וכי  הספר.  מבית  בחזרה  שצעדו 
יומיים,  תוך  שניה  משטרה  ניידת  הוא? 
ברחוב השקט שלהם! הם התקרבו אל הרכב 

בפסיעות מהירות, כשלפתע קרא יוסי:

"תראה שלוימי, אני לא מאמין!"

התדעו חיילים יקרים מה הפתיע כל 
כך את יוסי?



הרבי מלך המשיח מעיד על עצמו:

"מיום הולכי לחיידר ועוד קודם לזה החל להתרקם בדמיוני 
ציור הגאולה העתידה".

שני חיילים, משני תקופות שונות חושפים כאן בצורה מרתקת, 
איך גם הם הבינו שאצל הרבי שליט"א הכל מוביל לכיוון אחד – 

הגאולה האמיתית והשלימה. 

קראון הייטס, 770, תשנ"ב

הייטס,  מקראון  אבא  של  הבן-דוד   – ששמוליק  כששמעתי 
מתחתן, שמחתי מאוד. בעיקר בשל העובדה שהמשפחה כולה 

נסעה לשבוע שלם אל הרבי שליט"א, וגם אני בתוכם.  

השיחות, ההתוועדויות, חלוקת הדולרים בה קיבלתי את ברכתו 
הקדושה. והשיא היה כמובן בשבת.

שבת פרשת משפטים ה'תשנ"ב. שבת אותה לא אשכח לעולם. 
השירה העוצמתית בתפילות, אותה מלווה הרבי שליט"א בעידודים 
חזקים וההתוועדות המיוחדת עליה אספר – הם שעשו את השבת 

הזו לכל-כך מיוחדת.

בבוקר השבת העיר אותי אבא בשעה מוקדמת, ואחרי התארגנות 
הרבי  של  בהתוועדויות  שלו  הקבוע  למקום  אותי  לקח  זריזה 
שליט"א – מקום אותו ירש מבחור מבוגר ממנו עוד בימי בחרותו. 
"מאוחר יותר" – יידע אותי – "לא ניתן לגשת למקום המיוחד הזה 

מחמת הדוחק והצפיפות הרבה".

כבר  שליט"א  שהרבי  באוזניי  אבא  לחש  ההתוועדות  לפני 
התבטא פעם כי כיום ה'יחידות' עמו הינה בשעת ההתוועדות. 

לשמע הדברים נעמדתי כמובן ברצינות המתאימה.

את  הבנתי  לא  שבתחילה  בשיחה  ופתח  להתוועדות  ירד  הרבי 
פשרה. הרבי שליט"א התחיל לספר אודות מאורעות שונות שאירעו 

עם גויים )!(. ניסיתי לשאול את אבא אם שמעתי נכון, אבל הוא 
היסה אותי בתוקף, מאזין בדריכות לכל מילה היוצאת מפי קדשו.

כעבור מספר רגעים הבנתי. הרבי שליט"א התחיל לקשר את כל 
הדברים שקרו בעולם – לגאולה, והסביר מדוע הם קורים בזמן זה 

דוקא, ומי הוא הפועל אותם.

קריית אונו, ארץ ישראל, תשע"ט

זה היה כל-כך רדוד. כל המשפחה נסעה ביחד מקריית אונו לחיפה. 
עוד עיר בארץ ישראל - ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה. הסיבה היחידה 
לנסיעה היתה שבת משפחתית. לראות כמה קרובי משפחה, לשמוח 

אתם בשמחתם ו.. חזרה לקריית אונו.

בבוקר יום שישי הלכנו להתפלל בבית הכנסת השכונתי ולפני התפילה 
מלך-המשיח  הרבי  שאמר  מאוד  מיוחדת  שיחה  הגדול  אחי  עם  למדתי 
בשבת פרשת פינחס תנש"א. הרבי מסביר שם כיצד היא הסתכלות של 
יהודי על העולם. בכל מאורע שקורה עמו, אומר הרבי, מחפש היהודי 
את ההוראה אליו ולעבודתו. והרבי מוסיף - מכיוון שאנו כה קרובים 
לגאולה, עלינו לראות בכל דבר את הקשר לגאולה עבורנו. באמת שיחה 

מיוחדת. 

הכל  הלימוד  שאחרי  האמת,  ל'מבצעים'.  יצאנו  התפילה  אחרי 
היה אחרת. בכל דבר שקרה לנו ראיתי לפתע עד כמה הוא קשור 

לגאולה שמגיעה בעוד רגע.

והאמת היא, שאני כבר לא צריך להתבונן בכל דבר כיצד הוא 
אוטומטי  באופן  מתקשר  רואה  שאני  דבר  כל  לגאולה;  קשור 

לגאולה. הכול מוליך לגאולה.

הבנתי. אצל הרבי 
שליט"א כל מאורע ומקרה 
לא רק שמכוון מלמעלה 
– אלא קשור גם לגאולה 

שכ"כ קרובה.

הבנתי. כיום נתן לנו הרבי 
שליט"א להיות כמוהו בענין זה. 
תלמדו את שיחות ה'דבר מלכות' 

ותתחילו לראות את הגאולה 
בעולם. היא באה עוד רגע.





מה זה, מה הולך פה?!

למה החיילים מפוזרים?!

איפה הגנרל?!

השאלות נשמעו בכל רחבי השטח. מפקדים 
ואנשי צוות מתרוצצים אחרי חיילים, השאר 
ה"פוגרום"  ולתוך  בצעקות  מישהו  מחפשים 
הזה התעוררתי. כן, מה לעשות? בתור בחור 
חסידי, אני מקפיד לסיים כל שבוע את שיחת 
הקדוש,  הספר  את  לקחתי  מלכות".  ה"דבר 
לפני שפתחתי  ועוד  הכורסא  על  התיישבתי 

אותו כבר הגעתי לחלום השמיני. 

zzz... zzz...

ואז...

דבר  מתבלבל.  וכולי  מתעורר  אני  בום! 
ה'דבר  ספר  את  לקחתי  לא  בכלל  ראשון: 
לטוסטר  הפעלה  "הוראות  אלא  מלכות' 
משולשים". את הדבר השני לא צריך לספר 

לכם...

יצאתי מהמשרד בריצה לעבר השטח, מנסה 
להבין את המצב.

אותך  כשצריך  דווקא  טוב,  בוקר  "אווו... 
'מנהל',  לעצמו  קורה  עוד  והוא  נרדם!  אתה 

חחח..." צעק בצחוק המפקד לוי אלחרר.

אני לא  לך! אה... סליחה,  גם  "בוקר טוב   
התכוונתי להירדם פשוט... עזוב סיפור ארוך, 

מה קורה פה?" שאלתי במבוכה.

אמר  פה!"  קורה  לא  מה  פה?!  קורה  "מה 
שהוא.  מאן  שצץ  האברֵיימים  אחד 

לכל  מתרוצצים  "החיילים 
כיוון והגנרל נעלם לו." 

ע  ג ר "

אחד! אמרת שהגנרל לא נמצא?! איפה הוא?"

לפתע הבנתי מה פשר הבהלה שתפסה את 
הצוות.

יוצא  אני  החלטתי. 
לחיפושים.

מישהו  אגב  "ודרך 
הוראות  את  מצא 

שלי  הטוסטר  של  ההפעלה 
רוצה  יומיים  כבר  אני 
להכין טוסט ואני לא יודע 

איך..."

לאחר שעתיים.

את  הפכתי  יהיה?  מה 
מצאתי  ולא  השטח  כל 

דבר. פתאום נזכרתי...

המשרד!

והנה  בחיפושים  התחלתי  למשרד,  נכנסתי 
בארגז  בנחת  לו  ישן  הגנרל  את  מוצא  אני 

העצום של המדפסת!

"הגנרל,  זעקתי,  קום!"  שמוליק...  "הגנרל 
היה  הוא  אך  ושוב,  שוב  קראתי  הגנרל..." 
לא  וצעקותיי  הגאולה  על  בחלום  עסוק 
הועילו. לפתע צץ הרעיון במוחי. התעטפתי 
בטלית, הוצאתי שופר והתחלתי לתקוע בקול 

גדול. טוווווטוווווטווו.....

מה?  רעש!  איזה  האוזניים!  "אהה... 
המנהל?! מה אתה עושה" צעק הגנרל )כמו 

שגנרל יודע לצעוק(. 

בדיוק.  לך  אסביר  אני  עושה?  אני  "מה 
ראיתי שאתה חולם על הגאולה אז עזרתי לך 
קצת, מה אתה אומר על התחפושת? מתאים 

לי אליהו הנביא לא?" עניתי לו.

"תכל'ס מאוד מתאים לך, אבל למה באמצע 
שאני ישן? זה גזל שינה!" אמר הגנרל בכעס.

"אהה... פשוט הגיע הזמן לקום, והתרנגול 
שקנינו לא בדיוק עובד, אז נאלצתי להחליף 

אותו" עניתי. 

מאוד  "בסדר... 
ולמה  מצחיק, 
אני צריך לקום 
מזמן? היום עוד 
לא התחיל... רגע 
איזה  השעה?  מה 
לא  למה  איחור, 
בהלה  אותי?"  הערת 

אחזה בגנרל.

עצמך  על  "תסתכל 
נרדמת...  איפה  תראה 
אותך  למצוא  אמור  אני  איך 
כל  בשטח?  הולך  מה  יודע  אתה  בכלל? 
החיילים מפוזרים. איך נקבץ אותם בחזרה?" 

שאלתי בתמיהה.

"יש לי רעיון" אמר הגנרל שמוליק. "תיכנס 
והשופר,  הטלית  עם  שאתה,  כמו  לשטח 
הוא  שאלות"  תשאל  אל  לתקוע.  ותתחיל 
"פשוט  המתפלאות,  פני  למראה  הוסיף 

תעשה את זה אין זמן!" 

כל  והנה  לתקוע,  והתחלתי  לשטח  רצתי 
אושר:  צעקות  לקול  לכיווני  רצים  החיילים 
"גאולה", "זה אליהו הנביא", "הרבי שליט"א 

התגלה"...

משמרו  על  הגנרל  ניצב  בזמן  בדיוק  ואז 
והשיב את הסדר חזרה, המ.ל. ואנשי הצוות 
תפסו את המיקרופון והתוועדו עם החיילים, 
כל חייל יצא עם החלטה טובה לזירוז הגאולה, 

ושטח הקעמפ שוב צהל ושמח! 



שלום המפקד, מה נשמע?

לפני כמה ימים, היה לי יום הולדת, נהייתי בן 12. 

כבר  שלי  הקטנים  כשהאחים  ההתוועדות,  אחרי  בערב, 
נרדמו, קרא לי אבא לחדר ההורים, והוציא מהארון מעטפה 
לך  להראות  רוצה  "אני  אמר,  הוא  "שמוליק"  ובלויה.  חומה 

משהו מיוחד".

שלף  עדינה  ובתנועה  המעטפה  את  פתח  אבא  בזהירות, 
ממנה מעטפה לבנה, עם קווקווים בצבעי אדום-כחול בחלקה 
סבא  של  הבית  כתובת  רשומה  הייתה  המכתב  על  העליון. 

וסבתא שלי – היכן שהתגורר אבא בילדותו – ברמת גן. 

"יש כאן מכתב שקיבלתי מהרבי, לכבוד הבר מצווה שלי", 
אמר בהתרגשות. "אני מראה לך את זה לכבוד יום הולדתך. 

הרי שנה הבאה אתה בר-מצווה!"

הרי  מבולבל.  קצת  כשאני  לשינה  להתארגן  לחדרי  חזרתי 
היום אנחנו לא יכולים לראות ולשמוע את הרבי מלך המשיח. 
זה אומר שרק המבוגרים זכו לקבל תשובות ומכתבים ממנו, 

ולנו אין יותר כזו אפשרות?

בתודה,

שמוליק.

ב"ה, יחי המלך המשיח!

שלום שמוליק, מה שלומך? 

דבר ראשון, מזל טוב!

אתה יודע, אנחנו מתקרבים לאחד התאריכים 

החשובים ביותר בחייו של חסיד – י"א ניסן, יום 

הולדתו של הרבי שליט"א מלך המשיח.

עם  שקרה  סיפור,  לי  הזכירה  שלך  השאלה 

ה'משפיע' הנודע ר' מענדל פוטרפס.

לו  הייתה  בסיביר,  במאסר  היה  מענדל  כשר' 

שליט"א,  הרבי  את  לשאול  רצה  שהוא  שאלה 

אך לא הייתה אף אפשרות לשלוח לרבי מכתב. 

הצריף  בפינת  מענדל  ר'  נעמד  בלית-ברירה, 

בעיניים עצומות, ושאל את הרבי במחשבתו את 

השאלה שרצה לשאול.

רוסיה,  את  מענדל  ר'  עזב  שנים,  כמה  לאחר 

והגיע לארצות הברית. כשהגיע לביתם של קרובי 

מהם  לשמוע  התפלא  שם,  משפחתו שהתגוררו 

הגיע מכתב עבורו מהרבי.  שלפני מספר שנים 

כשר' מענדל פתח את המכתב הוא נדהם לראות 

בו תשובה מדויקת על השאלה ששאל את הרבי 

במחשבתו, כשהיה בסיביר!

מזה רואים שהרבי לא עונה רק אם 

כותבים מכתב ושולחים אותו בדואר 

רגיל. הרבי יודע בדיוק מה קורה עם 

ואפילו  החסידים,  מאתנו,  אחד  כל 

במחשבה,  הרבי  את  שואלים  אם 

הרבי שומע ועונה.

אך האמת היא, שהיום אפשר גם 

לכתוב לרבי מכתב אמיתי, ולקבל 

ממש  ומדויקת,  כתובה  תשובה 

כמו פעם.

כתב  הרבי  השנים,  במשך 

עשרות אלפי מכתבים, לכל מי 

ששאל שאלה או שביקש ברכה 

מהרבי. בשנת תשמ"ז, הורה הרבי לאסוף את כל 

המכתבים לפי הסדר, ולהדפיס אותם בתור ספר. 

עבדו  המלאכה  הופקדה  שעליהם  האנשים 

קשה. הם אספו את כל המכתבים שהרבי כתב, 

נדפסו בספר  והמכתבים  וסידרו אותם,  הקלידו 

אדמו"ר  כ"ק  מאת   - קודש  "איגרות  שנקרא 

שליט"א".

בסדרה  כרכים  שלושים)!(  הודפסו  היום  עד 

כל  לעבוד  ממשיכים  הוצאתם  על  והאחראים 

הזמן על ספרים חדשים.

ספרי ה"איגרות קודש", אינם סתם עוד אוסף 

חסידים,  אצל  מקובל  כתב.  שהרבי  מכתבים 

שהסיבה שהורה הרבי להדפיס ספרים אלו, היא 

כדי שנוכל לקבל דרכם תשובות מהרבי, כשאי 

אפשר לכתוב לרבי כרגיל.

לתוך  המכתב  את  מכניסים  לרבי,  כשכותבים 

אחד מספרי ה"אגרות קודש", לאחר הכרזת "יחי 

שנפתח  בעמוד  טובה.  החלטה  וקבלת  אדוננו" 

בספר מופיעים המכתבים בהם בחר הרבי לענות 

על המכתב שהוכנס.

כשכותבים לרבי ברצינות, התשובה שמתקבלת 

היא לא סתם מכתב, אלא זוהי התשובה של הרבי 

למכתב שכתבת!

לרבי בתאריכים מיוחדים, כמו  נוהגים לכתוב 

יום הולדת למשל. גם בתאריכים חסידיים, כמו 

י"א ניסן, שיגיע בעוד כמה ימים – כדאי לכתוב 

לרבי ולקבל החלטה טובה.

את  מכתב  בכל  ולדרוש  לבקש  מאד  חשוב 

סוף-סוף  כבר  שנזכה   - עיקרית  הכי  הבקשה 

הרבי  את  ונראה  והשלימה  האמיתית  לגאולה 

מלך המשיח בעיני בשר, תיכף ומיד ממש!

בברכה

המפקד יוסף יצחק 



לוישווילי בנימין יוסף יצחק || ד ניסן מזלט
סגל מנחם מענדל || חי ניסן 

בייזר שמואל || טז ניסן
פטרבורסקי שמואל || טז ניסן

אקשטיין אהרן || יז ניסן
אקשטיין יואל || יז ניסן

חייט ישי || כב ניסן
לרנר אליהו || כד ניסן
כהן שמואל || ל ניסן
ניימרק שמואל דוד

ניימרק שאול



משהו  טאנצען  של  בבית  קרה  הפעם 
הלך  מה  לבית-חב"ד!  הפך  הוא  מיוחד: 

שם אחרי זה... שווה לכם לדעת!

אורן  המ"פ  אמר  יצליח!"  לא  זה  "תקשיב, 
בקוצר רוח. "איך נוכל להקים כאן בית חב"ד, 

בתוך הבית של טאנצען?" 

הרבי,  של  הוראה  זה  ראשון  דבר  "תראה, 
המ"פ  ניסה  חב"ד"  בית  יהיה  בית  שכל 
מנהלי  את  נביא  אולי  "וגם,  לשכנע,  כץ 
הלימודים, שישבו ויתוועדו עם המקורבים?" 

העלה הצעה מעניינת.

המ"פ  "וואו!" 
קפץ  אורן 
השולחן  על 

מרוב התלהבות. "נביא את מנהלי הלימודים 
שינהלו את הבית-חב"ד, ואז אוכל לישון כל 

היום!"

"לא! אבל... הי!" קולו של המ"פ כץ דיבר 
לאוויר, כי המ"פ אורן כבר עשה את דרכו אל 

בית מנהלי הלימודים.

כשהתקרב אברימי למשרד הלימודים, החלו 
הציץ  הוא  עליז.  ניגון  צלילי  לקלוט  אוזניו 
מנהלי  את  לראות  והופתע  מהחלון,  בחשש 
הלימודים יושבים עם אדם שמן, בעל רעמת 
מבעד  מציצה  קטנה  וכיפה  מפוזרת,  שיער 

לשערותיו המתבדרות.

המ"פ  הרעיון!"  את  לנו  גנבו  הם  "מה, 
את  לפרק  והחליט  במהירות,  חשב  אורן 
לחדר  נכנס  הוא  ההתוועדות. 
צעקות  כדי  ותוך  בסערה, 
סלט  את  השליך  רמות 
של  ראשם  על  הביצים 
הלימודים,  מנהלי 
החצילים  סלט  ואת 
חליפותיהם  על 

הבוהקות.

מה  "המ"פ,  ראשון.  התעשת  קידר  המ"פ 
תוך  אורן,  המ"פ  את  שאל  עושה?!",  אתה 
גדולת- חומוס  צלחת  בידיו  תופס  שהוא 

ממדים, שטסה היישר לכיוונו.

הרצפה,  על  ישב  כבר  אורן  המ"פ  אבל 
"אתם  יבב.  שווה!",  לא  "זה  החדר.  בפינת 
גנבתם לנו את הרעיון!", צעק והמשיך לבכות 

בדמעות שליש.

ל"בית  ההתוועדות  את  נעביר  אולי  "רגע, 
יצחק  הלימודים  מנהל  הציע  טאנצען?"  של 

משה. 

"ב-א-מ-ת?!" 

הרצפה.  על  ממקומו  זינק  אורן  המ"פ 
מלא  הכין  אפילו  אברימי  מצוין!  רעיון  "זה 
פארבייסן להתוועדות!" הוא סיים, ומחה את 

דמעותיו.

את  קיבל  הבית  לפתח  הקבוצה  כשהגיעה 
חב"ד  "בית   - ומתנדנד  עקום  שלט  פניהם 
באותיות  עליו  נכתב  טאנצען",  משפחת   –

שבורות. 

"א-ב-ר-י-מ-י-!!!" המ"פ אורן כמעט התנפל 
המוזר.  השלט  למראה  בצעקות  המ"פ  על 
"המ"פ אורן, אין. אנחנו בדרך להתוועדות!" 
הרגיע אותו המ"ל. "כל העניין של התוועדות 

הוא להוסיף באהבת ישראל!".

שני מנהלי הלימודים והמקורב פסעו למרכז 
הבית, כשהם עדיין מלאים ומרוחים בכל טוב 

מהסלטים בהם 'כיבד' אותם המ"פ אורן.

האוכל,  לא  זה  בהתוועדות  העיקר  "בכלל, 
בה!",  שמקבלים  הטובות  ההחלטות  אלא 
את  כשראה  רציני,  בטון  קידר  המ"ל  אמר 
על  להם  שחיכו  והביסלי  הצ'יפס  קערות 
האלו,  המשפטים  עם  תפסיק  "די,  השולחן. 
אני רעב!" המ"פ אורן טפח על בטנו בתנועה 

רבת משמעות.

הזדעק  "רגע!" 
"רק  כץ,  המ"פ 
פה  תבלגן  אל 
את כל השולחן!"

נשב  בואו  באמת,  "נו, 
זה  היה  כבר",  להתוועד 

הפעם המ"פ קרלנשטיין, שכבר נמאס לו 
מכל המריבות.

בנוכחים  הצליף  ניסן",  י"א  מעט  "עוד 
בקולו. "יום ההולדת של הרבי שליט"א. עלינו 
לקבל את מלכותו של הרבי, ולהביא כבר את 
הגאולה האמתית והשלימה!". הוא קרא בקול 

משולהב.

"ביום הולדת צריכים  המ"ל קידר הצטרף. 
לקבל החלטות טובות. בואו נקבל על עצמנו 
של  ההתגלות  את  להביא  כדי  הכל,  לעשות 

הרבי שליט"א!"

מציע  "אני  המקורב.  שאול,  הסכים  "כן", 
שתפתחו בית חב"ד אצלנו בישוב. מה אתם 

אומרים?"

ויצאו  כולם,  התלהבו  מצויין!",  "רעיון 
ואת  אותו  להכין  שאול,  של  לביתו  במונית 

העולם כולו לקבלת פני משיח צדקינו.
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