
שומרהחומות

לו מאורעות הימים האחרונים היו מתרחשים בארץ אחרת היה אולי מקום לחששות, 
אולם התורה קובעת נחרצות כי ארץ ישראל מוגנת על-ידי הקב״ה 24/7. אך 

כשהדברים קורים בתקופה זו, יש להם גם משמעות שונה לגמרי

להניח כי ראיתם לא-פעם כיצד סביר 
חושך  בין  המעבר  מתרחש 
הלילה לאור היום. בתחילת הלילה, עוד ישנו 
גם  האפלה.  עם  ונעלם  שהולך  קלוש,  אור 
לאחרי שהעלטה כבר שולטת בעולם, החושך 
הוא  ומתגבר, משעה לשעה. המפתיע  הולך 
שהזמן החשוך ביותר בלילה, זה הרגע הקרוב 

ביותר לעלות השחר.

- חושך  'עלות השחר'  האמת היא שאפקט 
כבד ביותר שמופיע דווקא בסמוך לבואו של 
האור - אינה מסתכמת בין גרמי השמים, אלא 
לידתו  יום  מאז  ישראל  עם  את  מלווה  היא 
כעם, בעת יציאת מצרים, שאז באה גאולתם 
הכבד  השעבוד  לאחר  דווקא  ישראל  של 
ביותר שהיה בכל שנות הגלות במצרים, וכמו 
שקראנו בהגדה של פסח "מאפלה - חושך 
כבד - לאור גדול" שכן, כאמור, דווקא לאחר 

הזמן השחור ביותר, מפציע האור.

- עם  כלפי הכלל  רק  הדברים אמורים לא 
כידוע,  שכן,  הפרט,  לגבי  גם  אלא  ישראל, 

האדם נקרא עולם קטן, ומכיוון שכך, אפקט 
ואחד,  אחד  כל  בחיי  משתקף  השחר  עלות 
הכאבים  לאחר  שדווקא  לידתו,  מיום  החל 
הוולד  יוצא  לידה,  צירי  ביותר,  החזקים 

לעולם. 

האפקט  ממשיך  האדם  חיי  בהמשך  גם  כך 
להופיע פעם אחר פעם. במבט כנה לאחור, 
אל ימים ושנים עברו, יוכל כל אחד לראות 
בבירור כי דווקא לאחר המצוקה באה הרווחה 
משמיים, ואדרבה, ככל שהצרה היתה גדולה 

יותר, כן יגדל הנס והעליה שבאה אחריה.

***

שליט"א  הרבי  על  מעט  ששמע  מי  כל 
שדבריו  יודע  המשיח  מלך  מליובאוויטש 
מפיו,  שיוצא  הגה  כל  ריקם.  חוזרים  אינם 
קודש הוא, ובוודאי שהתקיים. כך במלחמת 
המשיח  מלך  שליט"א  הימים, שהרבי  ששת 
עם  של  המזהיר  ניצחונו  את  מראש  ניבא 
ישראל, וכך גם במלחמת המפרץ, הודיע כי 

אין מה לחשוש, ואף יהודי לא יפגע, וכמה 
'טבעי' שכך אכן היה.

שמשיח  הרבי,  הודיע  הנבואות,  שורת  לצד 
מפורשות  והוסיף  ממש,  בקרוב  לבוא  הולך 

שהדברים נאמרים בתור נבואה.

לאור נבואה זו, המאורעות האיומים בתקופה 
האחרונה מקבלים משמעות אחרת.

- נוסף לכך שאין ממה לפחד משום שארץ 
בעולם,  ביותר  הבטוח  המקום  היא  ישראל 
וכמו שאומרת התורה על השגחתו המיוחדת 
ה'  אשר  "ארץ  ישראל  בארץ  הקב"ה  של 
אלקיך  ה'  עיני  תמיד  אותה,  דורש  אלוקיך 
שנה"  אחרית  ועד  השנה  מראשית  בה, 

)דברים יא, יב( -

הרי כפי שעובד ׳אפקט עלות השחר׳, דווקא 
לאחר מאורעות אלו, שדומים בהחלט לאפלת 
הישועה  מיד  תבוא  ביותר,  הכבדה  הליל 
אי-פעם  לעמנו  שהיתה  ביותר  הגדולה 

בהיסטוריה: הגאולה האמיתית והשלימה    

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד 

עקב המצב בארץ הקודש: עלון להגברת המודעות על הארץ השלימה לפי הוראותיו של הרבי מליובאוויטש שליט״א מלך המשיח ב״ה 

 זמן השיא:

 האינתיפאדה חצתה
את הקו השחור



  הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א מזהיר:

רפיסות הממשלה לטרור – 
סכנת נפשות למליוני יהודים!

הדרך היחידה לשמור על ביטחון היהודים בארץ ישראל הוא על ידי עמידה בתוקף ובגאון 
 יהודי אל מול הערבים . הטעויות החוזרות ונשנות של הפוליטיקאים מוכיחות דבר אחד:

הפתרון היחיד הוא משיח בן דוד

והמשטרה יהודים  ביפו,  נרצחים 
יהודים  מנגד.  עומדת 
מנסים להתגונן מפני פרעות האויב הערבי, 
המגינים  את  עוצרת  בתגובה  והמשטרה 
נטבחים,  נרצחים,  יהודים  היהודים. 

והממשלה שותקת.

מזכיר לכם את אירועי הימים האחרונים? אז 
לא, תיארנו כאן את הפרעות שאירעו בארץ 
ישראל לפני מאה שנה בדיוק, בשנת תרפ"א 
אז,  נרצחו  יהודים  עשרות  למניינם(.   1921(
אבל  דבר.  עשתה  לא  הבריטית  והמשטרה 
תיאור זה מתאים בהחלט גם לפרעות נוספות 
שאירעו ביהודים בכל רחבי העולם, מקישינב 

ועד חברון. ממסעי הצלב ועד דמשק.

שמספרים  שנה  משבעים  למעלה  זה  אבל 
יש  יש לעם היהודי מדינה,  לנו שזהו, כעת 
צבא יהודי, והם אשר יגנו וישמרו עלינו מפני 

הקמים עלינו להורגנו.

דברים  שאותם  הזה,  למצב  הגענו  איך  אז 
הקודמת,  במאה  מאירופה  לנו  שזכורים 
ובממשלה  ישראל,  בארץ  כאן,  מתרחשים 

ששותקת יושבים יהודים?

לעמוד בתוקף יהודי
אירועי הימים האחרונים הגיעו לשיאם ביום 
ירושלים, בו אנו מציינים את שחרור חלקי 
ארץ ישראל משלטון האויב במלחמת ששת 

הימים.

במוחש  לראות  זכינו  בה  אשר  זו,  במלחמה 
את ניסיו הגדולים של הקב"ה, צבאות האויב 

הערבי הוכו שוק על ירך. אך כמו שאחז הפחד 
ברחוב הערבי, כך הוא נאחז גם בליבותיהם 

של הפוליטיקאים בארץ ישראל.

הראשונות  הטענות  שנשמעו  קודם  עוד 
של  כביכול  ה"כיבוש"  על  העולם  מאומות 
ישראל, רצו אותם פוליטיקאים  שטחי ארץ 
מבוהלים אל ארצות ערב והתחננו בפניהם 
השטחים  את  בחזרה  לקחת  שיואילו 

ששוחררו.

אך כבר אז עמד נביא הדור, הרבי שליט"א 
קורא  כקול  המשיח,  מלך  מליובאוויטש 
במדבר וזעק נגד ההתנהלות המחפירה הזו. 
הרבי שליט"א מלך המשיח הסביר, שכאשר 
זה  הרי  בפניו,  מתרפס  שיהודי  רואה  הגוי 
יותר.  עוד  אותו  עושה אצלו חשק להשפיל 
שליט"א  הרבי  הזהיר  הזו,  הכניעה  בעקבות 
למליוני  נפשות  סכנת  תהיה  המשיח,  מלך 

יהודים.

אז עוד לא הבינו כולם את משמעות דבריו. 
כאשר חייל יהודי הסתובב ברחובות חברון 
או שכם, רעד כל הרחוב מפניו. אף ערבי לא 
העז לזרוק אבן, ובודאי לא להשתמש בסכין 

או נשק חם.

מחיר ההתרפסות
 1979( תשל"ט  בשנת  החלה  המפנה  נקודת 
מנחם  דאז  למניינם(, כאשר ראש הממשלה 
של  במסווה  כניעה,  הסכם  על  חתם  בגין 
סאדאת.  מצרים  נשיא  עם  "שלום",  הסכם 
יהודה  ערביי  החלו  זה  שאחרי  בעשור 
שומרון ועזה להרים אט אט את ראשם, עד 

בשיא  שהתפרצה  הראשונה  לאינתיפאדה 
כוחה בשנת תשמ"ז )1987 למניינם(.

הרבי  המשיך  האלו  השנים  כל  במשך 
שליט"א מלך המשיח לזעוק בכל הזדמנות, 
של  המתמשכת  וההתרפסות  שהכניעה 
את  האויב  אצל  מגבירים  והצבא  הממשלה 
הרצון והיכולת לרצוח ולטבוח ביהודי ארץ 
ישראל. הרבי שליט"א מלך המשיח הסביר, כי 
כאשר מדברים עם גוי צריך לעמוד בתוקף 
המתאים, בגאון וגאווה יהודית, ורק אז הגוי 

מכבד.

הרבי שליט"א מלך המשיח מביא לכך מקור 
בסימן  ערוך,  בשולחן  שנפסקה  מההלכה 
של  עיירה  על  צריך  גויים  שכאשר  שכט, 
יהודים, גם אם הם באים רק על "עסקי קש 
ותבן" - לא צריך לצאת לדבר איתם יפה, או 
לחילופין, לשבת ולהגיד תהילים שהם יעזבו 
חמושים  אליהם  לצאת  צריך  אלא  מרצונם, 

בכלי מלחמה, אפילו תוך כדי חילול שבת.

אך היושבים בממשלה כאילו לא למדו דבר, 
של  הברורים  מדבריו  להתעלם  והמשיכו 

נשיא הדור ומנהיגו.

שנים ספורות לאחר אותה אינתיפאדה חתמו 
פוליטיקאים פזיזים על הסכם אוסלו המחפיר, 
בארץ  להקים  מחבלים  לאותם  המאפשר 
מיישובים  בודדים  קילומטרים   - ישראל 
של  במסווה  ממש  של  צבא   - יהודיים 
"משטרה פלשתינית", תוך הקמת מדינה דה-
פקטו ומסירת שטחי ארץ ישראל. וכמה לא 

מפתיע, זה התפוצץ להם – ולנו – בפרצוף.



מאות פיגועים, אלפי הרוגים ופצועים, והם 
עדיין לא למדו דבר.

התקפלות מביאה טרור
גם סבב הטרור הנוכחי התחיל כך.

בעקבות גאולת בתי יהודים בשכונת שמעון 
הצדיק בירושלים, החלו המחבלים להשתולל 
ברחובות בירת ארץ ישראל, להשליך אבנים 
ובקבוקי תבערה בנסיון לרצוח את היהודים 

המתגוררים בבתים אלו.

הממשלה  החליטה  תדהמה  מעורר  בצעד 
בהסרת  החל  זה  הערבי.  לטרור  להיכנע 
שכם,  שער  ברחבת  המשטרה  מחסומי 
את  ירצו  הם  שבכך  מעוותת  במחשבה 
יהודים  עליית  במניעת  המשיך  הפורעים. 
להר הבית – אשר על אף שעליה זו אסורה 
יהודים  הגבלת  עצם  הרי  ההלכה,  פי  על 
ישראל  ארץ  ברחבי  מקום  בכל  מלצעוד 

מעודדת ומלבה את הטרור.

מפתיע  לא  בצעד  אז,  כמו  היום,  וגם 
להנמיך  במקום  השתלמה.  לא  ההתרפסות 
ברחובות  טרור  קיבלנו  הטרור,  להבות  את 
נוסעים  רכבים  על  אבנים  ורמלה.  יפו  לוד, 
היא כבר לא תופעה המוגבלת לשטחי יהודה 
בתי  ובנגב.  בגליל  גם  אלא  בלבד,  ושומרון 
כנסת ומוסדות יהודיים עולים באש, כאשר 
הכל מצולם ומתועד על ידי אותם מחבלים 

ומעלה לרשת בפנים גלויות.

לא  המשטרה  יחששו?  שהם  למה  וכי 
מתכוונת להתקרב לשכונות שלהם, וגם אם 
הם ייתפסו – מחכה להם בית מלון חמישה 

כוכבים על חשבון המדינה.

אלו  בימים  האמור.  כל  על  נוסף  אבסורד 
על  הצדדים(  )מכל  הפוליטיקאים  שוקדים 
הקמת ממשלה עם נציגי הציבור הפלסטני. 
"בבית"  מרגשים  שהטרוריסטים  פלא  לא 
בבתי שכניהם היהודים ברחבי ארץ-הקודש. 
ואכן גם על זה התריע הנביא - הרבי שליט"א 
הקמת  על  הדיבורים  עצם  המשיח:  מלך 
ממשלה ביחד עם תומכי הטרור, מהווה סכנת 
חיים לעם היהודי היושב בציון. היום כולם 

רואים. יותר מתמיד.  

הפתרון היחיד: משיח
היכולת  וחוסר  הרפיסות  את  רואים  כאשר 
מתגברת  ישראל,  בארץ  הפוליטיקאים  של 
אצל כולם תחושה אחת: הפתרון היחיד לכל 
בעיות הביטחון בארץ ישראל היא הגאולה 

האמיתית והשלימה.

שליט"א  הרבי  של  הברורה  נבואתו  פי  על 
מליובאוויטש מלך המשיח, אנו עומדים כבר 
לאחר  המשיח.  ימות  של  בתחילתם  כעת 
עבודתם  כל  את  כבר  סיימו  ישראל  שבני 
שהקב"ה  הזמן  כבר  הגיע  הגלות,  במהלך 
מהגלות  אותנו  ויגאל  די,  לצרותינו  יאמר 

הארורה לגאולה האמיתית והשלימה.

המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי  אומר  כיום, 
נשאר לנו דבר אחד ויחיד על מנת לסיים את 

הגלות: לפתוח את העיניים ולראות שהעולם 
כולו מוכן לגאולה, גם כאשר זה לא נראה כך.

רואים  שאנו  הנוראיים  המאורעות  למרות 
ברחובות, צריך לדעת שאפילו בקרב הציבור 
מלך  של  מלכותו  לקבלת  מוכנים  הערבי 
המשיח. ההתחזקות בשמירת שבע מצוות בני 
נח נמצאת בתנופה אדירה בקרב כל שדרות 
מההכנה  כחלק  העולם,  אומות  אוכלוסיית 

להתגלות המלך המשיח.

לנו נשאר דבר פשוט, לקבל על עצמנו את 
מליובאוויטש  שליט"א  הרבי  של  מלכותו 
כמלך המשיח, בהכרזה שמקובלת עוד מימי 

מלכי בית דוד כהכתרת המלך:

לעולם  המשיח  מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  יחי 
ועד!

 שיחת קודש מהרבי שליט״א מלך המשיח:

למה הגוים אומרים שישראל שייכת 
להם? סימני הגאולה!

. . . וממשיך ומסיים "בשעה שמלך המשיח בא עומד על גג בית המקדש והוא משמיע 
להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם".

גוים  ד"רגשו  באופן  אומות(  )שבעים  העולם  אומות  התאספו  אלה  בימים   – ולאידך 
ולאומים יהגו", לטעון לישראל "לסטים אתם כו'", לא רק בנוגע לעזה או שומרון, אלא 
גם )ולכל לראש( בנוגע ליהודה כולל ירושלים, עיר הבירה של ארץ ישראל, "קרית חנה 
דוד" – בה בשעה שהכל יודעים את התשובה לטענה זו המפורשת בהתחלת פירוש 
רש"י על התורה: "כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו . . 

נתנה לנו" . . . 

נסים  רואים  שבה  בתקופה  אירע  זה  רצוי  בלתי  )שמאורע  בזה  ההסברה  לומר  ויש 
גלויים( – על-דרך האמור לעיל שהסדר בעולם הוא באופן של העלם וחושך, ורק אחר-
כך נעשה גילוי האור, ומזה מובן שאין להתפעל מזה ש"רגשו גוים ולאומים יהגו", כיון 
שאין זה אלא "ריק" )כסיום הכתוב, "כל ריגושן . . לריק", כיון ש"שיושב בשמים ישחק 
ה' ילעג למו", ולכן עומדים בני-ישראל בכל התוקף בכל הקשור לשלימותה של ארץ 
ישראל )ועל-אחת-כמה-וכמה בנוגע לירושלים(, בידעם ש"כל הארץ של הקב"ה היא, 

הוא בראה . . ונתנה לנו".

ויש-לומר יתירה מזה – שהענין ד"רגשו גוים ולאומים יהגו" גופא הוא מסימני הגאולה, 
כמו-שכתב רש"י ש"רבותינו דרשו את הענין על מלך המשיח".

 ]מקורות. שיחת ש"פ בראשית ה׳תנש״א. ילקוט שמעוני רמז תצט. תהלים ב, א.

 הוראות הבטיחות ממלך המשיח:
 על מנת להוסיף בבטחון האישי של כל יהודי,

יש לחזק את ההגנה הרוחנית הכוללת:

בדיקת התפילין והמזוזות )אם לא נבדקו ב-12 חודשים 1. 
האחרונים(. ניתן לפנות למוקד חב״ד באיזור מגוריך.

קביעת קופת צדקה בכל חדר בבית )לבד מחדרי אמבט 2. 
ושירותים(. 

החזקת ספר חת"ת )חומש, תהלים ותניא( בכל בית ובכל 3. 
כלי רכב )להזמנות, מרכז ההפצה ׳ממש׳: 077-5123-770(.

רכישת אות בספר התורה. ולילדים בספר התורה של ילדי 4. 
.)www.kidstorah.org :ישראל )לרכישה כנסו לאתר

השתדלות בקביעת שיעור יומי בלימוד התורה ובמיוחד 5. 
בשיעורי החת"ת היומיים  )חומש, תהלים ותניא(.

והעיקר: להיות בשמחה ובבטחון בנבואת הרבי שליט"א מלך 6. 
המשיח "הנה זה משיח בא".



ללמוד מהעבר: אם ישראל היתה כובשת את קהיר ודמשק 
במלחמת יום כיפור, היה הדבר מוביל לשקט לשנים ארוכות, 
כעת יש להעניק לצה"ל גיבוי מלא לפעול למיגור כל הטרור 

ולא לעצור באמצע הפעולה

חסידי בקיץ  קיבלו   ,)1973( תשל"ג 
הוראה  ישראל  בארץ  חב"ד 
יש  המשיח:  מלך  שליט"א  מהרבי  מפתיה 
ברחבת  ישראל  ילדי  את  בדחיפות  לכנס 
הכותל המערבי, על מנת להתפלל לה'. כוחם 
"מפי  כנאמר בתהלים:  הוא  גדול  הילדים  של 
אויב  להשבית   .  . עוז  יסדת  ויונקים  עוללים 

ומתנקם" )תהלים ח, ג(.

כיפור  יום  מלחמת  קרבות  פרוץ  עם  רק 
העקובים מדם, הבינו כולם למה כוונו הוראותיו 
המפתיעות. בעוד המלחמה בעיצומה, וכוחות 
צה"ל מצליחים בחסדי ה' להדוף את המתקפות 
ושנות את המשוואה, מגיע מסר בהול מהרבי 
שליט"א מלך המשיח למשה דיין, שר הביטחון 

דמשק  את  לכבוש  יש  הבכירים:  ולמפקדים 
יצור  הדבר  קלה.  לשעה  רק  אפילו  וקהיר, 
אצל אויבינו הרתעה ארוכת טווח והם יקבלו 
שמעז  למי  המרות  התוצאות  של  המסר  את 

להתקיפנו.

למרות שהם הודו כבר אז כי דבריו נכונים, הרי 
שבפועל נמנעו מלקבל את עצתו ומאוחר יותר 

אמרו כולם כי טעו טעות מרה.

לצערנו, כאז גם היום, בכל המערכות האחרונות 
לתוכניות  בהתאם  הממשלה  פעלה  לא 
הצבאיות, וכפתה על צה"ל את הדרך המדינית 
המחבלים  למיגור  לפעול  ממנו  המונעת 
האחרונים,  הסבבים  בכל  התקיפה.  ואמצעי 

מיהרה ישראל לקבל את תנאי הסכמי הפסקת 
בכל  האזרחים  את  מותירים  שהם  תוך  האש, 
חלקי הארץ, כשבויים תחת איום ממשי שעלול 

להתפרץ בכל רגע.

טעות שלא נגמרת 
דווקא כעת, משנכפתה עלינו מלחמה זו, עלינו 
על  לחזור  לא  ביותר.  חריפה  מתקפה  להשיב 
טעויות העבר ולהתספק בהפצצת דיונות חול 
הלחימה  במערך  ממשית  פגיעה  שום  ללא 

בעזה. 

אויבינו מקבלים שוב ושוב את המסר, כי אנו 
נכנעים לפעולות טרור, לאורך כל האירועים 
לצייר  הממשלה  לנכון  מצאה  לא  האחרונים, 
מה  ומשמעותית,  ברורה  ניצחון  תמונת 
להגביר  המחבלים  של  התיאבון  את  שמגביר 

את הפיגועים והירי.

האחרונות,  בשנים  המדומה  השקט  תקופת 
איפשרה להם להתחמש באין מפריע ולהרחיב 
את ארסנל הנשק ההתקפי שכעת עומד ומאיים 
על כל ישוב בארץ ישראל. טעות ההתנתקות 
והבריחה מעזה, לא נגמרה ביציאת החיילים 
שבעצם נוכחותם ברצועה מנעו את התעצמות 
החמאס, אלא ממשיכה כאשר צה"ל לא כובש 
קיני  כל  את  ומשמיד  הרצועה  את  מחדש 

הטרור הרצחניים.

חוות  את  מקבל  לרופא,  ההולך  שאדם  כשם 
הדעת המקצועית ולא מערב אותה בשיקולים 
להביא  יש  הצבאי.  בנושא  גם  כך  צדדים, 
הנקיות  הצבא,  תוכניות  את  מיידי  לאישור 
לצה"ל  ולתת  ופוליטיים  מדיינים  משיקולים 

לעשות את עבודתו.

גיבוי מלא
ולא  אלו,  לפעולות  מלא  גיבוי  להעניק  יש 
אותן  מסביב,  האומות  של  בדעתם  להתחשב 
בעצמן  אך  וגינויים  עצות  לתת  היודעות  אלו 
אינן עומדות תחת איום דומה. נקל לשער מה 
מדינה  כל  של  או  ארה"ב  של  תגובתה  היתה 
באירופה לו עיר בירתה היתה מותקפת בטילים 
האזרחים  של  שלומם  של  מאיימים  היו  ואם 

במדינתם.

על עם ישראל כעת להתחזק בביטחון בבורא 
הרבי  של  הנבואה  ובהתממשות  העולם, 
שליט"א מלך המשיח: "הנה זה משיח בא", לצד 
הודיה על כל הניסים הגדולים שאנו חווים יום 

יום, בכל מקום בארץ.   

  לא לעצור:

עכשיו הזמן למגר 
את הטרור
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