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ֵּכן!.. ֶזה ָנכֹון!... ַוֲאַנְחנּו ִנְרָּגִׁשים ַיַחד ִאְּתֶכם ְלַהְחִזיק ֶאת ַהָּמָגִזין 
ָהִראׁשֹון ֶׁשל ִעּתֹון "ְּבַמֲחֵנה ִצְבאֹות ַהֵּׁשם". ְוהּוא ִהְתַקֵּבל ְּבִׂשְמָחה ְּבֹראׁש ֹחֶדׁש ַּתּמּוז תשמ"ט, ִלְפֵני ְּכ-28 ָׁשָנה, ָיָצא ָלאֹור ַהִּגָּליֹון ַהְמֻהָּדר ְוַהְמֻיָחד ַהֶּזה.
ֲחָדִׁשים ֶאת ָהִעּתֹון, ַּכֲאֶׁשר ֶאָחד ֵמֶהם ִיְהֶיה ָמָגִזין ֻמְגָּדל ּוֻמְרָחב.ִלְפֵניֶכם ֶאת ַהַּמְתֹּכֶנת ַהֲחָדָׁשה ְוַהְמֻיֶחֶדת. ְּבָכל ְׁשבּוַעִים ְּתַקְּבלּו ֵמָאז ָיְצאּו 1076 ִּגְליֹונֹות ֶׁשל ָהִעּתֹון, ְוָכֵעת ָאנּו ְׂשֵמִחים ְלָהִביא ַרָּבה ְּבֶקֶרב ַהַחָּיִלים. ּוְמדֹוִרים  ִסּפּוִרים  ַּכָּתבֹות,  ְׁשַלל  ָּבִעּתֹון  ֶׁשִּתְראּו,  ַחָּיֵלי ְּכִפי  ִּבְמֻיָחד ֲעבּוְרֶכם. ָהִעּתֹון הּוא ֶׁשָּלֶכם,  ֶׁשִּנְכְּתבּו  ִמֶּכם ּוְמַרְּתִקים,  ְלַקֵּבל  ִנְׂשַמח  ַּבַּמֲעֶרֶכת  ָאנּו  ְוָלֵכן  ַהֵּׁשם,  ִצְבאֹות  ְוִצּיּוִרים ְוַחָּילֹות  ִׁשיִרים  ְיִצירֹות,  ְוַכּמּוָבן  ַרְעיֹונֹות  ִּפְתרֹונֹות,  ֶאת ַלָּמדֹור 'ַהָּבָמה ֶׁשָּלנּו' ַלְּכֹתֶבת ַהְמֻצֶּיֶנת ַּבָּצד.ְּתגּובֹות,  ְוִתְפַעל  ְּבַפִּטיׁש'  ַה'ַּמֶּכה  ִּתְהֶיה  זֹו  ְּפֻעָּלה  ִּכי  ְּתִפָּלה  הַּמַעֲרֶכֶתִהְתַּגּלּות ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח – ַנאּו ַמָּמׁש.ָאנּו 

ּ תִּתְחַדְּׁשו
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ַהָּמִׁשיַח ְוָזכּו ְּפָעִמים ַרּבֹות ְלַמֲענֹות ְוִהְתַיֲחֻסּיֹות ְמֻיָחדֹות.
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ֶׁשל ֵלִוי: "ַמה ְּכָבר ָיכֹול 
ְלעֹוֵדד אֹוִתי"?

ִהְמִׁשיְך:  ְׁשֵניאֹור 
ְמַדֵּבר  ָהַרִּבי  "ַּבִּׂשיָחה 
ַעל ַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו ִּכְבֵני 
ֶׁשהּוא  ַהְּׁשִביִעי,  ַהּדֹור 
ַהְּׁשִכיָנה  ֶאת  ְלַהְמִׁשיְך 
ַהַּגְׁשִמי  ָלעֹוָלם  ְלַמָּטה 
ָּכאן  ְוַלֲעׂשֹות  ֶׁשָּלנּו, 
ַּבַּתְחּתֹוִנים ִּדיָרה ְלַהֵּׁשם 
ִמְתַיֵחס  ָהַרִּבי  ְּבַעְצמֹו. 
ִיֹּפל  ֶׁשְּיהּוִדי  ָלֶאְפָׁשרּות 
ְלַעְצמֹו:  ְוַיְחֹׁשב  ְלֵיאּוׁש, 
'ֲהֵרי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ַמְסִּתיר 
ְוָלֵעיַנִים  ַהְּקֻדָּׁשה,  ַעל 
ִנְדֶמה  ַהַּגְׁשִמּיֹות 
ְּכִאּלּו  ַקָּים  ֶׁשָהעֹוָלם 
ְּבֹכַח ַעְצמֹו, ְוֵאיְך ֶאְפָׁשר 
ָּכאן  ְלַהְחִּדיר  ְלַהְצִליַח 
ַלֲעׂשֹות  ּוִבְפָרט  ְקֻדָּׁשה 
ִּדיָרה  ֻּכּלֹו  ֵמָהעֹוָלם 
ּוְבִעְּקבֹות  ְלַהֵּׁשם'... 
ַהְּיהּוִדי  ַהּזֹו  ַהַּמְחָׁשָבה 
ְלִהְתָיֵאׁש  ָחִליָלה  ָעלּול 

ֵמַהְגָׁשַמת ַהְּמִׂשיָמה".

ְׁשֵאָלה  ֶּבֱאֶמת  זֹו  "ָנכֹון, 
ֵלִוי,  ִמְלֵמל  טֹוָבה", 
ִּפְתאֹום  ָקַלט  ּוְׁשֵניאֹור 
ְּבמֹוֲעדֹון  ֶׁשַהַּמָּצב 

ִצְבאֹות ַהֵּׁשם ָּגַרם ָאֵכן ְלֵלִוי ַלְחֹׁשב ַמְחָׁשבֹות ֶׁשל ֵיאּוׁש, ְּבדֹוֶמה ַלַּמְחָׁשָבה ֶׁשֵאֶליָה ִהְתַיֵחס 
ָהַרִּבי ַּבִּׂשיָחה.

"ָּכֵעת ָהָבה ָנִׂשים ֵלב ָמה אֹוֵמר ַעל ָּכְך ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח", טֹון קֹולֹו ֶׁשל ְׁשֵניאֹור ָעָלה 
ְּבִהְתַלֲהבּות, ְוַהִּזיק ְּבֵעיָניו ֶׁשל ֵלִוי ָּגַדל: "ֲהֵרי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ִנְבָרא ִמְּלַכְּתִחָּלה ִּביֵדי ַהָּקדֹוׁש 

הּוא  ֵעצֹות.  אֹוֵבד  ָהָיה  ֵלִוי 
מֹוֲעדֹון  ֶׁשל  ְּבֶמְרָּכזֹו  ָעַמד 
ַהְּׁשכּוָנִתי  ַהֵּׁשם  ִצְבאֹות 
ֶאְצְּבעֹוָתיו,  ְּבֶעֶׂשר  ֶׁשֵהִקים 
ֶׁשָהיּו  ַהְיָלִדים  ָחגּו  ּוְסִביבֹו 
ַּבְּפִעילּות  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ֲאמּוִרים 
ֲעבּוָרם.  ִּבְמֻיָחד  ֶׁשֵהִכין 
ְוֵלָהנֹות  ַּבְּמקֹומֹות  ָלֶׁשֶבת  ִּבְמקֹום 
ָלרּוץ  ַהְיָלִדים  ֶהֱעִדיפּו  ֵמַהְּפִעילּות, 
ֶאָחד ַאֲחֵרי ַהֵּׁשִני, ְּבֵמֵעין ְמִריָבה אֹו ִמְׂשַחק 

ּתֹוֶפֶסת ְּבֶׁשַטח ַהּמֹוֲעדֹון ְרַחב ַהָּיַדִים. 

ֵלִוי ִנָּסה ַלֲעצֹר אֹוָתם, ִלְקֹרא ִּבְׁשמֹוֵתיֶהם, 'ְלַׁשֵחד' אֹוָתם ִּבְפָרס, ְלַהִּציַע ָלֶהם ַמְמָּתק, ַאְך 
ֵהם ְּכָלל ֹלא ִהְתַיֲחסּו ֵאָליו. ֵלִוי ָחׁש ֻמְׁשָּפל, ְוִכְמַעט ֶׁשָּפְרצּו ְּדָמעֹות ִמֵּבין ִריֵסי ֵעיָניו. הּוא 
ִנְזַּכר ֵאיְך ָיַׁשב ְּבַחְדרֹו ַהְּפָרִטי ְלַאַחר ֶׁשָרָאה ִויֵדאֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֶׁשּמֹוֶרה ִלְפֹעל ִעם 
ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל, ִלְרֹׁשם אֹוָתם ִלְתנּוַעת ַהֹּנַער ַהְמֻיֶחֶדת ֶׁשָּלֶהם "ִצְבאֹות ַהֵּׁשם", ּוְלעֹוֵדד אֹוָתם 

ִלְלֹמד ּתֹוָרה ּוְלַקֵּים ִמְצוֹות ְּבִהּדּור ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה.

ִרְגׁשֹות  מּוָצף  ְּכֶׁשהּוא  ֵלִוי  ָּכֵעת  ִהְרֵהר  ַהְּפִעילּות',  ֶאת  ְלָהִכין  ִנַּגְׁשִּתי  ִהְתַלֲהבּות  'ְּבֵאיזֹו 
ַאְכָזָבה, 'ָהִייִתי ָּתִמים ָּכל ָּכְך, ָחַׁשְבִּתי ֶׁשַהְיָלִדים ָיבֹואּו ַּבֲהמֹוֵניֶהם ִויַׁשְּתפּו ְּפֻעָּלה'... הּוא 
ֵהִרים ֶאת ֹראׁשֹו ְוִהְתּבֹוֵנן ַּבְיָלִדים ֶׁשִהְמִׁשיכּו ָלֹחג ְסִביבֹו ְּבֶמֶרץ. 'ֵאיְך ָּתִליִתי ֶאת ַהּמֹוָדעֹות 
ְּבֶמֶרץ', הֹוִסיף ְלַהְרֵהר, 'ִאּלּו ַרק ָהִייִתי יֹוֵדַע ֶׁשֵאּלּו ִיְהיּו ַהּתֹוָצאֹות'... ִחֵּיְך ְלַעְצמֹו ְּבָעְגָמה. 
'ֵאין ִסּכּוי ֶׁשֵהם ַיְסִּכימּו ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבְּפִעילּות', ִמְלֵמל, 'ָהִייִתי ָצִריְך ְלָהִבין ֶאת ֶזה ִמְּלַכְּתִחָּלה. 

ֵהם ָּפׁשּוט ֶנֱהִנים ַלֲעׂשֹות ִמֶּמִּני ְצחֹוק'!...

ַמה ֶּׁשִהְטִריד ֶאת ֵלִוי ָּכֵעת ָהְיָתה ַהַּמְחָׁשָבה: 'ֵאיְך מֹוִציִאים אֹוָתם ֵמַהּמֹוֲעדֹון'... הּוא ֹלא 
ָחַׁשב ֲאִפּלּו ַעל ָהֶאְפָׁשרּות ְלַבֵּקׁש ֶעְזָרה ֵמֶאָחד ֵמֲחֵבָריו. ְוָאז ִנְכַנס ִּפְתאֹום ַלּמֹוֲעדֹון אֹוֵרַח 
ִּבְלִּתי ָצפּוי: ָהָיה ֶזה ְׁשֵניאֹור, ֲחֵברֹו ַהּטֹוב. "ַמה ּקֹוֶרה ָּכאן"? ָׁשַאל ַאַּגב ֲהָנַחת ָיד ֲחֵבִרית 

ַעל ְּכֵתפֹו ֶׁשל ֵלִוי.

"ִּתְסַּתֵּכל ְּבַעְצְמָך", ֶהֱחָוה ֵלִוי ְּבָידֹו ְלֵעֶבר ַהְיָלִדים ַהִּמְׁשּתֹוְבִבים, "ִּתְכַנְנִּתי ְלַהּיֹום ְּפִעילּות 
ִצְבאֹות ַהֵּׁשם, ְוֶזה ֹלא הֹוֵלְך - ֹלא יֹוֵדַע ִמי ָאֵׁשם"... ֶהָחרּוז ַהִּציִני ִּבֵּטא ֶאת ִּתְסּכּולֹו ֶׁשל 
ֵלִוי ֵמֹחֶסר ַהְצָלָחתֹו ִלְסֹחף ֶאת ַהְיָלִדים ַלְּפִעילּות. "ֵאין ִסּכּוי ַלֲעֹרְך ְּפִעילּות ִצְבאֹות ַהֵּׁשם 

ַלְיָלִדים ָהֵאֶּלה, ֵהם ָּפׁשּוט ֹלא ְיַׁשְּתפּו ְּפֻעָּלה", ָּפַסק ְּבֵיאּוׁש.

ְׁשֵניאֹור ֵהִבין ִמָּיד ֶאת ַמה ֶּׁשּקֹוֶרה, ּוָפָנה ְלֵלִוי ְּבִבָּטחֹון: "ַאָּתה יֹוֵדַע, ֶאְתמֹול ַהְמַחֵּנְך ִלֵּמד 
אֹוָתנּו ִׂשיָחה ֶׁשל ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֶׁשַהֶּמֶסר ֶׁשָּלּה ָיכֹול ְלעֹוֵדד אֹוְתָך"! ִזיק ִנְדַלק ְּבֵעיָניו 

'אֵיךְ מֹוצִיאִים אֹותָם מֵהַּמֹועֲדֹון'... הּוא 

לֹא חָׁשַב אֲפִּלּו עַל הָאֶפְׁשָרּות לְבַּקֵׁש 

עֶזְָרה מֵאֶחָד מֵחֲבֵָריו. וְָאז נִכְנַס ּפִתְאֹום 

לַּמֹועֲדֹון אֹורֵחַ ּבִלְּתִי צָפּוי
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ִנְבָרא ָהעֹוָלם ֶאָּלא  ִלְבָרָכה: "ֹלא  ִזְכרֹוָנם  ְּכִפי ֶׁשאֹוְמִרים ֲחָכֵמינּו  ַלַּמָּטָרה ַהּזֹו,  ָּברּוְך הּוא 
ַלָּמִׁשיַח", ְוָלֵכן ַּגם ִאם ְלַאַחר ִמֵּכן ָאָדם ָהִראׁשֹון ָחָטא ְּבֵחְטא ֵעץ ַהַּדַעת, ְוָגַרם ְלַתֲעֹרֶבת 
ֶׁשל טֹוב ָוַרע ָּבעֹוָלם, ְוִלְמִציאּותֹו ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע ֵאֶצל ָּכל ְיהּוִדי, ֲהֵרי ֶזה ַמֶּׁשהּו ָחָדׁש ֶׁשֹּלא 
ָהָיה ִּבְתִחַּלת ַהְּבִריָאה, ַוֲאַנְחנּו ַרק ְצִריִכים ִלְפֹעל ְלַהְחִזיר ֶאת ָהעֹוָלם ְלַקְדמּותֹו, ַלַּמָּצב ֶׁשּבֹו 

הּוא ָהָיה ִמְּלַכְּתִחָּלה".

"ֲאִני ֵמִבין", ִנְדַּבק ֵלִוי ַּבִהְתַלֲהבּות ֶׁשל ְׁשֵניאֹור, "זֹו ַהְּתׁשּוָבה! ֲהֵרי ָּברּור ֶׁשַּמְּטַרת ַהְּבִריָאה 
ְּכִדיָרה  ָהֲאִמִּתי,  ְלַמָּצבֹו  ְלַהְחִזיר ֶאת ָהעֹוָלם  ְוֶאְפָׁשִרי  ֶׁשִּנָּתן  ּוְבַוַּדאי  ִּתְתַּגֵּׁשם,  ֶׁשל ָהעֹוָלם 

ֶׁשָּבּה ִמְתַּגֶּלה ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְּבַעְצמֹו"...

"ָיֶפה", ָׂשַמח ְׁשֵניאֹור ֶׁשֵּלִוי ֵהִבין. "ֲאָבל ֶרַגע", ַּדְעּתֹו ֶׁשל ֵלִוי ֲעַדִין ֹלא ָנָחה, "ֵּכיַצד ֶזה ְמַסֵּיַע 
ִלי ָלֵצאת ִמַּמַּצב ַהִּביׁש ֶׁשִּנְקַלְעִּתי ֵאָליו ָּכאן ַּבּמֹוֲעדֹון? ֵאיְך ֶזה מֹוִכיַח ֶׁשֵּכן ִנָּתן ִלְסֹחף ֶאת 

ַהְיָלִדים ַלְּפִעילּות"?

"ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשַהְּתׁשּוָבה ְּברּוָרה", ִחֵּיְך ְׁשֵניאֹור, "ֲהֵרי ִמי ֶׁשּגֹוֵרם ַלְיָלִדים ָהֵאֶּלה ְלִהְׁשּתֹוֵבב 
ְוַקָּים ֶאְצָלם ַרק ְּכֵדי ֶׁשַּיְצִליחּו  ְוֹלא ְלַׁשֵּתף ִאְּתָך ְּפֻעָּלה, ֶזהּו ַהֵּיֶצר ָהַרע, ֶׁשַּגם הּוא ִנְבָרא 
ְלִהְתַּגֵּבר ָעָליו ִלְנֹהג ָּבֹאֶפן ַהַּמְתִאים ְלַמה ֶּׁשֵהם – ְיָלִדים ְיהּוִדִּיים, ַחָּיִלים ְּבִצְבאֹות ַהֵּׁשם, 
ְּכִפי ַמה  ִלְנֹהג  ָלֶהם  ִלְגֹרם  ֶׁשֶאְפָׁשר  ְוָלֵכן ָּברּור  ִּבְׁשֵלמּות.  ְלַבֵּצַע ֶאת ְרצֹון ַהֵּׁשם  ֶׁשרֹוִצים 
ֶּׁשֵהם ֶּבֱאֶמת, ַרק ָצִריְך ְלַהְׁשִקיַע ַמְחָׁשָבה ַמִהי ַהֶּדֶרְך ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה ּוְלַגּלֹות 

ֹזאת ֶאְצָלם".

ָאמּור  ֲאִני  ְמֻאָחר,  ְּכָבר  "ַוואּו,  ְוָקָרא  ְׁשעֹונֹו  ַעל  ַמָּבט  ֵהִעיף  ִּפְתאֹום. הּוא  ִנְלַחץ  ְׁשֵניאֹור 
ִלְהיֹות ַּבַּבִית ּתֹוְך ֶעֶׂשר ַּדּקֹות! ַּתְצִליַח ִּבְפִעילּות", ִהְפִטיר ְלֵעֶבר ֵלִוי ּוִמֵהר ָלֵצאת ֵמַהּמֹוֲעדֹון 

ְּבִריָצה.

ֲעבּור ֵלִוי ֶזה ִהְסִּפיק. הּוא ָׁשַלח ַמָּבט ְמעֹוָדד ְלֵעֶבר ְּתמּוַנת ָהַרִּבי ַהְּגדֹוָלה ֶׁשִהְתנֹוְסָסה ַעל 
ַּבְּמקֹומֹות,  ִמְתַיְּׁשִבים  ֻּכָּלם  "ָּכֵעת  ְוָאַמר:  ְּבֶהְחֵלִטּיּות,  ַהְיָלִדים  ְלֵעֶבר  ִנַּגׁש  ַהּמֹוֲעדֹון,  ִקיר 
ֲאַנְחנּו עֹוְמִדים ְלַהְתִחיל ַּבְּפִעילּות". הּוא ָחׁש ִּבָּטחֹון ְּכֶׁשָאַמר ֶאת ֶזה, הּוא ָיַדע ֶׁשָהַרִּבי ֶמֶלְך 
ַהָּמִׁשיַח ַיֲעֹזר לֹו ְלעֹוֵרר ֶאְצָלם ֶאת ַהֵּיֶצר ַהּטֹוב, ְוֶזה ָאֵכן ָקָרה. ַהְיָלִדים ָעְצרּו ִמְּמרּוָצָתם, 

ִהְתַיְּׁשבּו ְּבַצְיָתנּות ִּבְמקֹומֹוֵתיֶהם, ְּכִאּלּו ֹלא ָרצּו ִמְּסִביבֹו ְּבֶמֶׁשְך ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות...

ֵלִוי ִחֵּיְך ִחּיּוְך ָרָחב, ְוֵהֵחל ַּבְּפִעילּות: "ִנַּגׁש ִלְפִעילּות ַהַּמְטמֹון", ִהְכִריז ִּבְדָרָמִטּיּות, "ַנְתִחיל 
ַּבְּׁשֵאָלה - ַמִהי ְלַדְעְּתֶכם ַהֶּדֶרְך ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר ְלָהִביא ְּבֹפַעל ֶאת ַהְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה"?... 

)ַעל-ִּפי ִלּקּוֵטי ִׂשיחֹות ֵחֶלק ו', ע' 81 ָוֵאיָלְך(

הַמְפְַּקדֹות מּוכָנֹות
ֳחָדִׁשים  ַּכָּמה  ֶׁשָּכל  ְיַדְעֶּתן  ַהִאם 
ְמֻיָחד  ֵהָעְרכּות  יֹום  ֶנֱעָרְך 
ַעְכָׁשו  ֹלא,  ִאם  ִּבְלַבד?  ִלְמַפְּקדֹות 
ְקָצת  ַהֲחֻנָּכה,  ְּבַחג  יֹוְדעֹות!  ַאֶּתן 
ִלְפֵני ַׁשַּבת ִצְבאֹות ַהֵּׁשם, ִהְתַאְּספּו 
ֵמַרֲחֵבי  ַהְּסִניִפים  ְמַפְּקדֹות  ָּכל 
ָהָאֶרץ, ְליֹום ֲחָוָיִתי ּבֹו ֵהן ִהְתּכֹוְננּו 
ַהְּפֻעָּלה  ַּדְרֵכי  ַעל  ְוָלְמדּו  ַלַּׁשָּבת 
ֵהן  ְוַגם  ַאֶּתן  ֶׁשַּגם  ְּכֵדי  ַהִּנְדָרׁשֹות 
ּתּוַכְלָנה ֵלָהנֹות ַיְחָּדו ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר.

הַיְצִיָרה הַחֲסִידִית
"ֲחִסיִדיֶׁשע  ַּבָּתְכִנית  ַהִּמְׁשַּתְּתִפים  ַהֵּׁשם  ִצְבאֹות  ִּבְסִניֵפי 
ְמֻיֶחֶדת.  ִליִציָרה  ָהַאֲחרֹון  ַּבֹחֶדׁש  ַהַחָּיִלים  ָזכּו  ַצְייט", 

ִקֵּבל  ַחָּיל  ָּכל 
ָעֶליָה  ֶעְרָּכה 
ְוָעַמל  ָעַבד 
ַלְיִציָרה  ַעד 
ֶׁשל  ַהֻּמְׁשֶלֶמת 
ֻיְקָרִתי  ַמֲעָמד 
ם  י ִנ ֹו ּכ ְר ִּב ַל
ְּבֻׁשְלַחן ַהַּׁשָּבת.

ַׁשּבָת ֶׁשל אֵׁש וְִׂשמְחָה
ַהַחָּילֹות,  ְלָכל   – ָהֲע-ָנ-ִק-י-ת  ַהֵּׁשם  ִצְבאֹות  ִמַּׁשַּבת  ַהֵהִדים 
ִהְתַחְּלָקה  ַהַּׁשָּבת  ִנְרְּגעּו.  ֹלא  ֲעַדִין  ַהֲחֻנָּכה,  ְּבַחג  ֶׁשִהְתַקְּיָמה 
ְלִהְׁשַּתֵּתף,  ָּבנֹות ּתּוַכְלָנה  ֶׁשּיֹוֵתר  ֶׁשַּכָּמה  ְּכֵדי  ַקְמּפּוִסים  ִלְׁשֵני 
ַקְמּפּוס ֶאָחד ְלִכּתֹות א' ַעד ו', ְּכֶׁשַהּנֹוֵׂשא הּוא "ָחִסיד הּוא ַּכּדּור 
ֶׁשל ִׂשְמָחה ָוֵאׁש!". ְּבֶטֶקס ַהִהְתַחְּילּות ֶהֱעלּו ַחָּילֹות ִמְצַטְּינֹות 
ַעל  ְמֻיֶחֶדת  ֶמַדְלָיה  ִקְּבלּו  ִנְבָחרֹות  ַחָּילֹות  ּוִמְסַּפר  ִּבְדָרגֹות, 
ְנִטיַלת ֵחֶלק ָּפִעיל ַּבְּסִניִפים! ָּתֵאְרָנה ְלַעְצְמֶכן: ַחָּילֹות ְקַטּנֹות, 

ַאְך ְּכָבר ְּבִגיל ָצִעיר ִעם ַהְׁשָּפָעה ֹּכה ְּגדֹוָלה!

ח',  ַעד  ז'  ִּכּתֹות  ַלִּנְבֶחֶרת!  ְמֻיֶחֶדת  ַׁשָּבת  ַהֵּׁשִני,  ַהַּקְמּפּוס 
ְוָעְצָמִתית  ְמֻיֶחֶדת  ְלַׁשָּבת  ָזכּו  ַהֵּׁשם,  ִצְבאֹות  ֶׁשל  ַהּבֹוְגרֹות 

ַנַחת רּוַח ְּגדֹוָלה  ִלְהיֹות ַחָּילֹות –  ְוִהְפִנימּו ּוָבֲחרּו  ְּבנֹוֵׂשא "ַהְּבִחיָרה ָהִאיִׁשית ֶׁשִּלי". ַהַחָּילֹות ָלְמדּו 
ָלַרִּבי. ְסִביב ַהַּׁשָּבת ִהְתַקְּיָמה ַסְדַנת ִּתיפּוף, ְועֹוד ַהְרֵּבה ֲחָויֹות ְמֻיָחדֹות. ְּבַסְך ַהֹּכל, ַּבַּׁשָּבת ִהְׁשַּתְּתפּו 

ְּכ-1500 ָּבנֹות ִמָּכל ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ!!! ֵאיזֹו ָעְצָמה, ַּכָּמה ַנַחת ְוִׂשְמָחה ָלַרִּבי!
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ָהָיה ֶזה ִּבְׁשַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת. ֲאִני ׁשֹוֵכב ַעל ִמָּטִתי ְוֹלא ַמְצִליַח ְלֵהָרֵדם, ֻּכִּלי רֹוֵעד, ֲאחּוז 
ָעְצָמה, ָּדרּוְך ּומּוָכן ָּכל ֶרַגע ִלְפֹעל ֶאת ִהְתַּגּלּות ָהַרַּמְטָּכ"ל ַהָּגדֹול ִמֻּכָּלם.

"ְלַאָּבא ַהָּיָקר" ִהְתַחְלִּתי ֶאת ַהּיֹוָמן, "ֶהְחַלְטִּתי ְלַנּסֹות ִלְכֹּתב ְלָך, ְלהֹוִריד ְלִמִּלים ְּכתּובֹות 
ֶאת ָּכל ַהַחּיּות ְוָהָעְצָמה ֶׁשִּלְּוָתה אֹוָתנּו – ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם ִמָּכל ַהְּסִניִפים ָּבָאֶרץ – ְּבַׁשַּבת 

ִצְבאֹות ַהֵּׁשם, ַׁשָּבת ַאַחת ֶׁשעֹוד ַּתֲהֹפְך ֶאת ָהעֹוָלם"!

ְיָה. ֵי עֲִקיבָא - נְתַנ נ ִי ט"ו טֵֵבת, קַמְּפוּס ּבְ יוֹם ׁשִּשׁ
ָהאֹוטֹוּבּוִסים  ִהְתִחילּו  ֲאֻרָּכה,  ְנִסיָעה  ְלַאַחר  ֻּכִּלי.  ְמֻאָּׁשר  ָקַפְצִּתי  קֹוֶרה",  ֶזה  ִהֵּנה  "ַוואּו, 
ִלְזֹלג ְלֵעֶבר ַהֲחָנָיה ַהְּסמּוָכה ְלַׁשַער ַהַּקְמּפּוס. ֶעְׂשרֹות ַהְמַפְּקִדים ֶׁשִחּכּו ְּדרּוִכים – ּפֹוְצִחים 
ָלֶהם ְּבִרּקּוד ֲחִסיִדי ְּבעֹוד ִהְמנֹון ַהְּסִניִפים ִמְתַנֵּגן לֹו ָּבֶרַקע, ֲאֵליֶהם ִמְצָטְרִפים ֵמאֹות ַחָּיֵלי 

ִצְבאֹות ַהֵּׁשם ֶׁשְּכָבר ִהְתַאְּספּו ֹקֶדם ָלֵכן ְּבַׁשַער ַהַּקְמּפּוס. 

"ִאָּמא", ָאַמְרִּתי ְלתֹוְך ַהֶּטֶלפֹון ִּבְמִהירּות, "ֲאִני ַחָּיב ְלַסֵּים, ָּפׁשּוט ַמְתִחיל ִּכּנּוס ַהְּפִתיָחה 
 – ְוַהְמַפְּקִדים  ַהַחָּיִלים  ָּכל   – ִהְתַיַּׁשְבנּו  ְּכָבר  ּבֹוְדדֹות  ְׁשִנּיֹות  ּתֹוְך  ָׁשם"!  ִלְהיֹות  ַחָּיב  ַוֲאִני 

ָּבאּוָלם ָהֲעָנק, ְמַחִּכים ִלְפִתיַחת ַהִּכּנּוס. 

"ִוילֹון מּוָסט ֶאל מּול ָהְרָבבֹות" ָּפַצְחנּו ְּבִהְמנֹון ַהַּׁשָּבת ַהְמַרֵּגׁש, "ְיִחי ָׁשִרים ְוָהֶרעֶּבע ְמעֹוֵדד 
ַאיייַאיייי". ְלַאַחר ַהִהְמנֹון, ֶנְחַׂשְפנּו ְלָתְכִנּיֹות ַהַּׁשָּבת, ֵּביֵניֶהם ֶנְחַׂשְפנּו ַלִּמְבָצע ַהָּגדֹול ֶׁשל 
ַהְּפִעילּות  ַעל  ִהְסִּביר  'ַהְּפִעיִלּמּוִדים'  ְמַנֵהל  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ַהָּתג.  ַקָּבַלת  ִעם  ַיַחד  ַהְּדָרגֹות, 

ַהְּקרֹוָבה, "הֹוְלִכים 'ַלֲהֹפְך עֹוָלם'!!".

ְמִׂשיָמה ְועֹוד ְמִׂשיָמה ְוַהַּקְמּפּוס ֻּכּלֹו ְּכָבר ִנְרֶאה ִּכְׂשֵדה ְקָרב; ְּכֶׁשְּמַסְּיִמים, ָרץ ִּבְזִריזּות 'ִאיׁש 
ַהֶּקֶׁשר' ֶׁשָּלנּו ַהְיֵׁשר ֶאל 'ַחַּפ"ק ְּפִעילּות' ֲעָנק ּוְמֹפָאר ַהּׁשֹוֵכן ַאַחר ָּכבֹוד ְּבֶמְרָּכזֹו ֶׁשל ַהֶּדֶׁשא 

ַהָּקרֹוב, ְמַקֵּבל 120 ְּכָתִרים ְוחֹוֵזר ֵאֵלינּו ִעם ַהְּמִׂשיָמה ַהָּבָאה.

ֶרעֶּבע ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח" ָׁשַמְענּו  "ֶעְׂשִרים ְׁשִנּיֹות ִלְכִניַסת ֶּגֶנָרִלים ַלִּמְסָּדר, ַהְצָּדָעה ְּבָיד ְׂשֹמאל ׂלָ
ֶאת ַההֹוָדָעה ִנֵּׂשאת ָּבָרָמה, ֲאִני, ְּכמֹו ָּתִמיד, ָּתַפְסִּתי ֶאת ְמקֹוִמי ִראׁשֹון ַּבּׁשּוָרה, עֹוֵמד ָּדרּוְך 

ּומּוָכן ָלֶרַגע ַהָּגדֹול. ַאָּבא, ֵיׁש ְרָגִעים ֶׁשַּגם ַהְּכָתב ֹלא ַיֲעֹזר, ׁשּום ֵּתאּור ֹלא יֹוִעיל.

ַמְצִּדיִעים ָלַרַּמְטָּכ"ל ַהָּגדֹול ִמֻּכָּלם. ֵּכן ֶרעֶּבע! ָאנּו ַחָּיֶליָך, ַחָּיֵלי 'ִצְבאֹות ַהֵּׁשם', ִהַּגְענּו ְלָכאן 
ַהּיֹום ִלְהיֹות ַחָּיִלים ּוְלַהְמִׁשיְך ַּבְּקָרב ְּבָכל ֶרַגע, ְלִהָּלֵחם ְלֹלא ֶהֶרף ּוְלַנֵּצַח!

" . . ְלעֹוָלם ָוֶעד!" ְּבַהְכָרָזה זֹו ְּתִפַּלת ִמְנָחה ַמִּגיָעה ְלִסּיּוָמּה. ֲאָבל ָהֵאׁש ְוַהַחּיּות ָּבֵעיַנִים ֶׁשל 
ֻּכָּלנּו – ַמָּמׁש ֹלא. ָמָצאנּו ִּפַּנת ֶּדֶׁשא ֶנְחָמָדה ַּתַחת אֹור ַהָּפָנס, ְוחֹוֶבֶרת ַהִּלּמּוִדים ַהִּצְבעֹוִנית 

'ִמְתַמְּסִרים' ֻהְּנָחה ָעַלי ִּבְזִריזּות.

מִתְמַּסְרִים!
"ֵּכן! ֲאִני ְמַקֵּבל ֶאת ָהַרִּבי ָעַלי ְלֶמֶלְך, ֲאִני ְמַקֵּבל ֶאת ַמְלכּותֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח!" ָקָראִתי ְּבקֹול 
ְּכֶׁשִהִּגיַע ּתֹוִרי; ִמָּלה, ְועֹוד ַאַחת, ִמְׁשָּפט נֹוָסף. ְּכֶׁשִּסַּיְמִּתי, ִמַהְרִּתי ְלָהִרים ֶאת ֵעיַני ְוִהַּבְטִּתי 
ַהִּניצֹוץ  ַתֲאִמין,  ֹלא  ַאָּתה  ַאָּבא,  ַהְמַפֵּקד.  ְסִביב  ְמֻרָּתִקים  ֶׁשָּיְׁשבּו  ַהַּסֶּיֶרת  ַחָּיֵלי  מּול  ֶאל 
ַהּׁשֹוְכִנים  ָּכל  ֶׁשל  ְּפֵניֶהם  ַאְך  ַסְגִריִרי,  ָהֲאִויר  ֻמְבָער.  ָּפׁשּוט  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל  ָּבֵעיַנִים 
ַּבַּקְמּפּוס לֹוֲהטֹות. ְּבִסּיּום ַהִּׁשעּור, ִהִּגיָעה ַהְכָרַזת 'ְיִחי ֲאדֹוֵננּו' ָהִראׁשֹוָנה – ַעְכָׁשו ֶזה ַמֶּׁשהּו 

ַאֵחר. ַעְכָׁשו הֹוַכְחנּו ַמה ֵהם ַחָּיִלים ֶׁשִּמְתַמְּסִרים ָלַרַּמְטָּכ"ל.

ַאֲחֵרי ְּתִפַּלת ַמֲעִריב סֹוֶעֶרת, ֶׁשָּכמֹוָה ֹלא ָחִויִתי ְּבַחַּיי )ַוֲאִני ַמְבִטיַח, ַאָּבא, ֶׁשֵּמַעְכָׁשו ְּבֵבית 
ַהְּכֶנֶסת ֶׁשָּלנּו ֻּכָּלם ִיְראּו ַמה ֶּזה ְּתִפָּלה ֶׁשל ַחָּיל( – ָצַעְדנּו ַיְחָּדו ִלְסעּוַדת ַׁשָּבת.

ַהְמַפְּקִדים  ַלֻּׁשְלָחן,  ַהַּמְטַעִּמים  ֶׁשַפע  ְוַהָּגַׁשת  ָיַדִים  ְנִטיַלת  ְּכֵדי  ּתֹוְך  ַהִּקּדּוׁש,  ְלַאַחר  ִמָּיד 
ְמַחְּלִקים ָלנּו ֶאת ִׁשירֹון ַהַּׁשָּבת – ַּדף ַמְרִהיב ְוִצְבעֹוִני, ִעם ָּכל ַהִּׁשיִרים ֶׁשַאֲחֵרי ַהַּׁשָּבת ַהֹּזאת 
ֹלא ֵיְצאּו ָלנּו ֵמָהֹראׁש... ַאָּבא, ַאָּתה ֹלא ֵמִבין ֵאיֶזה ֲחָוָיה זֹו ְלַנֵּגן 'ָצְמָאה ְלָך ַנְפִׁשי' ַיַחד ִעם 
עֹוד ֶאֶלף ַחָּיִלים! ַהָּדָבר ַהֶּזה ָּפׁשּוט ֶנְחַקק ִלי ַּבֹּמַח ָלַעד! ְקָצת ַאֲחֵרי ְּתִחַּלת ַהְּסעּוָדה, עֹוִלים 
ְמַנֲהֵלי ַהְּפִעיִלּמּוִדים ַעל ַהָּבָמה ֶׁשְּבֶמְרַּכז ֲחַדר ָהֹאֶכל, ְוַהָּתְכִנית ַהְמַעְנֶיֶנת ַמְתִחיָלה. ְּבֶמֶׁשְך 

ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ִנְׁשַאְבנּו ַיַחד ְלַמָּסע ְמַרֵּתק ִּבְמֻיָחד )ְוַגם ַמָּמׁש ַמְצִחיק...(.
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ִמְתַּפְּזִרים ְלַסָּירֹות, יֹוְׁשִבים ְּבֶמְרֲחֵבי ַהֶּדֶׁשא ְלִהְתַוֲעדּות ֲחִסיִדית. ָיַׁשְבִּתי ְּבֶמֶׁשְך ַּכָּמה ָׁשעֹות, 
ַמֲאִזין ְמֻרָּתק, ַהְמַפֵּקד ִהְתַוֵעד ִאָּתנּו ִעם ִסּפּוִרים ְמַרְּתִקים.. הּוא ָּדַרׁש ֶׁשָּכל יֹום, ָּכל ַּפַעם, 
ָּתִמיד, ִלְפֵני ָּכל ַמֲעֶׂשה ַנְחֹׁשב ַרק ַעל ְׁשֵאָלה ַאַחת – ַהִאם ָלַרִּבי ִיְהֶיה ַנַחת ִמֶּזה? ַהִאם ֶזה 

ָיִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה? ֲאַנְחנּו ַחָּיִלים! ֹלא ְיָלִדים ְרִגיִלים ֶׁשעֹוִׂשים ְסָתם ְּדָבִרים...

ׁשַּבַת ּגְֻאלָּה
ְּבֵׁשׁש ָוֵחִצי ַּבֹּבֶקר ְּכָבר ָהִייִתי ַעל ָהַרְגַלִים! ֵסֶדר ַהְׁשֵּכם, ִמְסָּדר, ֲחִסידּות ֹּבֶקר, ּוְכָבר ֲאִני 
מֹוֵצא ֶאת ַעְצִמי ׁשּוב ְּב"ֶסעֶווען ֶסעֶווְנִטי" ַהָּגדֹול... ַוואּו, ֵאיזֹו ְּתִפָּלה. ֲאִני ָּפׁשּוט ֹלא ָיכֹול 
ְּכָבר  ִאָּתנּו  ָעׂשּו  ַהְּפִעיִלּמּוִדים  ְמַנֲהֵלי  ַהְּתִפָּלה,  ְּתִחַּלת  ִלְפֵני  ָׁשם!  ֶּׁשָהַלְך  ַמה  ֶאת  ְלָתֵאר 
ַּבַּפַעם ָהֶאֶלף )ִּכְמַעט( ֶאת ִסיְסַמת ַהַּׁשָּבת. ֵהם ַמְכִריִזים ַּבַּמְנִּגיָנה ַהְידּוָעה ָּבּה ָהַרִּבי ָאַמר 
ֶאת ִׂשיַחת ב' ִניָסן: "ַאז ֶּדער ַעם ָזאל ַמְכִריז ַזְיין" - ְוֻכָּלנּו עֹוִנים ִּבְׁשָאָגה – "ְי-ִחי ַה-ֶּמ---ֶל-

ְך!!". ַאָּתה ָיכֹול ְלַדְמֵין ְלַבד ֵאיזֹו ְּתִפָּלה ָהְיָתה ַאַחר-ָּכְך...

ַרק ְּבסֹוף ַהְּתִפָּלה, ְּכֶׁשָרִאיִתי ֶאת ַהָּׁשָלל ֶׁשְּבָיַדי, ִנְזַּכְרִּתי ְּבָכל ַהְּפָרִסים ֶׁשִחְּלקּו ָלנּו ְּבַמֲהַלְך 
ַהְּתִפָּלה... ַעל-ָיַדי ָנחּו ָּכֵעת 3 ַמְטְּבעֹות ׁשֹוקֹוָלד ִעם ַהְטָּבָעה ֶׁשל ֵסֶמל ַהָּצָבא ְוֵסֶמל ַהַּׁשָּבת, 
ַּבֶּדֶרְך  'ֶסֶרן' –  ֶּדֶרג  ְּכָבר ָנח לֹו  ֶׁשִּלי  ּוַבָּתג  ַאְלּבֹום ִצְבאֹות ַהֵּׁשם,  ְנִדירֹות ֶׁשל  2 ַמֲעָטפֹות 

ָל'ַאּלּוף' ַהֶּנְחָׁשק... 

ְוַכּמּוָבן  ִהְתַוֲעדּוִתית,  ְמקֹוִרית,  ָּתְכִנית  ָלנּו  ֵהִכינּו  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשַאֲחֵרי  ַהְמֹפֶאֶרת  ַּבְּסעּוָדה  ַּגם 
ֶׁשַּגם ְּבָתְכִנית זֹו – ֹלא ָיֹכְלנּו ֶׁשֹּלא ִלְצֹחק ְלֶרַגע... ְלַאַחר ִסּיּום ַהְּסעּוָדה ֵהֵחָּלה ַהְּפִעילּות.

ָוֵחִצי  ִלְׁשָעַתִים  ֶׁשָּגַרם  ַהֶּזה  ַהֵּכיף  ַלָּדָבר  "ְּפִעילּות",  ָלֶזה  ִלְקֹרא  ֶאְפָׁשר  ִאם  יֹוֵדַע  ֹלא  ֲאִני 
ַלֲעֹבר ְּכמֹו ֶעֶׂשר ַּדּקֹות... ָרַדְפנּו ַאֲחֵרי ַהְמַפְּקִדים, ַרק ְּכֵדי ְלַקֵּבל ִאּׁשּוֵרי ְּפִגיָׁשה ִעם ָּכל ִמיֵני 
ֲאָנִׁשים ֲחׁשּוִבים – אֹוָתם ָהִיינּו ְצִריִכים ְלַׁשְכֵנַע ְלַקֵּבל ֲעֵליֶהם ֶאת ַמְלכּותֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ֶמֶלְך 

ַהָּמִׁשיַח, ַלֲענֹות ָלֶהם ַעל ְׁשֵאלֹות ּוְלַבֵּצַע ְמִׂשימֹות.

!ּ הִתְּגַלּוּת נַאו
ַאֲחֵרי ְּתִפַּלת ִמְנָחה סֹוֶעֶרת, ָצַעְדנּו ַלֶּטָרסֹות ֶׁשל ַהִּמְגָרׁש ְרַחב-ַהָּיַדִים... ֵסֶדר ִנּגּוִנים ֶׁשָּכֶזה 
ַּבֹּבֶקר  ָמָחר  ַאָּתה ָּתקּום  ִנּגּון,  ְּבָכל  ִהְרַּגְׁשִּתי  ְלָך ָמה  ֲאָתֵאר  ֲאִני  ִאם  ָרִאיָת ַאף-ַּפַעם!  ֹלא 

ְוִתְמָצא אֹוִתי ְּבֶאְמַצע ִלְכֹּתב... ֲאִני יֹוֵׁשב ֵּבין ַהַחָּיִלים, ְוַהִהְתַרְּגׁשּות ּפֹוֶׁשֶטת ְּכֵאׁש ִּבְׂשֵדה 
קֹוִצים. ַהַּמָח"ט ְמַסֵּמן, ּוְלֶפַתע, ָּכל ַהְמַפְּקִדים ָהֲאהּוִבים ְוַהְּמסּוִרים ֶׁשָּלנּו, ָקִמים ִמְּמקֹוָמם 

ְויֹוְצִרים מּוֵלנּו ֲחִצי ֹּגֶרן ֲעָנִקית, ָיד ַעל ָּכֵתף.

ְמַנֵהל ַה'ְּפִעיִלּמּוִדים' עֹוֵמד ְּבֶאְמַצע ַהִּמְגָרׁש ָהֲעָנק ְוזֹוֵעק ְלֶעְבֵרנּו: "ַחָּיִלים! ַׁשָּבת ְׁשֵלָמה 
ְוָנַתּנּו ֶאת ָּכל-ֻּכָּלנּו ָלַרַּמְטָּכ"ל". "ֶרעֶּבע"! – הּוא ַמְמִׁשיְך  ִנְלַחְמנּו, ָעִלינּו ִּבְדָרגֹות, ָלַמְדנּו 
ְּבקֹול רֹוֵעד – "ֲאַנְחנּו ֹלא רֹוִצים ָלֶלֶכת ִמָּכאן ִלְפֵני ַהִהְתַּגּלּות! ֲאַנְחנּו ִקַּבְלנּו ֶאת ַמְלכּוְתָך 
ָעֵלינּו, ּוַמְבִטיִחים – ֶׁשֹּלא ַנְפִסיק ְלִהָּלֵחם, ַּגם ְּכֶׁשַּנְחֹזר ַלְּסִניף, ַלַּבִית, ַלַּתְלמּוד-ּתֹוָרה. ָאָּנא! 
ִּבְמקֹוִמי,  ֲאִני,  ַּגם  ַּכֲאֶׁשר  ִלֵּבנּו,  ִמִּקירֹות  ַמֲאִמין' ּפֹוֶרֶצת  'ֲאִני  ִׁשיַרת  ַעְכָׁשו"!  ַנאּו  ִּתְתַּגֶּלה 

ַמִּניַח ֶאת ָיִדי ַהְּקַטָּנה ֵמַעל ְּכֵתפֹו ֶׁשל ֲחֵבִרי ַלִּמְלָחָמה ַהּיֹוֵׁשב ְלָיִדי. 

ַעל  ָהָיה  ְּכָבר  ַהְּתִפָּלה  ְּבסֹוף  ְלַדְמֵין...  ְּתַנֶּסה  ַרק  ָּכְך  ַאֲחֵרי  ֶׁשָהָיה  ָהָעְצָמִתי  ַהַּמֲעִריב  ֶאת 
ַצָּואִרי ָענּוד ַהַּכְרִטיס ַהֶּנְחָׁשק – 'ַאּלּוף ְּבִצְבאֹות ה''...!

ַּבֶהְמֵׁשְך ִנַּגְׁשנּו – ָּכל ַהַּסֶּיֶרת – ְלִהְצַטֵּלם ִעם ַהְמַפְּקִדים ַעל ֶרַקע ְמֻיָחד ֶׁשל ֵסֶמל ַהַּׁשָּבת. ִאם 
ֵּתֵלְך ַלְמָקֵרר, ִּתְרֶאה ְּכָבר ֶאת ַהַּמְגֵנט ַהַּמְפִּתיַע... ְוָתִבין ַעל ָמה ְמֻדָּבר.

ַלַהְפָּתָעה ֶׁשל ַּבאְנֶקעט ְמֹפָאר, ְּכָלל ֹלא ִצִּפינּו. ַּבֲהָפָקה ַמְרִהיָבה ּוְלקֹול ַהְּצִליִלים, ִהְתַיַּׁשְבנּו 
ִלְסעּוַדת ְמַלֶּוה ַמְלָּכה ְמֹפֶאֶרת; ַמְקֵהַלת צ"ה סֹוֶחֶפת, ְנאּום ַחָּיל ְמַרֵּגׁש, ֶסֶרט ֻמְׁשָקע, ְקִליּפ 

ְמַרֵּתק ּוַמֲעַמד ָה'רֹוְלקֹול' ַהְמֻיָחד. ֶאְפָׁשר ִלְכֹּתב ַהְרֵּבה ֲאָבל עֹוֵמד ְלִהָּגֵמר ַהַּדף...

ַהְמַפְּקִדים  ְּבִלְוַית  ְוַהָּׁשָלל,  ַהַּמְזָּכרֹות  ָּכל  ִעם  ָלאֹוטֹוּבּוִסים  ִהְזָּדַרְזנּו  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת  ְלַאַחר 
ַהְּמסּוִרים ֶׁשֹּלא ִהְפִסיקּו ִלְרֹקד ִאָּתנּו ַעד ָהֶרַגע ָהַאֲחרֹון.

ַאָּבא! ָלַקְחִּתי ִאִּתי ֵמַהַּׁשָּבת ַהְרֵּבה ֲחָויֹות, ַהְפָּתעֹות ּוַמְזָּכרֹות, ֲאָבל ֶאת ַמה ֶּׁשֶּבֱאֶמת ָלַקְחִּתי 
ִאִּתי ֵמַהַּׁשָּבת, ַאף ֶאָחד ֹלא יּוַכל ְלהֹוִציא ֶאת ֶזה ִמֶּמִּני, ְותֹוְך ַּכָּמה ָיִמים – ַּגם ֹלא ִמְּמָך... 

ָהַרִּבי הּוא ַאָּבא ֶׁשָּלנּו, ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח! ֲאַנְחנּו ָהָעם ֶׁשּלֹו, ַהָּצָבא ֶׁשּלֹו, ָּבנּו ָּתלּוי ַהִּנָּצחֹון!

ַאָּבא, עֹוד ָּדָבר ֶאָחד, ֶאָחד ְוָיִחיד - "ַאז ֶּדער ַעם ָזאל ַמְכִריז ַזְיין – ְי-ִחי ַה-ֶּמ---ֶל-ְך!!
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אֹוָתנּו ּכַאֲֶׁשר  ְלַבֵּקר  ִהִּגיעּו  ִמְּקַראּון-ַהְייְטס  ְוַסְבָּתא  ַסָּבא 
ַּבַּפַעם ֶׁשָעְבָרה, ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ֵהִכין ִלְכבֹוָדם ַמֶּׁשהּו 

ְמֻיָחד ֶׁשְּיַׂשֵּמַח אֹוָתם.

ּוֶמעְנִּדי,  ָיָפה,  ְּבָרָכה  ָלֶהם  ָּכְתָבה  מּוְׁשִקי  ִצּיּור,  ֵהִכין  ָּדִויִדי  ַהָּקָטן  ָאִחי 
ַהְּבכֹור, ָלַמד ִׂשיָחה ְׁשֵלָמה ֶׁשל ָהַרִּבי ְּכֵדי לֹוַמר אֹוָתּה ִּבְסעּוַדת ַׁשָּבת. ֲאִני 
ִהְתַלַּבְטִּתי ְמאֹוד, ּוַבּסֹוף ִהְדַּפְסִּתי ְּתמּוָנה ָיָפה ֶׁשל ָּכל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ַעל 
ִהַּגְׁשִּתי  ַּבֶּלִחי...(  ִלי  ָצְבָטה  ִהִּגיעּו )ַאֲחֵרי ֶׁשַּסְבָּתא  ַחְרִסיָנה. ְּכֶׁשֵהם  ּכֹוס 

ָלֶהם ֶאת ַהּכֹוס, ְוַסָּבא ֶהְחִמיא ִלי. הּוא ֲאִפּלּו ָנַתן ִלי ַמְטֵּבַע ׁשֹוקֹוָלד.

ְמֻאָחר יֹוֵתר, ְּכֶׁשֻּכָּלם ְּכָבר ָיְׁשבּו ַעל ַהַּסָּפה ְוִאָּמא ִהִּגיָׁשה ׁשֹוקֹו ְועּוִגּיֹות, 
ַסָּבא ָׁשַאל אֹוִתי ֵאיזֹו ַמָּתָנה ְמֻיֶחֶדת ֵהַכְנִּתי ָלַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ָלֵתת לֹו 

ְּכֶׁשהּוא ִיְתַּגֶּלה...

ָהֱאֶמת, ִהְסַמְקִּתי ִמּבּוָׁשה ְוַהָּפִנים ֶׁשִּלי ִקְּבלּו ֶצַבע ֶׁשל ַעְגָבִנָּיה... ָּכל ַהְּזַמן 
ַמָּמׁש  ֶׁשִהיא  ַחַּב"ד  ַּבֵּבית  ַלְיָלִדים  ַמְסִּביר  ָּתבֹוא,  ֶׁשַהְּגֻאָּלה  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני 
ֶׁשל  ִהְתַּגּלּותֹו  ֶאת  ְלָזֵרז  ְּכֵדי  ְּבַמֲעִׂשים טֹוִבים  ְלהֹוִסיף  ּוִמְׁשַּתֵּדל  ְקרֹוָבה, 
ָהַרִּבי, ֲאָבל ַאף ַּפַעם ֹלא ָעָלה ְּבַדְעִּתי ַלְחֹׁשב ַעל ֶזה, ֶׁשְּכֶׁשָּמִׁשיַח ִיְתַּגֶּלה–
ָאבֹוא ְּבָיַדִים ֵריקֹות?... ָצִריְך ְלָהִכין ַמֶּׁשהּו ְּכֵדי ְלַקֵּבל ִאּתֹו ְּפֵני ָמִׁשיַח...

ַסָּבא ְּכִאּלּו ָקָרא ֶאת ַמְחְׁשבֹוַתי, ְוָאַמר: "ִאם ֲעבּור אֹוֵרַח 'ָּפׁשּוט' ָּכמֹוִני 
ֵהַכְנָּת ַמָּתָנה ָּכל ָּכְך ֻמְׁשַקַעת, ִהֵּנה, ֲעבּור אֹוֵרַח ָּכל ָּכְך ָחׁשּוב ְּכמֹו ֶמֶלְך 
ַהָּמִׁשיַח – ַוַּדאי ָצִריְך ְלָהִכין ַמֶּׁשהּו ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֻמְׁשָקע! ֲאָבל ֹלא נֹוָרא, 
ֲעַדִין ַאָּתה ָיכֹול ְלַהְׁשִלים ּוְלָהִכין, ַרק ַאל ִּתְׁשַּכח ֶׁשָהַרִּבי ָׂשֵמַח ִמַּמָּתנֹות 

ֲאֵחרֹות ְלַגְמֵרי"...

ָּבחּור  ָהָיה  ָּבֶהן הּוא  ַּבָּׁשִנים  ִנְזָּכר  - הּוא  ְוֵהַבּנּו  ַהָּזָקן,  ֶאת  ִלֵּטף  ַסָּבא 
ָצִעיר ִּב-770. ִּפְתאֹום ַסָּבא ָּפָנה ֵאַלי ְוָׁשַאל: "ֵלִוי'ק, ָׁשַמְעָּת ַעל ִמיֶׁשהּו 

ֶׁשֵהִכין ַמָּתָנה ְמֻיֶחֶדת ְלַקָּבַלת ָּפָניו ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח?...".

ֵהַנְעִּתי ֹראִׁשי ִלְׁשִליָלה, ְוַסָּבא ִהְמִׁשיְך "ַאָּתה יֹוֵדַע, ַאְדמֹו"ר ָהַרַּיי"צ ֵהִכין ֵסֶפר ּתֹוָרה ְּכֵדי 
ְלַקֵּבל ִאּתֹו ֶאת ָּפָניו ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח?".

ַעְכָׁשו ִהְתַחְלִּתי ְלִהְתַלֵהב, "ָמה? הּוא ַעְצמֹו ָּכַתב?", ָׁשַאְלִּתי. ְוַסָּבא, ִּבְמקֹום ַלֲענֹות, ִהְתִחיל 
ְלַסֵּפר ַהֹּכל ֵמַהְתָחָלה...

חֶבְלֵי מִָׁשיחַ
ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָּיה ָּפְרָצה ִּבְמלֹוא ֻעָּזּה. ַיֶּבֶׁשת ֵאירֹוָּפה ָהְפָכה ִלְמַעְרֹּבֶלת ֲאֻיָּמה ֶׁשל ָּדם 
ָוֵאׁש, ְוַהֶּגְרָמִנים, ִיַּמח ְׁשָמם, ָזְרעּו ֶהֶרס ְוֻחְרָּבן ְּבָכל ָמקֹום ֵאָליו ִהִּגיעּו. ְּבֶאְמָצעּות ְמטֹוִסים, 

 ֹטֶפס ַהַהְרָׁשָמה
ַלִהְׁשַּתְּתפּות ִּבְכִתיַבת ַהֵּסֶפר
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ֵהם ִהְפִציצּו ַאְלֵפי טֹונֹות ֶׁשל ִטיִלים ְוִהְׁשִמידּו 
ְּבתֹוְך  ָהְפכּו  ְּגבֹוִהים  ִּבְנָיִנים  ְׁשֵלמֹות.  ֲעָירֹות 
ֶאל  ִנְלְקחּו  ְיהּוִדים  ִמיְליֹוֵני  ָוֵאֶפר.  ְלַגל  ַּדּקֹות 
ַּבּׁשֹוָאה  ִקּדּוׁש-ַהֵּׁשם  ַעל  ְוֶנֶהְרגּו  ַהָּמֶות  ַמֲחנֹות 

ַהּנֹוָרָאה, ּוְבָכל ָמקֹום ָׂשְרָרה ֶּבָהָלה ְּגדֹוָלה.

ִּבְתִחַּלת ַהִּמְלָחָמה ָׁשָהה ַאְדמֹו"ר ָהַרַּיי"צ ְּבַוְרָׁשה 
ְלִהָּמֵלט  ִהְצִליַח  ֲעצּוִמים  ּוְבִנִּסים  ֶׁשְּבפֹוִלין 
ֶּגְרָמִני.  ָקִצין  ֶׁשל  ְּבִסּיּוַע  ַהּבֹוֶעֶרת  ֵמֵאירֹוָּפה 
ְּבֹחֶדׁש ֲאָדר ת"ש ִהִּגיַע ַאְדמֹו"ר ָהַרַּיי"צ ְלַאְרצֹות 
ַהְּבִרית, ּוְבָכל ָמקֹום ִהְכִריז ֶׁשַהִּמְלָחָמה ַהּנֹוָרִאית 
ִהיא 'ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח', ּוְמַהָּוה ִסיָמן ָּברּור ַלִהְתַּגּלּות 

ַהְּקרֹוָבה ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח.

הּוא  ִהְׁשַּתֵּתף,  ֶׁשָהַרִּבי  ְוִהְתַוֲעדּות  ִּכּנּוס  ְּבָכל 
ְוַהֶהְכֵרַח  ַהחֹוָבה  ַעל  ְּבִהְתַלֲהבּות-ֹקֶדׁש  ָנַאם 
ַלֲעׂשֹות ָּכל ֶׁשִּביָכְלֵּתנּו ְלִהְתּכֹוֵנן ּוְלָהִכין ֲאֵחִרים 
ִלְקַראת ִּביַאת ָמִׁשיַח. ַאְדמֹו"ר ָהַרַּיי"צ ַּגם ִׁשֵּגר 
ִמְכָּתִבים ְמֻיָחִדים ָּבֶהם ִהְתַיֵחס ַלִּמְלָחָמה, ְוִאם 
ֶאָחד  ִּתְראּו  יֹום'  ַהּיֹום  'לּוַח  ִּבְתִחַּלת  ִּתְפְּתחּו 

ֵמַהִּמְכָּתִבים ָהֵאֶּלה:

"ַּבְּתקּוָפה ַהּנֹוְכִחית ֶׁשל 'ֲהַרת עֹוָלם', ְּכֶׁשָהעֹוָלם 
ִיְתָּבֵרְך  ְוַהֵּׁשם  ָמִׁשיַח',  'ֶחְבֵלי  ִמְּפַאת  ִמְזַּדֲעֵזַע  ֻּכּלֹו 
ִהִּצית ֶאת חֹוַמת ַהָּגלּות – ֵמחֹוָבתֹו ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי, ִאיׁש 
ּוָמה  ָעִׂשיִתי  ֶמה  ַעְצמֹו:  ֶאת  ִלְׁשֹאל  ְוָצִעיר,  ָזֵקן  ְוִאָּׁשה 
ֲאִני עֹוֶׂשה ִּבְכֵדי ְלָהֵקל ֶאת 'ֶחְבֵלי ָמִׁשיַח' ְוִלְזּכֹות ַלְּגֻאָּלה 

ַהְׁשֵלָמה ַעל ְיֵדי ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו?!"...

'ַהְּקִריָאה  ְּבֵׁשם  ְמֻיָחד  ִעּתֹון  הֹוִציא  ָהַרַּיי"צ  ַאְדמֹו"ר 
ּבֹואֹו  ַעל  ָּבעֹוָלם  ְלַפְרֵסם  ַמְּטָרתֹו  ֲאֶׁשר  ְוַהְּקֻדָּׁשה', 
ְמֻיֶחֶדת:  ִּבְקִריָאה  ָיָצא  הּוא  ַהָּמִׁשיַח.  ֶמֶלְך  ֶׁשל  ַהָּקרֹוב 
ֶׁשָּלּה  ֶׁשַהַּמְׁשָמעּות  ִלְגֻאָּלה",  ְלַאְלַּתר  ִלְתׁשּוָבה  "ְלַאְלַּתר 
ִהיא ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ַעְכָׁשו, ּוִמָּיד ָיבֹוא ָמִׁשיַח. ַהֲחִסיִדים 
ִהְדִּפיסּו ֶאת ַהְּקִריָאה ַהּזֹו ַעל ַמְדֵּבקֹות, ְוִהְדִּביקּו אֹוָתן ְּבָכל 
ַמְדֵּבקֹות  ִהְדִּביק  ַעְצמֹו  ְׁשִליָט"א  ָהַרִּבי  ַּגם  ֶאְפָׁשִרי.  ָמקֹום 

ֵאֶּלה...

"ָמה, ָהַרִּבי ְּבַעְצמֹו?!...", ֹלא ָיֹכְלִּתי ְלִהְתַאֵּפק ְוָעַצְרִּתי ֶאת 
ַסָּבא ְּבֶאְמַצע ַהִּסּפּור. "ֵּכן, ַמָּמׁש ָּכְך", ֵהִׁשיב ַסָּבא. "ָהַרִּבי 
ֶהְרָאה ָלנּו, ַהֲחִסיִדים, ֵּכיַצד ִלְנֹהג ִּבְדָבִרים ֶׁשָהַרִּבי אֹוֵמר. 
ִאם ָהַרִּבי עֹוֵסק ְּבנֹוֵׂשא ָּכל ֶׁשהּוא ְּבָכל ַהַּלַהט ְוַהִהְתַלֲהבּות, 

ַּגם ֲאַנְחנּו ִנְתַמֵּסר ּוְנַפְרֵסם ְּבַרֲחֵבי ָהעֹוָלם".

 מְַתחִילִים לִכְּתֹב
אֶת סֵפֶר הַּתֹוָרה

ִלְפֵני  ָקָצר  ְזַמן  תש"ב,  ְׁשַנת  ּתֹוָרה,  ְּבִׂשְמַחת 
ַהַהָּקפֹות ִּב-770, ִהְכִריז ַאְדמֹו"ר ָהַרַּיי"צ ְּבַמְפִּתיַע 
ָּכל  ְּבֵׁשם  ְמֻיָחד  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ִלְכֹּתב  ְמַתְכֵנן  ֶׁשהּוא 
ֶמֶלְך  ֶׁשל  ָּפָניו  ֶאת  ִאּתֹו  ְלַקֵּבל  ְּכֵדי  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ִלְכֹּתב  ָהַרַּיי"צ  ַאְדמֹו"ר  ִּתְכֵנן  ַּבְּתִחָּלה,  ַהָּמִׁשיַח. 
ֶׁשהּוא  ְּכִפי  ֲאָבל  ְּפָרִטי,  ְּבֹאֶפן  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֶאת 
ַמֲעָלָתּה  ַעל  ּתֹוָרה  ְּבִׂשְמַחת  ִּדֵּבר  ַּכֲאֶׁשר  ִסֵּפר, 
ַּבְּזכּות  ְלַׁשֵּתף  ֶהְחִליט  הּוא  ִיְׂשָרֵאל,  ַאֲהַבת  ֶׁשל 

ָהֲעצּוָמה ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים.

ְקָלִפים  ְלַהִּׂשיג  ְמאֹוד  ָקֶׁשה  ָהָיה  ָיִמים  ְּבאֹוָתם 
ִלְכִתיַבת ֵסֶפר ּתֹוָרה – ֵּכיָון ֶׁשַהֶּמְמָׁשָלה ֶהְחִריָמה 
ָׁשָנה!  ֲחִצי  ַהִּמְלָחָמה.  ְלָצְרֵכי  ָהעֹורֹות  ָּכל  ֶאת 
ֲחָׁשִאית,  ְּבצּוָרה  ְקָלִפים  ֶׁשִהִּׂשיגּו  ַעד  ָעְבָרה 
ָהַרַּיי"צ  ַאְדמֹו"ר  ְמאֹוד...  ָּגבֹוַּה  ִּבְמִחיר  ְוַכּמּוָבן 
ַהְּקָלִפים  ְמִחיר  ֶאת  ַהְּפָרִטי  ִמַּכְסּפֹו  ִׁשֵּלם 

ְוַהַּמְׂשֹּכֶרת ַלּסֹוֵפר ֶׁשָּכַתב ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה.

ֲחִסיִדים ַרִּבים ָרצּו ִלְהיֹות ֻׁשָּתִפים ַּבְּזכּות ַהְּגדֹוָלה 
ָלֵכן,  ָמִׁשיַח,  ְּפֵני  ְלַקָּבַלת  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ְּכִתיַבת  ֶׁשל 
ְּבַקָּבַלת  ֶׁשְּיַטֵּפל  ְמֻיָחד  ַוַעד  ָהַרַּיי"צ  ַאְדמֹו"ר  ִמָּנה 
ְּבֹראׁש  ִחּנּוְך'.  ְלִעְנְיֵני  ַל'ֶּמְרָּכז  ְוַהֲעָבָרָתם  ַהְּכָסִפים 
ַהַּוַעד ֶהֱעִמיד ָהַרִּבי ֶאת ַמְזִּכירֹו ָהִאיִׁשי, ָהַרב ֵאִלָּיהּו 

ֵייאִכיל ִסיְמְּפסֹון. 

ַהְיִדיָעה ַעל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהְמֻיָחד ִהְתַּפְּׁשָטה, ְוָגְרָמה 
ְּבָכל  ֲהֵרי  ַהֲחִסיִדים.  ְּבֶקֶרב  ֲעצּוָמה  ְלִהְתַרְּגׁשּות 

ָהַרִּבי ִנְכָנס ַלַּמֲעָמד ִעם ַהַּקְרטֹון ַהּסֹוִדי...
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ַהּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים ֹלא ָנֲהגּו ָּכְך, ְוִאם ָהַרִּבי מֹוִדיַע ַעל ְּכִתיַבת ֵסֶפר ּתֹוָרה ְלַקָּבַלת ָּפָניו ֶׁשל 
ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ִסיָמן ֶׁשַהְּגֻאָּלה ַמָּמׁש ְקרֹוָבה!...

ֹלא ַרק ַהֲחִסיִדים ִהְתַלֲהבּו, ַהְרֵּבה ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ִהְצָטְרפּו ַלִהְתעֹוְררּות ָהרּוָחִנית ֶׁשִּנְגְרָמה 
ְּבִעְּקבֹות ְּכִתיַבת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה. ָהַאְדמֹו"ר ִמְּזִווהיל ָאַמר ֶׁש"ָהַרִּבי ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש אֹוֵמר ַמה 

ֶּׁשאֹוְמִרים לֹו ִמָּׁשַמִים".

ְּבב' ִאָּיר, יֹום ֻהַּלְדּתֹו ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ַהַּמֲהַר"ׁש, ֶנֶעְרָכה ֲחִגיָגה ֲחָׁשִאית ֶׁשל ַהְתָחַלת ְּכִתיַבת 
ֵסֶפר ַהּתֹוָרה, ְוַאְדמֹו"ר ָהַרַּיי"צ ָּכַתב ֶאת ַהִּמָּלה ָהִראׁשֹוָנה. ְלַאַחר ִמֵּכן ֶנֶעְרָכה ִהְתַוֲעדּות 

ֲחִסיִדית ִעם ָהַרִּבי ְוִהְתַּפְּללּו ִמְנָחה. ַּכּמּוָבן ֶׁשְּבאֹותֹו יֹום ֹלא ָאְמרּו ַּתֲחנּון ִּב-770...

הַּסִיּּום ֶׁשּלֹא נֶעֱַרךְ...
ֵׁשׁש ָׁשִנים ִנְמְׁשָכה ְּכִתיַבת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה. ְּבֹחֶדׁש ֶחְׁשָון תש"ח, ָּכַתב ַהּסֹוֵפר ֶאת ַהָּפָרָׁשה 

ָהַאֲחרֹוָנה, ָּפָרַׁשת ַהֲאִזינּו.

ַעל ִּפי הֹוָרַאת ַאְדמֹו"ר ָהַרַּיי"צ, ֹלא ָּכַתב ַהּסֹוֵפר ֶאת ַהְּפסּוִקים ָהַאֲחרֹוִנים, ֶאָּלא 
ִהְׁשִאיר אֹוָתם ְלַמֲעַמד ַהִּסּיּום ֶׁשל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה, ֶׁשָהָיה ָאמּור ְלֵהָעֵרְך ְּבָכ"ף ֶחְׁשָון, 

יֹום ֻהַּלְדּתֹו ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ָהַרַּׁש"ּב. ִמִּסּבֹות רּוָחִנּיֹות-ְׁשֵמיִמּיֹות, ֶהְחִליט ְּבסֹופֹו ֶׁשל 
ָּדָבר ַאְדמֹו"ר ָהַרַּיי"צ ִלְדחֹות ֶאת ַמֲעַמד ַהִּסּיּום.

ַסָּבא ָעַצר ְוָלַגם ֵמַהָּקֶפה ֶׁשְּכָבר ִהְסִּפיק ְלִהְתָקֵרר. ֶמעְנִּדי ַוֲאִני ִחִּכינּו ְּבֶמַתח ְלֶהְמֵׁשְך 
ַהִּסּפּור, ֲאָבל ַסָּבא ַרק ִהְסַּתֵּכל ָעֵלינּו ְוִחֵּיְך. ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ֹלא ִהְתַאַּפְקִּתי 

ְוָׁשַאְלִּתי ֶאת ַסָּבא: "נּו, ָאז ָמַתי ֶנֱעַרְך ַהִּסּיּום ֶׁשל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה?".

ַסָּבא ׁשּוב ִלֵּטף ֶאת ַהָּזָקן, ְוִהְמִׁשיְך ְלַסֵּפר: "ַאְדמֹו"ר ָהַרַּיי"צ ִהְסַּתֵּלק 
נֹוַתר  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ּוְבֶמֶׁשְך  ְׁשָבט תש"י,  יּו"ד  ֹּבא,  ָּפָרַׁשת  ְּבַׁשָּבת 
ֵסֶפר ַהּתֹוָרה נֹוַתר ָׁשמּור ְּבַאַחד ַהֲחָדִרים ִּב-770, ְוִחָּכה ִלְׁשַעת 

ָרצֹון".

ֵאֶצל  ַּבְיִׁשיָבה  ִלְלֹמד  ִהַּגְעִּתי  ַוֲאִני  ָׁשָנה,  ֶעְׂשִרים  ִּכְמַעט  ָעְברּו 
ָהַרִּבי ִּב-770. ְּכֶׁשִהְתָקֵרב יּו"ד ְׁשָבט, ָהִיינּו ְמאֹוד ִנְרָּגִׁשים. ָחְלפּו 

ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ֵמָאז ִקֵּבל ָהַרִּבי ֶאת ַהְּנִׂשיאּות ְוִנְהָיה ָהַרִּבי ֶׁשָּלנּו ְוָהְיָתה 
ָלנּו ַהְרָּגָׁשה ֶׁשהֹוֵלְך ִלְהיֹות ַמֶּׁשהּו ְמאֹוד ְמֻיָחד.

ְלַאַחר  ָקָצר  ֶׁשְּזַמן  ַהֲחִסיִדים  ִמִּזְקֵני  ֶאָחד  ִסֵּפר  ַהִהְתַוֲעֻדּיֹות,  ְּבַאַחת 
ַהִהְסַּתְּלקּות ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ָהַרַּיי"צ הּוא ִנַּגׁש ֶאל ָהַרִּבי ְוָׁשַאל ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות 
ֶׁשַאְדמֹו"ר ָהַרַּיי"צ ִהְסַּתֵּלק ּוָמִׁשיַח עֹוד ֹלא ִהִּגיַע, ֲהֵרי הּוא ָאַמר ֶׁשָּמִׁשיַח 

ַמִּגיַע  ֶׁשָּמִׁשיַח  ִנְקָרא  ֲעַדִין  ֶזה   – ַאֲחֵרי  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ֶׁשַּגם  לֹו  ָעָנה  ָהַרִּבי  ְּבָיָמיו?  ִיְתַּגֶּלה 
'ְּבָיָמיו'.

ְוִהֵּנה, ָחְלפּו ֶעְׂשִרים ָׁשָנה... ֵהַבּנּו ֶׁשַעְכָׁשו ַמָּמׁש ִהִּגיַע ַהְּזַמן ּוָמִׁשיַח ָצִריְך ְלִהְתַּגּלֹות!

הַהְִתַרּגְׁשּות ּגֹובֶרֶת!...
ִהְרַּגְׁשנּו ָמִׁשיַח ָּבֲאִויר ְוִהְתַרַּגְׁשנּו ְמאֹוד. ָאְמָנם ַּכָּמה ֲחִסיִדים ְמֻבָּגִרים ִנּסּו 'ְלַהְרִּגיַע' אֹוָתנּו 
ּוְלַצֵּנן ֶאת ַהִהְתַלֲהבּות, ֲאָבל ֹלא ִהְצִליחּו...! ְלִׂשְמָחֵתנּו, ַּבִהְתַוֲעדּות ֶׁשל ַׁשָּבת ַהֲהָכָנה 
ְלי' ְׁשָבט, ָהַרִּבי הֹוִדיַע ַעל ְמֹאָרע ְמֻיָחד... ִסּיּום ְּכִתיַבת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ְלַקָּבַלת ְּפֵני ְמִׁשיַח 

ִצְדֵקנּו!

ָּכֵעת ַּגם ַהֲחִסיִדים ֶׁשִּנּסּו 'ְלַהְרִּגיַע' אֹוָתנּו ִהְצָטְרפּו ַלִהְתַלֲהבּות ַהְּכָלִלית, ַּגם ֵהם ֵהִבינּו 
ֶׁשִאם ַאְדמֹו"ר ָהַרַּיי"צ ִעֵּכב ֶאת ִסּיּום ֵסֶפר ַהּתֹוָרה, ְּבֶעְׂשִרים ָׁשָנה, ָהְיָתה ְלָכְך ִסָּבה, 
ָרצֹון  ֵעת  ִהִּגיָעה  ִּכי  ְּכִתיָבתֹו,  ִסּיּום  ַעל  ַעְכָׁשו  ַּדְוָקא  ִהְכִריז  ֶׁשָהַרִּבי  ַהִּסָּבה  ּוְברּוָרה 

ְלִביַאת ָמִׁשיַח, ְוָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַה'ִּסּיּום' ַהֶּזה ִיְהֶיה 'ִסּיּום' ַהָּגלּות!!!

ֻּכָּלם ֵהִבינּו... ּוְבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ִהְתַקְּׁשרּו ִלְקרֹוֵבי ַהִּמְׁשָּפָחה ְלהֹוִדיַע ָלֶהם ַעל ַהְמֹאָרע 
ְלִהְׁשַּתֵּתף  ְּכֵדי  ִל-770  ְוִהִּגיעּו  ִטיָסה  ַּכְרִטיֵסי  ִלְקנֹות  ִמֲהרּו  ַרִּבים  ֲאָנִׁשים  ַהְמֻיָחד. 
ַּבַּמֲעָמד. ָהָיה ָּברּור ֶׁשֶּזה ְמֹאָרע ְמֻיָחד. ֻּכָּלם ִהְרִּגיׁשּו ֶׁשַהָּגלּות הֹוֶלֶכת ְלִהְסַּתֵּים, ְוָהַרִּבי 

ִיְתַּגֶּלה ְּכֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח!

ְּביֹום ֲחִמיִׁשי ַּבַּלְיָלה, 770 ָהָיה ָעמּוס ַּבֲחִסיִדים ִנְרָּגִׁשים. ְלָמֳחָרת ָהָיה ָאמּור 
ֶׁשֶּזהּו  ְּבטּוִחים  ָהיּו  ְוֻכָּלם  ַהּתֹוָרה,  ֵסֶפר  ֶׁשל  ַהִּסּיּום  ַמֲעַמד  ְלִהְתַקֵּים 
ַהַּלְיָלה ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַהָּגלּות. ּתֹוְך ְזַמן ָקָצר ִהְצָטְרפּו ָּכל ַהֲחִסיִדים 
ְּבַסִּכין.  ַהֶּמַתח  ֶאת  ַלְחֹּתְך  ֶאְפָׁשר  ְוָהָיה  ָהִרּקּוִדים,  ְלַמְעְּגֵלי 
ִל-770  ִנְכְנסּו  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ּוְבָכל  ְלִׂשיָאּה,  ִהִּגיָעה  ַהִהְתַרְּגׁשּות 
ְּבַרֲחֵבי  ְמקֹומֹות  ִמיֵני  ִמָּכל  ֲחִסיִדים  ֶׁשל  נֹוָספֹות  ְקבּוצֹות 

ָהעֹוָלם.

הַּמַעֲמָד הַּגָדֹול
ְלַהְכִניס  ָמקֹום  ָהָיה  ֹלא  ְּכָבר   ,2:30 ְּבָׁשָעה  ַּבָּצֳהַרִים,  ִׁשִּׁשי  ְּביֹום 
ֲאִפּלּו ַמַחט ַאַחת ְקַטָּנה! ָהְרחֹובֹות ִּבְקַראּון-ַהְייְטס ָהיּו ֵריִקים ֵמֲאָנִׁשים, 
ּו-770 ָהָיה ָצפּוף ִּבְמֻיָחד. ַאף ֶאָחד ֹלא ָרָצה ְלַפְסֵפס ֶאת ַהַּמֲעָמד ַהְמֻיָחד, 
ּוְכָבר ִמְּׁשעֹות ַהֹּבֶקר ָּתְפסּו ֵמאֹות ֲחִסיִדים ְמקֹומֹות טֹוִבים, ֶׁשּיּוְכלּו ִלְראֹות 
ָּכל ְּפָרט ִמָּקרֹוב... ִמי יֹוֵדַע... אּוַלי ִנְזֶּכה ֶׁשָהַרִּבי ִיְתַּגֶּלה ְּכֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְוִיַּקח 

אֹוָתנּו ַעל ֲעָנִנים ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבירּוָׁשַלִים...

ַהֶּכֶתר ַהְמֻיָחד ֶׁשל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה שבט ה'תשע"ז • 1617 • במחנה צבאות השם



 ִּפְתאֹום, ִנְבַקע ְׁשִביל ְמֻיָחד ְּבתֹוְך ַהָּקָהל ַהָּצפּוף. ֹלא ָּכל ָּכְך 
ֵהַבְנִּתי ֵאיְך ֶזה קֹוֶרה, ְוִהְתַאַּמְצִּתי ִלְראֹות. ְּבֹראׁש ַהְּׁשִביל ָּפַסע 
ָהַרִּבי  ָצַעד  ּוֵמֲאחֹוָריו  ְּבָיָדיו,  ַהּתֹוָרה  ְּכֶׁשֵּסֶפר  ִסיְמְּפסֹון  ָהַרב 

ִעם ֻקְפַסת ַקְרטֹון ְסגּוָרה.

ַאף ַּפַעם ֹלא ָרִאיִתי ֶאת ָהַרִּבי ַמְחִזיק ֻקְפַסת ַקְרטֹון! זֹו ָהְיָתה 
ִחיָדה ֲאִמִּתית... 

ָהַרב ִסיְמְּפסֹון ִהִּניַח ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַעל ֻׁשְלַחן ַהִהְתַוֲעֻדּיֹות 
ַלַּמֲעָמד  ְלַהְזִמין  ְוֵהֵחל  ִּבְמקֹומֹו  ִהְתַיֵּׁשב  ְוָהַרִּבי  ָהַרִּבי,  ֶׁשל 
ִנְׁשמֹות  ֶאת  ַּגם...  ָהעֹוָלם.  ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ַהְמֻיָחד 
ְּבַמֲעַמד ַמַּתן ּתֹוָרה, ַּגם  ִהְרַּגְׁשִּתי ְּכמֹו  ִיְׂשָרֵאל! 

ָׁשם ִהְׁשַּתְּתפּו ּכ-ּו-ָּל-ם!!!

ִּבְתִהִּלים.  ָּכ"ף  ִמְזמֹור  לֹוַמר  הֹוָרה  ָהַרִּבי 
ַהַּמְׁשִּפיַע ַהָּיִׁשיׁש ָהַרב ְׁשמּוֵאל ְלִויִטין ָאַמר ֶאת 
ַהִּמְזמֹור ְּבקֹול ְוֻכָּלנּו ָחַזְרנּו ַאֲחָריו. ְלַאַחר ֶׁשִּנְּגנּו 
ֶאת ַהִּנּגּוִנים ֶׁשל ַרּבֹוֵתינּו ְנִׂשיֵאינּו, ִנַּגׁש ַהּסֹוֵפר, 
ָהַרב ְׁשַמְרָיהּו ֶפְקטֹור – הּוא ִנְבַחר עֹוד ַעל ְיֵדי 
ַאְדמֹו"ר ָהַרַּיי"צ ִלְכֹּתב ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה, ְוַעְכָׁשו 

ַּגם ָזָכה ְלַסֵּים אֹותֹו.

ַעל  ִהְסַּתְּכלּו  ֻּכָּלם  ַּבּסֹוֵפר.  ִהִּביט  ֹלא  ֶאָחד  ַאף 
ָהַרִּבי, ְוֹלא ָרצּו ְלַפְסֵפס ֲאִפּלּו ֶרַגע ֶאָחד. ַּכֲאֶׁשר 
ָהַאֲחרֹונֹות,  ָהאֹוִתּיֹות  ְּכִתיַבת  ֶאת  ִסֵּים  ַהּסֹוֵפר 
ָהִראׁשֹון  ַהָּפסּוק  ֶאת  ְּבקֹול  לֹוַמר  ָהַרִּבי  ֵהֵחל 

ֶׁשאֹוְמִרים ְּבַהְכָנַסת ֵסֶפר ּתֹוָרה:

"ַא-ָּת-ה, ָהְרֵאָת ָלַדַעת. ִּכי ֲא-ֹד-ָנ-י, הּוא ָהֱאֹלִקים. ֵאין 
ע-ֹו-ד – ִמ-ְּל-ַב-ּד-ֹו"!

ִּבְׁשָאָגה ַאִּדיָרה ָאְמרּו ַּגם ַהֲחִסיִדים ֶאת ַהָּפסּוק, ּוְלַאַחר 
ִמְּמִדינֹות ׁשֹונֹות לֹוַמר  ֲחִסיִדים נֹוָסִפים  ִהְתַּכְּבדּו  ִמֵּכן 
ִהְכִריז  ָהַאֲחרֹון, ׁשּוב  ַהָּפסּוק  ֶאת  ַהְּפסּוִקים.  ֶיֶתר  ֶאת 

ָהַרִּבי ְּבקֹול, ְוֻכָּלנּו ַאֲחָריו ְּבִהְתַרְּגׁשּות ֲעצּוָמה.

ִנַּגׁש  אֹותֹו,  ְוָגְללּו  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֶאת  ֶׁשִהְגִּביהּו  ַאֲחֵרי 
ָהַרִּבי ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֻּקְפָסא, ְוַהֵּלב ֶׁשל ֻּכָּלנּו ָּפַעם ְּבָחְזָקה. 

ַמה ֵּיׁש ַּבֻּקְפָסא? ְוִהֵּנה... ָהַרִּבי מֹוִציא... ֶּכֶתר ְמֹפָאר!

ָהַרִּבי ִהְגִּביַּה ֶאת ַהֶּכֶתר... ְּבאֹותֹו ְזַמן ְּבַחַּב"ד ֹלא ָהָיה ֻמָּׂשג 
ָּכֶזה ֶׁשל ֶּכֶתר ְלֵסֶפר ּתֹוָרה. ָהִייִתי ָּבטּוַח ֶׁשָהַרִּבי הֹוֵלְך ְלַהִּניַח 
ֶאת ַהֶּכֶתר ַעל ָהֹראׁש ֶׁשּלֹו... ָּכל ָּכְך ָהִייִתי ָּבטּוַח ֶׁשָהַרִּבי הֹוֵלְך 

ְלִהְתַּגּלֹות ָּכאן ְוַעְכָׁשו ְּכֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח...

ֲחִסיִדים  ַּכָּמה  ַהּתֹוָרה,  ֵסֶפר  ַעל  ַהֶּכֶתר  ֶאת  ִהְלִּביׁש  ָהַרִּבי 
ְוַהַּתֲהלּוָכה  ֵנרֹות,  ִהְדִליקּו  ַהֵּסֶפר,  ֵמַעל  ֻחָּפה  ָּפְרסּו  ְזִריִזים 

ָיְצָאה ִמִּביַמת ַהִהְתַוֲעֻדּיֹות ִּב-770 ְלִכּוּון ֲארֹון ַהֹּקֶדׁש.

ַהּתֹוָרה.  ֵסֶפר  ֶאת  ְמַלֶּוה  ָהַרִּבי  ֵּכיַצד  ְוִלְראֹות  ְלִהָּדֵחף  ִנִּסיִתי 
ַאַחר ָּכְך, ִהְתַיֵּׁשב ָהַרִּבי ִּבְמקֹומֹו ּוֵבֵרְך ֶׁשֶהֱחָינּו ַעל ְּפִרי ָחָדׁש, 
ֶׁשָּזִכינּו  ה',  ָּברּוְך  ָאֵכן,  ֲעצּוָמה.  ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ָאֵמן  ָעִנינּו  ְוֻכָּלנּו 

ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבְמֹאָרע ַהְמֻיָחד ַהֶּזה!

ַהֲחִסיִדים ִנְּגנּו ִנּגּון ֲהָכָנה, ְוָהַרִּבי ָאַמר ַמֲאַמר ֲחִסידּות ְמֻיָחד 
ּבֹו ִהְזִּכיר ֶאת ַמֲאַמר ֲחַז"ל ֶׁש"ֹּמֶׁשה הּוא ּגֹוֵאל ִראׁשֹון הּוא ּגֹוֵאל 
ַאֲחרֹון", ְוָלֵכן, ְּכמֹו ֶׁשֹּמֶׁשה ָּכַתב ֵסֶפר ּתֹוָרה, ַּגם ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח 

ּכֹוֵתב ֵסֶפר ּתֹוָרה...

יֹוֵתר ִמֶּזה ֹלא ָהִיינּו ְצִריִכים... ֻּכָּלנּו ֵהַבּנּו ֶׁשָהַרִּבי ְמַדֵּבר ַעל 
ַעְצמֹו ְואֹוֵמר ֶׁשהּוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח...

ּומָה הַּמַָּתנָה ֶׁשּלָנּו?...
ָצִריְך  ֶׁשָהַרִּבי  ֵהִבינּו  ֻּכָּלם  ִאם  ֵמִבין!  ֹלא  ֲאִני  ַסָּבא,  "ֲאָבל 

ְלִהְתַּגּלֹות ְּכֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ָלָּמה ֶזה עֹוד ֹלא ָקָרה?".

ַסָּבא ִחֵּיְך, ְוָׁשַאל ֶאת ֶמעְנִּדי ִאם הּוא יּוַכל ַלֲענֹות ִּבְמקֹומֹו. 
ִלי  "ִנְרֶאה  ְּבִהְתַלֲהבּות:  ָאַמר  ְוָאז  ַּדּקֹות,  ַּכָּמה  ָחַׁשב  ֶמעְנִּדי 
ֶׁשֵהַבְנִּתי! ָהַרִּבי ִּגָּלה ָלנּו ֶׁשהּוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ְוֶזה ָהָיה ָׁשָלב 
ֶׁשִּנְזֶּכה  ְּכֵדי  ֲאָבל  ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ַהּסֹוִפית  ַלִהְתַּגּלּות  ַּבֶּדֶרְך  ָחׁשּוב 
ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ִמִּצֵּדנּו.  ַמֶּׁשהּו  ַלֲעׂשֹות  ָעֵלינּו  ְּבֹפַעל,  ְלָכְך 
ְלִהְתּכֹוֵנן ּוְלַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ֶאת ַמְלכּותֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ּוְלַקֵּים ֶאת 

ָּכל הֹוָראֹוָתיו. ִלְלֹמד יֹוֵתר טֹוב, ּוְלִהְתַנֵהג ְּכמֹו ָחִסיד".

"ָיֶפה ְמאֹוד!" ִׁשֵּבַח ַסָּבא ֶאת ֶמעְנִּדי, "ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרִּתי ֹקֶדם ְלֵלִוי'ק, 
ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ָצִריְך ְלָהִכין ַמָּתָנה רּוָחִנית ְמֻיֶחֶדת, ִאָּתּה הּוא 
ְיַקֵּבל ֶאת ָּפָניו ֶׁשל ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח. ְוַעְכָׁשו ְּכַדאי ְלִהְזָּדֵרז, ִּכי 

ָהַרִּבי ָצִריְך ְלִהְתַּגּלֹות ְּבָכל ֶרַגע. הּוא ִהְבִטיַח ָלנּו!...".

ָהַרִּבי ַמִּניַח ֶאת ַהֶּכֶתר ַעל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה

ַהְּקִריָאה ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֶׁשל ָמִׁשיַחָהַרִּבי עֹוֶלה ַלּתֹוָרה, ַּכֲאֶׁשר ַעל ִּביַמת 
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ִּב-770 ּבֵיתֹו  ָהַרִּבי  ֶׁשל 
ָהעֹוָלם,  ֶמְרַּכז  הּוא 
ִמֵּדי ָׁשבּוַע ְמַבְּקִרים 
ּבֹו ַאְלֵפי ְיהּוִדים ִמָּכל ְקצֹות ָהעֹוָלם, ּוִמֵּדי 
ִמְכָּתִבים  ֵמאֹות  ָהַרִּבי  ֶאל  ַמִּגיִעים  יֹום 

ְּפִעילּות  הֹוֶמה  ְוהּוא  ְמִדינֹות,  ֵמַעְׂשרֹות 
ַהְיָמָמה:  ְׁשעֹות  ָּכל  ְלֹאֶרְך  ִאיְנֶטְנִסיִבית 
ִסּיּוִרים,  ְּתִפּלֹות,  ִׁשעּוִרים,  ִהְתַוֲעֻדּיֹות, 

ּוְבֶעֶצם... ַמה ֹּלא?

ַאְך ֵּביתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ֶׁשִּבְרחֹוב ְּפֶרִזיֶדְנט, 
ַמִּכיר  ֶׁשֹּלא  ִמי  ַהָּגמּור.  ַהֶהֶפְך  הּוא 
ְיַזֶהה  ֹלא  ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ַהְּפָרִטי  ֵּביתֹו  ֶאת 
ִמְתּגֹוֵרר  ָּבעֹוָלם  ָּגדֹול  ֲהִכי  ַהַּמְנִהיג  ִּכי 
ְנַגֶּלה  ִאם  ְוַאף  ְלַמַּדי,  ְּפׁשּוָטה  ְּבִדיָרה 
לֹו ְּבסֹוד ֶאת ָהֵאזֹור ּבֹו ְמֻמָּקם ַהַּבִית – 
ֹלא ַיְצִליַח ְלַזהֹות ִּכי ַּבִית ִמְסַּפר 1304, 

הּוא הּוא ֵּביתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי.

ֹרב  ְּבֶמֶׁשְך  ָהַרִּבי  ָׁשָהה  ַהָּׁשִנים  ְלֹאֶרְך 
ְׁשעֹות ַהּיֹום ְוַהַּלְיָלה ִּב-770, ְוָהָיה ַמִּגיַע 
ְמֻאֶחֶרת,  ַלְיָלה  ִּבְׁשַעת  ַרק  ַהַּבִית  ֶאל 

ַהְרֵּבה ַאֲחֵרי ֲחצֹות...

ִמי ֶׁשָהָיה ַּבַּבִית ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהּיֹום, ָהְיָתה 
מּוְׁשָקא,  ַחָּיה  ָמַרת  ַהִּצְדָקִנית  ָהַרָּבִנית 
ֶׁשַהַּבִית ַהָּצנּוַע הֹוֵלם ְלַהְפִליא ֶאת ֹאֶפן 
ַהְנָהָגָתּה ֶׁשָהָיה ִּבְצִניעּות ֻמְפָלָגה, "ָּכל 

ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה".

ָהַרִּבי יֹוֵצא ֵמַהִּמְרֶּפֶסת ָהֲאחֹוִרית ֶאל ַהְּמכֹוִנית
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ּתֹולְדֹות הַּבַיִת
ָלֵצאת  ְוָהַרָּבִנית  ָהַרִּבי  ִהְצִליחּו  ַּכֲאֶׁשר 
ֵמֵאירֹוָּפה ַהּבֹוֶעֶרת ּוְלַהִּגיַע ְלחֹוף ִמְבָטִחים 
ְּתקּוָפה  ְּבֶמֶׁשְך  ִהְתּגֹוְררּו  ַהְּבִרית,  ְּבַאְרצֹות 
ְקָצָרה ַּבֶחֶדר ַהְּׂשָמאִלי ְּבקֹוַמת ַהְּכִניָסה ִל-
ֵעֶדן  ְל'ַגן  ַהָּיִמים  770 )ֶחֶדר ֶׁשָהַפְך ִּבְרבֹות 
ִליִחידּות(,  ֲאָנִׁשים  ָהַרִּבי  ִקֵּבל  ּבֹו  ָהֶעְליֹון' 
ַּבּקֹוָמה  ְלִהְתּגֹוֵרר  ָעְברּו  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר 
ָהְרחֹובֹות  ְּבֹצֶמת  ִּדירֹות  ְּבִבְנַין  ָהֶעְליֹוָנה 

ְניּו-יֹוְרק ּוְפֶרִזיֶדְנט.

ַרק ִּבְׁשַנת תשט"ו ָרְכׁשּו ָהַרִּבי ְוָהַרָּבִנית ִּדיָרה 
ִמֶּׁשָּלֶהם,  ְּפָרִטית 
זֹוְכִרים  ֶׁשַאֶּתם  ּוְכמֹו 
ִּדיָרה  זֹו  ָהְיָתה   –
ְלַגְמֵרי  ְּפׁשּוָטה 
ַהִחיצֹוִני  ַּבַּמְרֶאה 
ַהַּדָּיִרים  ַאְך  ֶׁשָּלּה, 
אֹוָתּה  ָהְפכּו  ֶׁשָּלּה 
ְמֻיֶחֶדת  ְלִדיָרה 
ַהִּדיָרה  ּוַמְלכּוִתית... 

ֶׁשל ָהַרִּבי ְוָהַרָּבִנית!

ֶׁשַהֲחִסיִדים  ַּכּמּוָבן, 
ָׁשְמרּו ַעל ַהְּפָרִטּיּות 
ֶׁשל ָהַרִּבי ְוָהַרָּבִנית, 
ָלֶגֶׁשת  ֶׁשֹּלא  ְוִנְזֲהרּו 
ֲאִפּלּו  ַהַּבִית.  ֶאל 
ֶׁשָהיּו  ַהֲחִסיִדים 
ַלֲעֹבר  ְצִריִכים 
ָהיּו   – ָּבֵאזֹור 
ַלֲעֹבר  ִמְׁשַּתְּדִלים 
ֶׁשל  ַהֵּׁשִני  ַלַּצד 
ֹלא  ְּכֵדי  ַהִּמְדָרָכה, 
ְוֹלא  ַרַעׁש  ַלֲעׂשֹות 
ִלְפֹּגַע ַּבְּפָרִטּיּות ֶׁשל ַהַּדָּיִרים ָרֵמי ַהַּמֲעָלה...

ַרק ֲחִסיִדים ְמַעִּטים ֻהְזְמנּו ַעל ְיֵדי ָהַרָּבִנית 
ְקרֹוִבים  ְיִדיִדים  ֵּביֵניֶהם  ְּפִניָמה,  ַהַּבִית  ֶאל 
ְלִהְתָאֵרַח  זֹוִכים  ֶׁשָהיּו  ִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם,  ּוְבֵני 
ִׂשיחֹות  ּוְלׂשֹוֵחַח  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּפָרִטי  ַּבַּבִית 
ִּכְמָאַרַחת  ֶׁשִהְתָּבְרָרה  ָהַרָּבִנית,  ִעם  ֲאֻרּכֹות 
ְמֻעָּלה, ֶׁשָהְיָתה ּדֹוֶאֶגת ֶׁשִּיְהֶיה ָלאֹוְרִחים ֶאת 

ַהַהְרָּגָׁשה ֲהִכי ְנִעיָמה ֶׁשַרק ְיכֹוָלה ִלְהיֹות.

ֲחִסיִדים  ַהְפָּתעֹות...  ַּגם  ַּכּמּוָבן  ָהיּו  ֲאָבל 
ָּדִגים,  ֲחנּות  ֶׁשִּנֵהל  ָחִסיד  ַעל  ְמַסְּפִרים 
הּוא  ָהַרִּבי.  ֶׁשל  ֵמַהַּבִית  ַהְזָמָנה  ֶׁשִּקֵּבל 

ַּכּמּוָבן ָׂשַמח ְמאֹוד ְלָׁשֵרת ֶאת ָהַרִּבי 
ִעם  ַהֲחִביָלה  ֶאת  ְוָׁשַלח  ְוָהַרָּבִנית, 
ַהֵּבן ֶׁשּלֹו ֶׁשִהִּניַח אֹוָתּה ַעל ַיד ֶּפַתח 
ַלְחֹזר  ִהְסּתֹוֵבב  ְּכֶׁשהּוא  ֲאָבל  ַהֶּדֶלת, 

ָהַרִּבי מּולֹו,  ֶאת  ָרָאה  – הּוא  ִעְּקבֹוָתיו  ַעל 
ַמִּגיַע ֶאל ַהַּבִית...

עֹוֵמד  ְוִנְׁשַאר  ַּלֲעׂשֹות,  ַמה  ָיַדע  ֹלא  הּוא 
ָנַתן  ָהַרִּבי  ֵאָליו  ִהִּגיַע  ּוְכֶׁשָהַרִּבי  ְוָנבֹוְך, 

ִּבְׁשִביל  "ֶזה  לֹו:  ְוָאַמר  ַמְטְּבעֹות  ֹחֶפן  לֹו 
ַה'ִטיּפ'...".

ַחָּיה  ָהַרָּבִנית  ֶׁשל  ִהְסַּתְּלקּוָתּה  ְלַאַחר  ַרק 
ִנְפַּתח  תשמ"ח,  ְׁשָבט  ְּבכ"ב  מּוְׁשָקא 

ָהַרִּבי עֹוֶלה ַלּקֹוָמה ַהְּׁשִנָּיה ְּבִסּיּום ְּתִפַּלת ִמְנָחה. ִנָּתן ָלִׂשים ֵלב ָּבֶרַקע 
ַלֲארֹוִנית ַהִּסּדּוִרים ֶׁשִהִּציבּו ְּבָסלֹון ַהַּבִית ְלתֹוֶעֶלת ַהִּמְתַּפְּלִלים

לאורך שנים ארוכות, הקימו 'המשמשים בקודש' )המכונים בעגה 
החסידית בשם 'משב"קים'( את הסוכה בביתו הפרטי של הרבי על 
גג הקומה השניה. אך לאחר האירוע הבריאותי בליל שמחת תורה 

בשנת תשל"ח, החליטו להקים את הסוכה במרפסת האחורית בקומה 
הראשונה, ובכך למנוע מהרבי והרבנית את הטרחה לטפס לקומה 

השניה בכל פעם שברצונו לשתות כוס מים. )התמונה צולמה על ידי 
המשב"ק ר' עמרם מלכא בשנת תשכ"ו(.

ַהְּתמּוָנה ַהְיִחיָדה ֶׁשל ָהַרִּבי ַּבַּבִית. ִהיא ֻמֶּצֶבת ְּבָסלֹון 
ַהּקֹוָמה ַהְּׁשִנָּיה. ִנְּתָנה ְּבַמָּתָנה ַעל ְיֵדי ָהַרב ֶּבעְרל יּוִניק
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ְקַהל  ָּכל  ִּבְפֵני  ָלִראׁשֹוָנה  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ֵּביתֹו 
ַהֲחִסיִדים, ַּכֲאֶׁשר ַעל ִּפי ַּבָּקָׁשתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי 
ִהְתַקְּימּו ָׁשם ִמְנְיֵני ַהְּתִפּלֹות ְלָכל ֹאֶרְך ְׁשַנת 
ָהֲאֵבלּות, ּוִמְסַּפר ְּפָעִמים ַאף ֶנֶעְרָכה ַּבַּבִית 
ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְּבהֹוָרָאתֹו  ֲחִסיִדים  ִהְתַוֲעדּות 
ּדֹוָלִרים  ְוִחֵּלק  ִׂשיחֹות  ָׁשם  ָנָׂשא  ְוָהַרִּבי 

ַלֲחִסיִדים.

סִיּּור וִירְטּוָאלִי
ַּכֲאֶׁשר ִנְכָנִסים ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ֵמַהְּכִניָסה 
ָצָרה  ְמבֹוָאה  ֶאל  ִנְכָנִסים  ָהָראִׁשית, 
ַהּמֹוִביָלה ֶאל ָסלֹון ָּגדֹול ַהִּמְׂשָּתֵרַע ַעל ְּפֵני 
ְּבָסלֹון  ָהִראׁשֹוָנה.  ַהּקֹוָמה  ֶׁשל  ִׁשְטָחּה  ֹרב 
ֵארּוַח  ַסּפֹות  ְׁשֵּתי  ַהָּׁשִנים  ְלֹאֶרְך  ָעְמדּו  ֶזה 
ְמֻעָּגלֹות, ָּבֶהן ִקְּבָלה ָהַרָּבִנית ֶאת ָהאֹוְרִחים 

ֶׁשֻהְזְמנּו ֶאל ַהַּבִית.

ִּבְׁשַנת תשמ"ח,  ָהַרָּבִנית  ִהְסַּתְּלקּות  ְלַאַחר 
ְלַכּמּות  ְלַאְפֵׁשר  ְּכֵדי  ֵאּלּו  ַסּפֹות  הֹוִציאּו 
ְּבִמְנְיֵני  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ֲאָנִׁשים  ֶׁשל  יֹוֵתר  ְּגדֹוָלה 
ֶזה,  ְּבָסלֹון  ֶׁשִהְתַקְּימּו  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּתִפּלֹות 
ּוִבְמקֹוָמן ֻהְכְנסּו ַלָּסלֹון ְסֶטְנֶּדר ַוֲארֹון ֹקֶדׁש.

ִמָּיִמין ַלָּסלֹון ְמֻמָּקם ֶּגֶרם ַהַּמְדֵרגֹות ַהּמֹוִביל 
ָהיּו  ֵאָליו  ְּבֶהְמֵׁשְך  ְוִאּלּו  ָהֶעְליֹוָנה,  ַלּקֹוָמה 
ָּגדֹול  ֹאֶכל  ֲחַדר  ַהֵּׁשרּוִתים,  ְמֻמָּקִמים 
ְיִציָאה  ָהְיָתה  ֵמַהִּמְטָּבח  ַּכֲאֶׁשר  ְוַהִּמְטָּבח, 
נֹוֶסֶפת ַלִּמְרֶּפֶסת ָהֲאחֹוִרית, ָׁשם ִקֵּים ָהַרִּבי 
ֶאת ַמַעְמֵדי ֲחֻלַּקת ַהּדֹוָלִרים ִמְסַּפר ְּפָעִמים 

ְּבַמֲהַלְך ְׁשַנת ָהֲאֵבלּות.

ִּגָּנה  ְמֻמֶּקֶמת  ָהֲאחֹוִרית  ַלִּמְרֶּפֶסת  ִמַּתַחת 
ְמֹקָרה  )ֲחָנָיה  ַלַּגאַראז'  ַהְּסמּוָכה  ְקַטָּנה, 

ַלְּמכֹוִנית(.

סֹוִדית  ִּכְמַעט  נֹוְתָרה  ַהְּׁשִנָּיה,  ַהּקֹוָמה 
ֵאּלּו  ַּגם  ַהֲחִסיִדים.  ֵמֹרב  ַלֲחלּוִטין  ַוֲעלּוָמה 

ֶׁשֻהְרׁשּו ְלַבֵּקר ְּבֵביתֹו 
ָעלּו  ֹלא  ָהַרִּבי,  ֶׁשל 
ָּבּה  ַהְּׁשִנָּיה,  ַלּקֹוָמה 
ֲחַדר  ְמֻמָּקִמים  ָהיּו 
ִמְקַלַחת  ַהֵּׁשָנה, 
ַוֲחַדר  ְוֵׁשרּוִתים, 
ַהְּפָרִטי  ָהֲעבֹוָדה 
ָהָיה  ּבֹו  ָהַרִּבי,  ֶׁשל 
ַּבֵּלילֹות  ְוהֹוֶגה  יֹוֵׁשב 
ַעל  ּוֵמִׁשיב  ַּבּתֹוָרה 
ֶׁשֵהִביא  ִמְכָּתִבים 

ְּבֶמֶׁשְך  ֲעֵליֶהם  ַלֲענֹות  ְּכֵדי  ִמ-770  ִעּמֹו 
נֹוָסף,  ָסלֹון  ַּגם  ֶיְׁשנֹו  זֹו  ְּבקֹוָמה  ַהַּלְיָלה. 
ָהַרָּבִנית  ַּכֲאֶׁשר  ְוָהַרָּבִנית  ָהַרִּבי  ָסֲעדּו  ּבֹו 
ַמָּצָבּה  ֵעֶקב  ַּבַּמְדֵרגֹות  ָלֶרֶדת  ִהְתַקְּׁשָתה 

ַהְּבִריאּוִתי.

ְּבָגְדָלּה,  יֹוֵתר  ַהְּקַטָּנה  ַהְּׁשִליִׁשית,  ַהּקֹוָמה 
ִלְקרֹוֵבי  ֵארּוַח  ַחְדֵרי  ֲעבּור  ְּבִעָּקר  ִׁשְּמָׁשה 
ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ֶׁשִהִּגיעּו ְלַבֵּקר ְלִעִּתים 
ִמְזַּדְּמנֹות, ַהּדֹוד ֶׁשל ָהַרָּבִנית ָהַרב ֶּבן ִצּיֹון 
ָמַרת  ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ְוָהַאְחָיִנית  ְׁשֵניאֹוְרסֹון, 

ַּדְלָיה רֹויְטַמן.

ִהְפִסיק  ָהַרִּבי  ָהֲאֵבלּות,  ְׁשַנת  ִסּיּום  ְלַאַחר 
ַלַּבִית  ְלַהִּגיַע  ַלֲחלּוִטין  ִּכְמַעט 
ְוהֹוָרה  ְּפֶרִזיֶדְנט,  ִּבְרחֹוב 
ַלֲעֹרְך  ַּגאְנְזּבּוְרג  ָהַרב  ַלַּמְׁשָּב"ק 
ַהֲחָפִצים  ִמָּכל  ְמֻסֶּדֶרת  ְרִׁשיָמה 
ִהִּגיׁש  ְוַכֲאֶׁשר  ַּבַּבִית,  ֶׁשֶּיְׁשָנם 
לֹו  הֹוָרה  ָהְרִׁשיָמה,  ֶאת  ָלַרִּבי 
ִּביַאת  ַעד  ָּכְך  "ֶׁשִּיָּׁשֵאר  ָהַרִּבי: 

ַהָּמִׁשיַח"!

ָהַרִּבי ִּבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ַּבַּבִית ְּבַחג ַהֲחֻנָּכה תשמ"ט, 
ַמְמִּתין ְלהֹוָצַאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֵמֲארֹון ַהֹּקֶדׁש

ָהַרִּבי יֹוֵצא ְּבָבְקרֹו ֶׁשל יֹום ֵמַהֶּפַתח ָהָראִׁשי ֶׁשל ַהַּבִית, ְלִכּוּון 770

ָהַרִּבי יֹוֵצא ִלְׂשֵרַפת ָחֵמץ ַּבִּמְרֶּפֶסת ָהֲאחֹוִרית

ָהַרִּבי עֹוֶלה ַלּתֹוָרה ְּבִמְנַין ַהְּתִפָּלה ֶׁשִהְתַקֵּים ַּבַּבִית ִּבְׁשַנת 
ָהֲאֵבלּות ְלַאַחר ִהְסַּתְּלקּות ָהַרָּבִנית ַהִּצְדָקִנית
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10 דברים שלא ידעת על..
חדר צבאות השם

השבוע לפני 30 שנה, בימים שבין יו"ד שבט וט"ו בשבט תשמ"ז, הוציא הרבי מלך 1. 
המשיח מכתב מיוחד ל"ילדי ישראל בכל מקום שהם". במכתב מציע ומבקש הרבי 

מכל ילד וילדה, לעשות מהחדר שלו בית של תורה, תפלה וגמילות חסדים.

ויתנו צדקה. בנוסף, לכל אחד יהיה משלו 2.  יום תורה, יתפללו  בחדר ילמדו כל 
סידור תפילה, חומש וקופת צדקה.

קודם 3.  ביותר,  קטן  לילד  גם  שייכת  זו  שהוראה  הסביר  הרבי  הקרובה,  בשבת 
שיתחיל לדבר, כיון שיש לו ד' אמות שמיוחדות לו. איך הוא יעשה את זה? על 
תורה  ולומדים  "שיר המעלות"  פסוקי  לידו  תולים  והאחיות  או האחים  ידי שההורים 
עבורו, מתפללים ואומרים ברכות מתוך הסידור שלו ובעבורו, ונותנים צדקה לזכותו 

בקופת הצדקה שלו.

שבועיים אחר כך, בהתוועדות בשבת, הרבי עורר וזירז שוב בבקשה כפולה לקיום 4. 
או  בעצמם,  )הילדים  שמם  את  ירשמו  וילדה  ילד  שכל  הוסיף  הרבי  ההוראה. 
ההורים( על הדף שלפני התחלת הסידור או החומש, ואם אפשר- גם על קופת הצדקה, 

וכמנהג ישראל - ירשמו לפני זה "לה' הארץ ומלואה" )או בראשי־תיבות: לה"ו(.

כמה חודשים אחר כך, בחודש תמוז, הטביע הרבי לראשונה את המושג "חדר 5. 
צבאות השם": "ועד שפועלים אצל הילדים שגם בביתם יעשו מחדרם הפרטי חדר 
של "צבאות השם", היינו, שהחדר וכל החפצים שבו נעשים מקום שבו שורה השכינה, 

בבחינת "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

בכניסה לחדר צריך להציב שלט "חדר צבאות השם", ככה כשהילד נכנס לחדר, 6. 
ובמילא, כשבא  נזכר שהוא שייך ל"צבאות השם",  ומיד  נופל מבטו על השלט 
היצר הרע וטוען לילד, מה לך להשתדל כל כך בלימוד התורה הרי אתה "ילד קטן" שלא 
הגיע עדיין להבנה והשגה, עונה לו הילד: זכיתי להיות ב"צבאות השם" - וחייל בצבא לא 

חשוב אם הוא מבין העיקר זה המעשה בפועל שבזה אין הבדל בין קטן לגדול.

החומש, הסידור והקופה צריכים להיות קבועים בחדר במקום בולט, שזה עצמו 7. 
יעורר את הילד להשתמש בהם.

את הקופה צריך לקבוע עם מסמר לקיר וכך החדר כולו הופך להיות "חדר של 8. 
צדקה".

החומש, הסידור והקופה הם כלי המלחמה של חייל בצבאות השם. סידור - בו 9. 
מתפללים אל הקב"ה. חומש - ממנו לומדים את תורתו של הקב"ה. קופת־צדקה 

- על ידם מקיימים את אחת מהמצוות העיקריות - מצות הצדקה.

חייל שעושה זאת, משפיע על האחים והאחיות, על כל הבית וזה גם פועל על 10. 
כל העולם!

 מקורות: מכתב לילדי ישראל יו"ד שבט תשמ"ז.

 ש"פ משפטים תשמ"ז. ש"פ מטו"מ תשמ"ז. ב' דחוה"מ סוכות תש"נ.

ג' דסליחות תשמ"ח. ש"פ בהעלותך תשנ"א.
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ְלַחִּיים ְלַחִּיים,

ְיָלִדים  ְׁשלֹוָׁשה  ְלַבד.  ִּכְמַעט  ַמְמִּתין  ֲאִני 
ֲחִסיִדִּיים, ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ַהֵּׁשם, עֹוְמִדים ְלָיִדי. 
ָהַרִּבי עֹוֵמד ָלֵצאת ִמֵּביתֹו, ְלִהָּכֵנס ַלְּמכֹוִנית 
ְוִלְנֹסַע ִל-770 ִלְתִפַּלת ַׁשֲחִרית. ָהַרִּבי יֹוֵצא, 
ָקט  ֶרַגע  ַהְיָלִדים,  ִלְׁשֹלֶׁשת  ְלָׁשלֹום  ְמנֹוֵפף 
ִלְפֵני ֶׁשִּנְכַנס ַלְּמכֹוִנית, ּפֹוֶנה ֵאַלי ָהַרִּבי ּו... 
ָרָחב  ְוִחּיּוְך  ִלי  ַמְצִּדיַע  ָהַרִּבי  ֵּכן,  ַמְצִּדיַע! 
ַעל ָּפָניו ַהְּקדֹוׁשֹות. ַעְכָׁשו ִקַּבְלִּתי ֻּגְׁשַּפְנָקא 
ִרְׁשִמית: ֲאִני ַחָּיל ְּבִצְבאֹות ה' ְוָהַרִּבי ַהְמַפֵּקד 
ָהֶעְליֹון. ֶזהּו 'ָהֶרַגע ֶׁשִּלי ִעם ָהַרִּבי' ְוֵאין ִלי 
ֶׁשַאֲעִביר  ָהַרִּבי  ִּבֵּקׁש  זֹו,  ִּבְתנּוָעה  ִּכי  ָסֵפק 
'ֻּכָּלנּו  ַהְיָקִרים.  ַּתְלִמיַדי  ְלָכל  ַהֶּמֶסר  ֶאת 

ַחָּיִלים ִּבְצָבא ָהַרִּבי – ְצָבא ֲהָכָנה ַלְּגֻאָּלה'!

י' ְׁשָבט, ה'תש"נ, ְׁשַנת ָהַאְרָּבִעים ִלְנִׂשיאּות 
ֶאֶפס  ַעד  ָמֵלא   770 ַהָּמִׁשיַח.  ֶמֶלְך  ָהַרִּבי 
ָמקֹום, ִׁשיָרה ַאִּדיָרה ּפֹוֶרֶצת ִמִּפּיֹוֵתיֶהם ֶׁשל 
ְוֵעיַנִים  ָלַדַעת,  ֵלב  ָלֶכם  ה'  'ָנַתן  ַהֲחִסיִדים 
ִלְראֹות ְוָאְזַנִים ִלְׁשֹמַע'... ָהַרִּבי ְמַחֵּלק ִסְפֵרי 
ַּתְנָיא ְּבַמֲהדּוָרה ְמֻיֶחֶדת. ּתֹור ָאֹרְך ִמְׂשָּתֵרְך, 
ֲחִסיִדים  ְועֹוד  עֹוד  זֹוְרִמים  ָהעֹוָלם  ִמָּכל 
ִהִּגיָעה  ַהַּתְנָיא  ֲחֻלַּקת  ַעל  ֶׁשַהְּׁשמּוָעה 
ְזַמן  ַמְמִּתין  ֶיֶלד,  עֹוֵמד  ְלָפַני  ְלָאְזֵניֶהם. 
ַּכֲאֶׁשר  ּתֹוִרי.  ַמִּגיַע  ְׁשִנָּיה  עֹוד  ְלתֹורֹו.  ַרב 
ְלַקֵּבל  ָידֹו  ֶאת  מֹוִׁשיט  ְלָפַני  ָהעֹוֵמד  ַהֶּיֶלד 

ִנָּתן  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּקדֹוָׁשה  ִמָּידֹו  ַהַּתְנָיא  ֶאת 
ַהְּקדֹוִׁשים. ַמָּבט  ָּפָניו  ְּבָתֵוי  ְּבִׁשּנּוי  ְלַהְבִחין 
ֲחִסיִדי  ְלֶיֶלד  אֹוֵהב  ַאָּבא  ֶׁשל  ְוִחּיּוְך  ְמַלֵּטף 

ְמֻאָּׁשר ֶׁשַּמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא... ֵּבן ָיִחיד. 

ְּבָכל ִהְזַּדְּמנּות, ִּבֵּטא ָהַרִּבי ֶאת ַאֲהָבתֹו ָהֵאין 
ִיְׂשָרֵאל  ּוְלַיְלֵדי  ִּבְכָלל  ְיהּוִדי  ְלָכל  סֹוִפית 
ַהְמֻיָחד  ַּבַּיַחס  ִהְתַּבֵּטא  ֶזה  ָּדָבר  ִּבְפָרט. 
ְמֻיָחִדים,  'ָראִלי'  ְּבִכּנּוֵסי  ַהְיָלִדים,  ָזכּו  לֹו 
ָהַרִּבי  ֶׁשִחֵּלק  ִלְצָדָקה  ַמְטְּבעֹות  ַּבֲחֻלַּקת 
ִליָלִדים ָסמּוְך ַלְּתִפָּלה ּוְבִחּיּוְך ָרָחב ַוֲאָבִהי 
ַלִּׁשּנּוי  ֵלב  ִׂשימּו  ְלַקֵּבל.  ַהְיָלִדים  ַרק  ֶׁשָּזכּו 
ְּבַמֲהַלְך  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּקדֹוׁשֹות  ְּבָפָניו  ַהָּגדֹול 
רּוַח  קֹוַרת  ִׂשְמָחה,  ַהָּבַעת  ָה'ָראִלי'.  ִּכּנּוֵסי 
ְּבַמֲהַלְך  ָהַרִּבי  ִּבְפֵני  ִנֶּכֶרת  ָרצֹון  ּוְׂשִביעּות 

ִׂשיחֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות ַלְיָלִדים.

ָנְפָלה  ְּגדֹוָלה  ְזכּות  ַוֲחִביִבים,  ְיָקִרים  ְיָלִדים 
ְּבֶחְלְקֶכם, ִלְהיֹות ַיְלֵדי ָהַרִּבי – ֶּדעם ַרִּביְנ'ס 
ָּבַחר  ָהַרִּבי  ַהֵּׁשם.  ִצְבאֹות  ַחָּיֵלי  ִקיְנֶּדער, 

ָּבֶכם "ַאְׁשֵרינּו ֶׁשַּיְלֵדי ָהַרִּבי ָאנּו".

ְׁשָבט,  י'  ַהָּקדֹוׁש  ַלּיֹום  ַהְּסמּוִכים  ַּבָּיִמים 
ּבֹו ְנִׂשיא ַהּדֹור ִקֵּבל ֶאת ַהְּנִׂשיאּות, ִנְתַחֵּזק 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבַאֲהַבת  ְּבַעל-ֶּפה,  ּוְבִׁשּנּון  ְּבִלּמּוד 
ֶאת  ְנָזֵרז  ְּבָכְך  טֹובֹות.  ַהְחָלטֹות  ּוְבַקָּבַלת 

ַהְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה ֵּתֶכף ּוִמָּיד ַמָּמ"ׁש.

וְַהַּפַעם: ִעם ָהַרב טֹוִבּיָה ֶׁשּיְִחיֶה ַחְבִקין, ְמנֵַהל ַּתְלמּוד ּתֹוָרה "ָאֳהלֵי ְמנֵַחם", ִקְריַת ַּגת

ב"ה

הורים יקרים, 

שלום וברכה!

ה'"  צבאות  "במחנה  עיתון  לאור  יצא  מהחודש,  החל  הפעם!  אנו  בשורה  אנשי 
במתכונת יחודית!

העיתון אשר קיבל את ברכותיו הק' של הרבי מלך המשיח וזכה לחביבות מיוחדת, 
כמגזין  נוספת  ופעם  כגיליון  אחת  פעם  בחודש:  פעמיים  יחודית  במתכונת  יצא 

מפואר ומורחב, החודש הוא יצא כמגזין בלבד.

התורה  ובתלמודי  הספר  בבתי  ויחולק  המשפחתית  לתוכנית  מצטרף  העיתון 
למשפחות.

לשם כך, אנו מבקשים:

א. כל משפחה תבחר מתוכה חייל או חיילת, על שמו/ה ישלח העיתון. יש לצרף 
למשרד  שילחו  הפרטים  את  זיהוי(.  )לצורך  האם  שם  כיתה,  בי"ס,  שם,  פרטים: 

בדוא"ל או בטלפון.

ב. בשל ההוצאות המרובות, החלטנו להעלות את סך התרומה לסכום סמלי של 
בו",  תלוי  הרבים  "וזכות  משובח  זה  הרי  המרבה  וכל  למשפחה  מינימום   28₪
הסכום ישתנה החל מהחודש. בהזדמנות זו, אנו מודים להורים היקרים התורמים 

סכומים גבוהים יותר, תרומותיכם מסייעות בידינו מאד, בפעילת הקודש.

אנו מקוים שהוצאת העיתון תהא נדבך נוסף ואחרון בזירוז התגלותו המיידית של 
הרבי מה"מ.

tzivot.h770@gmail.com  טל 0776467220 דוא"ל 

 בברכת משיח נאו
מפקדת צבאות השם
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ַּבֹחֶדׁש ַהָּבא ִנְתַמֵּקד ְּבנֹוֵׂשא ַהִּׂשְמָחה ְוַחג ַהּפּוִרים. ָאז ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ִלְׁשֹלַח ֵאֵלינּו ְּבֶהְקֵּדם 
ַלְּכֹתֶבת mbth770@gmail.com ַרק ַאל ִּתְׁשְּכחּו ְלַצֵּין ֵׁשם ָוִעיר. ְלִהְתָראֹות!

שבט ה'תשע"ז • 3031 • במחנה צבאות השם



סּוִגים ַרִּבים ַּבְּצָמִחים, ְּבתֹוָכם ָהֵעץ ַהִּמְתַיֵחד ְּבַכָּמה ְּדָבִרים: ֵיׁש 
לֹו ֶּגַזע ֶמְרָּכִזי, ִמֶּמּנּו צֹוְמִחים ֲעָנִפים ְמֻכֵּסי ָעִלים. הּוא ַחי ִמְסַּפר 
ָׁשִנים, ְוֵאיֶנּנּו ִמְתַחֵּדׁש ְּבָכל ָׁשָנה ֵמָחָדׁש. ִמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֶנה ְלַהְגָּדָרה 
זֹו, ֵאיֶנּנּו ֵעץ. ְוָלֵכן ֶצַמח ַהָּבָננֹות הּוא ִׂשיַח ּוִבְרָּכתֹו - ּבֹוֵרא ְּפִרי 

ָהֲאָדָמה.

ְלֵפרֹות.  ַהְּזַמן  ִּבְמרּוַצת  ַההֹוְפִכים  ְּפָרִחים,  ֵיׁש  ָהֵעִצים  ְלַמְרִּבית 
ִנָּתִנים ְלַמֲאַכל  ַאְך ַהִּכּנּוי 'ֲעֵצי ְּפִרי' ִמְתַיֵחס ְלֵעִצים ֶׁשֵּפרֹוֵתיֶהם 
ָהָאָדם, ֶׁשֵּכן ִּכְמַעט ָּכל ָהֵעִצים נֹוְתִנים ְּפִרי ָּכְלֶׁשהּו, ַאף ִאם ֵאינֹו 

ָראּוי ְלַמֲאָכל.

ָהֵעִצים – ְּכמֹו ְצָמִחים ֲאֵחִרים – מֹוִעיִלים ִלְדָבִרים נֹוָסִפים: ֵהם 
"ּבֹוְלִעים" ַּכֻּמּיֹות ֶׁשל ָּגז ָרִעיל ִמּסּוג ּדּו ַּתְחֹמֶצת ַהַּפְחָמן, ּומֹוִציִאים 
"פֹוטֹוִסיְנֶּתָזה".  ַהְּקרּוָיה  ִּבְפֻעָּלה  ִלְנִׁשיָמה  ָהָראּוי  ָטהֹור  ַחְמָצן 
ַהְיָערֹות ַהְּגדֹוִלים ְמֻכִּנים ָלֵכן "ָהֵראֹות ַהְיֻרּקֹות ֶׁשל ַּכּדּור ָהָאֶרץ", 

ּוְכִריָתָתם ַמְדִאיָגה ֶאת ׁשֹוֲחֵרי ַהֶּטַבע ָּבעֹוָלם.

ְּבַיַחס  ָהֵעִצים  ֶׁשל  ְוָגְבָהם  ָּגְדָלם  ְּבֶׁשל 
ַּכּמּות  ְמַקְּבִלים  ֵהם  ֲאֵחִרים,  ִלְצָמִחים 
ְּגדֹוָלה יֹוֵתר ֶׁשל ַמִים ְואֹור, ּו'ִמְׁשַּתְּלִטים' 
ַעל ַהְּסִביָבה. ַלֲאזֹוִרים ַּבֲעֵלי ֵעִצים ַרִּבים 
ָהֵעִצים  ְצִפיפּות  ּבֹו  ֶׁשַטח  ֵׁשמֹות ׁשֹוִנים: 
ַקְרֵני  ֶׁשל  ַמֲעָבר  ּוְמַאְפֶׁשֶרת  ֵּבינֹוִנית, 
ַהְּגֵדִלים  ֵעִצים  ֹחֶרׁש.  ִנְקָרא  ַהֶּׁשֶמׁש, 
ֶׁשָהֲאָדָמה  ָּכְך  יֹוֵתר,  ְּגבֹוָהה  ִּבְצִפיפּות 
ַיַער.  ְמַהִּוים  מּוֶצֶלת,  ִנְׁשֶאֶרת  ֵּביֵניֶהם 
ְוִאּלּו ֶׁשַטח ּבֹו ָּגֵדל ְּבִעָּקר ֵעֶׂשב ִעם ֵעִצים 

ִּבְצִפיפּות ְנמּוָכה, ִנְקָרא ָסָוָנה. 

ְוַנְתִחיל ֵמַהַהְתָחָלה
ֶאת ָהֵעִצים ָאנּו ּפֹוְגִׁשים ִּבְתִחַּלת ַהְּבִריָאה: 
ָהָאֶרץ  "ַּתְדֵׁשא  ה':  אֹוֵמר  ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבּיֹום 
עֹוֶׂשה  ְּפִרי  ֵעץ  ֶזַרע  ַמְזִריַע  ֵעֶׂשב  ֶּדֶׁשא 
ְּפִרי ְלִמיֵנהּו ֲאֶׁשר ַזְרעֹו ּבֹו ַעל ָהָאֶרץ ַוְיִהי 
ְלַאַחר ֶׁשָאָדם  ַלְּבִריָאה,  ֵכן". ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי 
ְוַחָּוה ֻמְזָהִרים ֹלא ֶלֱאֹכל ִמְּפִרי ֵעץ ַהַּדַעת, 
ְואֹוְכִלים  ַהָּנָחׁש  ֶׁשל  ְּבֶעְטיֹו  חֹוְטִאים  ַאְך 
ִמֶּמּנּו, ֻמְזָּכר "ֵעץ ַהַחִּיים", ֶׁשָּגֵדל ְּבַגן-ֵעֶדן, 

ְוָהאֹוֵכל ִמֶּמּנּו ֹלא ָימּות ְלעֹוָלם.

ֵעִצים  ַעל  ְמַסְּפרֹות  ַהָּבאֹות  ַהָּפָרׁשֹות 
נֹוָסִפים: ֹנַח ּבֹוֶנה ֵּתָבה ֵמֲעֵצי ֹּגֶפר, ַהּיֹוָנה 
ְמִביָאה לֹו ָעָנף ֶׁשל ַזִית. ַאְבָרָהם מֹוִׁשיב 
ּוְמֻאָחר  ָהֵעץ",  "ַּתַחת  ַהַּמְלָאִכים  ֶאת 
ַהְּגָמָרא  ָׁשַבע".  ִּבְבֵאר  "ֵאֶׁשל  נֹוֵטַע  יֹוֵתר 
ֲעֵצי  ֶׁשל  ֻּבְסָּתן  ָנַטע  ֶׁשַאְבָרָהם  ַמְסִּביָרה 
ֶאת  ְלַהּנֹות  ְּכֵדי  ַהִּמְדָּבר,  ְּבֶאְמַצע  ְּפִרי 
ָהאֹוְרִחים. ַּבֶהְמֵׁשְך, ְּדבֹוָרה ִנְקֶּבֶרת ְּבֵבית 
ֵאל "ַּתַחת ָהַאּלֹון, ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַאּלֹון ָּבכּות". 
ְּבִמְצַרִים  ֲאָרִזים  ֲעֵצי  ָנַטע  ָאִבינּו  ְוַיֲעֹקב 
ְּכֵדי ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאָתם ִמִּמְצַרִים יּוְכלּו 

ָהֵעץ ַהָּגבֹוַּה ָּבעֹוָלם

ָנכֹון ְלָׁשָעה זֹו, ָהֵעץ ַהָּגבֹוַּה ָּבעֹוָלם 
ַהְמֻכָּנה "ִהיֶּפְריֹון".  ָנָאה  ֶסְקוֹוָיה  הּוא 
ֶרְדוּוד  ְלֻאִּמי  ְּבַּפְרק  ָּגֵדל  הּוא 
ְוָגְבהֹו  ַהְּבִרית  ַאְרצֹות  ָקִליפֹוְרְנָיה, 
ַהְמֻדָּיק  ֶמְטִרים. ַהִּמּקּום   115.65 ֵמַעל 
ֵמֲחָׁשׁש  ַלִּצּבּור,  ֶנְחַׂשף  ֹלא  ָהֵעץ  ֶׁשל 
ֶׁשְּתנּוָעה ַרָּבה ֶׁשל ֲאָנִׁשים ַּתְפִריַע לֹו.
ִמ- ַהְּגבֹוִהים  ֵעִצים   42 ַעל  ָידּוַע 
ִמ-105  ַהְּגבֹוִהים   220 ֶמְטִרים,   110
ַהִּמְתַנְּׂשִאים  ָהֵעִצים  ּוִמְסַּפר  ֶמְטִרים, 
 .600 ַעל  עֹוֶלה  ֶמְטִרים  ְלֵמָאה  ֵמַעל 

ֻּכָּלם ֵעִצים ִמּסּוג "ֶסְקוֹוָיה ָנָאה".
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ָּבֶהם  ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש  אֹוָתם  ִלְכֹרת 
ִּבְבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן.

ְּבִקּצּור: ָהֵעִצים ְמַלִּוים ֶאת ָהָאָדם 
ָרָחב  ְלִמְגָון  ָהעֹוָלם  ְּבִריַאת  ֵמָאז 
ָהִעָּקִרִּיים  ַּכֲאֶׁשר  ִׁשּמּוִׁשים.  ֶׁשל 
ֹחֶמר  ַמֲאָכל,  ְלֵפרֹות  ָמקֹור  ָּבֶהם: 
ֶּגֶלם ְלִיּצּור ְקָרִׁשים ְוקֹורֹות, ָמקֹור 
ֶׁשֶמן  ְּתרּופֹות,  ַּתְבִליִנים,  ְלִיּצּור 

ַמֲאָכל, ְונֹוי ְּבַגִּנים ְוֻחְרׁשֹות. 

ָהֵעִצים  ֶׁשל  ֲחִׁשיבּוָתם  ִמַּדת  ֶאת 
ַהּגֹוֵרף  ֵמָהִאּסּור  ִלְלֹמד  ֶאְפָׁשר 
ְּבֵעת  ֲאִפּלּו  ְּפִרי  ֲעֵצי  ִלְכֹרת 
"ִּכי  ַּבּתֹוָרה:  ַּכֶּנֱאָמר  ִמְלָחָמה. 
ָתצּור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם 
ֶאת  ַתְׁשִחית  ֹלא  ְלָתְפָׂשּה,  ָעֶליָה 
ִמֶּמּנּו  ִּכי  ַּגְרֶזן,  ָעָליו  ִלְנֹּדַח  ֵעָצּה 
ֹתאֵכל, ְוֹאתֹו ֹלא ִתְכֹרת. ִּכי ָהָאָדם 
ַּבָּמצֹור.  ִמָּפֶניָך  ָלֹבא  ַהָּׂשֶדה  ֵעץ 
ֵעץ  ֹלא  ִּכי  ֵּתַדע  ֲאֶׁשר  ֵעץ  ַרק 
ְוָכָרָּת  ַתְׁשִחית  ֹאתֹו   – הּוא  ַמֲאָכל 
ִהוא  ֲאֶׁשר  ָהִעיר  ַעל  ָמצֹור  ּוָבִניָת 

ֹעָׂשה ִעְּמָך ִמְלָחָמה ַעד ִרְדָּתּה".

ֵיׁש לֹו ָׁשָרִׁשים
ְּבָגְדָלם,  ִמֶּזה  ֶזה  ִנְבָּדִלים  ָהֵעִצים 
ַּבּצּוָרה  ַּבֹּגַבּה,  ֶהָעִלים,  ְּבִמְבֵנה 
ָּבּה ָהֲעָנִפים ַמְתִחיִלים ִלְצֹמַח ְוֵכן 
ַּגם  ׁשֹוִנים  ֶׁשֵהם  ְמַעְנֵין  ָהְלָאה. 
ֵעִצים  צֹוֵמַח:  ַהֹּׁשֶרׁש  ָּבּה  ַּבּצּוָרה 
ׁשֹוְמִרים  ָהַאּלֹון,  ְּכגֹון  ְמֻסָּיִמים, 
נֹוְלדּו,  ִעּמֹו  ַהּבֹוֵדד  ַהֹּׁשֶרׁש  ֶאת 
ּוַמֲעִמיק  ְּתִמיִדי  ְּבֹאֶפן  ָּגֵדל  ְוהּוא 

ָּבאֹוַּבּב

ַהָּסָוָנה  ַּבֲאזֹוֵרי  ְּבִעָּקר  ָּגֵדל  ַהָּבאֹוַּבּב  ֵעץ 
ְלֶאָחד  ֶנְחָׁשב  ַהָּבאֹוַּבּב  ְּבַאְפִריָקה:  ַהְיֵבִׁשים 
ָיכֹול  ָּגְבהֹו  ָּבעֹוָלם.  ַהְּגדֹוִלים  ָהֵעִצים  ִמּסּוֵגי 
 10 ֶּבן  ִּבְנָין  )ְּכֹגַבּה  ֶמְטִרים  ְל-25  ְלַהִּגיַע 
ְּבעֹונֹות  ֶמְטִרים.  ַל-10  ִּגְזעֹו  ְוֹרַחב  קֹומֹות(, 
ַמִים  ַלֲאִגיַרת  ָהָרָחב  ִּגְזעֹו  ְמַׁשֵּמׁש  ְּגׁשּומֹות 

ִליֵמי ַּבֹּצֶרת.
ַהָּבאֹוַּבּב  ִּפְרֵחי 
ּוַבֲעֵלי  ְּגדֹוִלים  ְלָבִנים, 
ָהֵעִצים  ָחָזק.  ֵריַח 
ְמִניִבים ֵּפרֹות ַהּדֹוִמים 
ִלְמָלְפפֹוִנים  ְּבַמְרָאם 
ִּבְמֻיָחד  ַוֲאהּוִבים 
ָזָכה  ְוָלֵכן  ַעל... קֹוִפים 
ֶלֶחם  "ֵעץ  ַלִּכּנּוי  ָהֵעץ 

ַהּקֹוִפים".
ַהָּבאֹוַּבּב  ֵעץ 
ַרִּבים  ְיֵדי  ַעל  ַהֶּנְחָׁשב 
ִנְמָצא  ָּבעֹוָלם,  ַלָּגדֹול 
ַאְפִריָקה,  ִּבְדרֹום 
ַפאֶרל,  ָהִעיר  ְּבִקְרַבת 
ָהֲאחֹוִרית  ֶּבָחֵצר 
ֹקֶטר  ְּפָרִטי.  ַּבִית  ֶׁשל 
ֶמֶטר,   36 ֵמַעל  ַהֶּגַזע 
ֻהְתַקן  ִקּמּוָריו  ּוֵבין 
ֶּגַזע  ִליִׁשיָבה.  ַסְפָסל 
ַלֲחלּוִטין,  ָחלּול  ָהֵעץ 
ּוְבתֹוכֹו ָּבנּוי ַּבִית ָקָטן. 
ְמצּוִיים  ְּבִיְׂשָרֵאל 
ָּבאֹוַּבּב,  ֲעֵצי  ְמַעט 
ֶּגִדי,  ְּבֵעין  ְּבִעָּקר 

ְּבִקְרַבת ָים ַהֶּמַלח. 

ְּבצּוָרה ְמֻאֶּנֶכת ֶאל ּתֹוְך ָהֲאָדָמה. ָׁשְרֵׁשיֶהם ֶׁשל ֲעֵצי ַצְפָצָפה, ְלֻדְגָמא, ִנְׁשָאִרים ָקרֹוב ִלְפֵני 
ַהַּקְרַקע ְוצֹוְמִחים ָלֹרַחב.

ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ִּדּמּו ֹזאת ָלָאָדם: ָּכל ֶׁשָחְכָמתֹו ְמֻרָּבה ִמַּמֲעָׂשיו, ְלָמה 
הּוא ּדֹוֶמה? ְלִאיָלן ֶׁשֲעָנָפיו ְמֻרִּבים ְוָׁשָרָׁשיו מּוָעִטים, ְוָהרּוַח ָּבָאה ְועֹוַקְרּתֹו ְוהֹוַפְכּתֹו ַעל 
ָּפָניו. ֲאָבל ָּכל ֶׁשַּמֲעָׂשיו ְמֻרִּבים ֵמָחְכָמתֹו, ְלָמה הּוא ּדֹוֶמה, ְלִאיָלן ֶׁשֲעָנָפיו מּוָעִטים ְוָׁשָרָׁשיו 

ּבֹוְנַסאי

"ַּגָּננּות  ִמּלּוִלית:   ;盆栽 )ְּבָיָּפִנית:  ּבֹוְנַסאי 
ֶׁשְּמקֹוָרּה  ַעִּתיָקה  ָאָּמנּות  ִהיא  ַמָּגׁש"(  ַעל 
ֵּבין  ַהִּסיִנים  ָנְדדּו  ָׁשִנים  ַאְלֵפי  ִלְפֵני  ְּבִסין: 
ָׁשְמרּו  אֹוָתן  ִצְמִחּיֹות  ְּתרּופֹות  ִעם  ַהְּכָפִרים 
נֹוָצר  ִּכי  ִהְבִחינּו  ַהָּׁשִנים  ִעם  ַצַּלְחָּתם.  ְּבתֹוְך 
ַּגָּמִדִּיים!  ָעִלים  ִעם  ְקַטִּנים  ֵעִצים  ָיֶפה:  ָּדָבר 
ִלְכַלל  ְוִהְתַּפְּתָחה  ְלַיָּפן  ָהָאָּמנּות  ָנְדָדה  ִמָּׁשם 

ֻאָּמנּות ֶׁשל ַמָּמׁש, ִעם ֻחִּקים ּוְכָלִלים. 
ָּדָבר,  ְלָכל  ֵעִצים  ֵהם  ַהּבֹוְנַסאי  ֲעֵצי 
ִיְהיּו  ֶׁשְּמַמֵּדיֶהם  ְּכֵדי  ְּבַקְּפָדנּות,  ַהְמֻטָּפִחים 
ַהּבֹוְנַסאי  ֵמֲעֵצי  ֵחֶלק  ֶׁשִּנָּתן.  ָּכל  ְקַטִּנים 
ְמַעט  ַאְך  ִּבְלַבד,  ס"מ   30 ֶׁשל  ְלֹגַבּה  ַמִּגיִעים 
ִּביֵדיֶכם.  ַמְחִזיִקים  ִאָּתם  ֵמַהָּמָגִזין אֹותֹו  יֹוֵתר 
ָׁשְרֵׁשי  ַקְּפָדִני ֶׁשל  ִּגּזּום  ְיֵדי  ַעל  ֻמָּׂשג  ֶזה  ֹּגַבּה 

ָהֵעץ ַוֲעָנָפיו. 
ַהֶּטַבע  ַהַהְׁשָרָאה ַלּבֹוְנַסאי ֵהם נֹוֵפי  ְמקֹור 
ַהִּמְׂשָּתְרִעים  ְּגדֹוִלים  ְיָערֹות  ֶיְׁשָנם  ָׁשם  ְּבַיָּפן. 
ָהֵעִצים  ְּגבֹוִהים.  ּוְמצֹוִקים  ָהִרים  ְּפֵני  ַעל 
ָהרּוחֹות  ִעם  ַהִּמְתמֹוְדִדים  ַהְּסָלִעים,  ִּבְנִקיֵקי 

ָהַעּזֹות ְוַהֹּקר ַהַּמְקִּפיא, ַמִּגיִעים ְלִעִּתים ִלְמַמִּדים ְזִעיִרים. ְיִצירֹות ַהּבֹוְנַסאי ְמַחּקֹות, 
ִאם ָּכְך, ֶאת ִּפְלֵאי ַהְּבִריָאה ֶׁשל ַהָּקָּב"ה. 

ֲעֵצי ַהּבֹוְנַסאי ְזקּוִקים ְלִטּפּול ַרב ְמאֹוד, ְוִטּפּול ָׁשגּוי ֲאִפּלּו ְּבִמְקָצת ָעלּול ְלָהִביא 
ְלמֹותֹו ֶׁשל ַהֶּצַמח. ֶיְׁשָנם ֻמְמִחים ַלֲעֵצי ּבֹוְנַסאי, ּוְבֶאְמָצעּות ִׁשיטֹות ִּגּדּול ְמֻיָחדֹות, 
ְּכמֹו ְקִׁשיַרת ַעְנֵפי ָהֵעץ, יֹוְצִרים ִסְגנֹונֹות ִּגּדּול ְמֻיָחִדים, ַהְמַׁשִּוים ָלֵעץ ַהָּגֵדל ַמְרֶאה 

ַמְרִהיב.
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ָּבאֹות  ֶׁשָּבעֹוָלם  ָהרּוחֹות  ָּכל  ֶׁשֲאִפּלּו  ְמֻרִּבים, 
ְונֹוְׁשבֹות ּבֹו ֵאין ְמִזיִזין אֹותֹו ִמְּמקֹומֹו!

ָׁשְרֵׁשיֶהם ֶׁשל ֵעִצים ְּגדֹוִלים ֲעׂשּוִיים ְלִהְתָּפֵרׂש 
ַעל ְּפֵני ֶׁשַטח ָעצּום ְוִלְגֹרם ִלְבִקיַעת ָהֲאָדָמה 
ּוְלֶהֶרס ִמְדָרכֹות ּוְכִביִׁשים, ִאם ַהֹּׁשֶרׁש ְמַבְצֵּבץ 
ֶאל ֵמַעל ִלְפֵני ָהֲאָדָמה. ָׁשְרֵׁשי ֵעִצים ְמֻסָּיִמים 
ְיסֹודֹות  ּוְמפֹוְרִרים  ַמִים,  ִצּנֹורֹות  ְמַנְּקִבים 

ָּבִּתים. 

ֵאיְך ֶמֶזג ָהֲאִויר?
ָׁשָנה  ּוְבָכל  ְּבַהְתָמָדה  ִמְתַעֶּבה  ָהֵעִצים  ֶּגַזע 
נֹוֶסֶפת לֹו ִׁשְכָבה ֲחָדָׁשה. ָּכְך ֶׁשַאַחר ְּכִריָתתֹו 
ַּגם  ִנָּתן  ַחָּייו.  ְׁשנֹות  ִמְסַּפר  ֶאת  ֶלֱאֹמד  ִנָּתן 
ְּבאֹוָתּה  ָהֲאִויר  ֶמֶזג  ְּתָנֵאי  ָהיּו  ֶמה  ְלַהִּסיק 
ֶׁשל  ְלִהְתַּפְּתחּות  ּגֹוֶרֶמת  ְׁשחּוָנה  עֹוָנה  ָׁשָנה: 
ְּגׁשּוָמה  ְּבעֹוָנה  ְוִאּלּו  ּוָבִהיר,  ַרְך  ָּדִליל,  ֵעץ 
הּוא ִיְהֶיה ָּדחּוס, ָקֶׁשה ְוֵכֶהה. ְּבַמֲהַלְך ַהָּׁשָנה, 
ְועֹוָנה  ְּגׁשּוָמה  ַאַחת  עֹוָנה  ֵיׁש  ְּכָלל,  ְּבֶדֶרְך 
ְוַטַּבַעת  ֵּכָהה  ַטַּבַעת  ֵּכן,  ְוִאם  ְׁשחּוָנה.  ַאַחת 
ַיְחָּדו  ְמַיְּצגֹות  ְּבִהיָרה 
ֶׁשל  ְּבַחָּייו  ַאַחת  ָׁשָנה 
ָהֵעץ. ַּבֲאזֹוִרים ַעל ְּפֵני 
ַּכּדּור ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּבֶהם 
ְּגׁשּומֹות  עֹונֹות  ֵאין 
)ַּבִּמְדָּבר  ּוְׁשחּונֹות 
ַהַּמְׁשֶוה,  ַקו  ּוְבֵאזֹור 
ְלָמָׁשל(, ָהֵעִצים ִּכְמַעט 
ַטָּבעֹות  ְמַפְּתִחים  ֹלא 

ְׁשָנִתּיֹות.

ֶׁשֶּזהּו  ַמְדָעִנים  ֶיְׁשָנם 
ְלַגּלֹות  ִעּסּוָקם:  ְּתחּום 
ֶאת ִּגיל ָהֵעִצים ַעל ִּפי 
ּוְלַהִּסיק  ֵאֶּלה  ַטָּבעֹות 

ַּבִית ַעל ֵעץ

ַּבִית  הּוא  ֵעץ",  ַעל  "ַּבִית 
ּוְרַחב  ָּגדֹול  ֵעץ  ַּגֵּבי  ַעל  ֶׁשִּנְבֶנה 
אֹו  ְּבֻסָּלם,  עֹוִלים  ֵאָליו  ֲעָנִפים, 
ַמִּכיִרים  ֻרֵּבנּו  ָקָצר.  ִטּפּוס  ַאֲחֵרי 
ִמְׂשָחק,  ִּכְמקֹום  ֵעץ"  ַעל  "ַּבִית 
ַאְך  ָהְלָאה,  ְוֵכן  ָׁשֵקט  ְּכָמקֹום 
ִּבְמקֹומֹות  ַוֲאָנִׁשים  ְׁשָבִטים  ֵיׁש 
ִנָּדִחים, ֶאְצָלם "ַּבִית ַעל ֵעץ", הּוא 
ִּבְמקֹומֹות  יֹוְמיֹוִמית!  ַחִּיים  ֶּדֶרְך 
ָאֶמִריָקה,  ִּבְדרֹום  ְטרֹוִּפִּיים 
ָּפּפּוָאה  ּוְבִאֵּיי  ַאְסָיה  ַאְפִריָקה, 
ִמְתּגֹוְרִרים   – ַהֲחָדָׁשה  ִּגיֶנָאה 
ְּגבֹוִהים  ֵעִצים  ַעל  ְׁשָבִטים 
ִמַּסָּכנֹות  ַעְצָמם  ַעל  ְלָהֵגן  ְּכֵדי 
ְוטֹוְרִפים.  ֲהָצָפה  ְּבִעָּקר  ׁשֹונֹות, 
ַהָּבִּתים ַעל ָהֵעִצים ְמַׁשְּמִׁשים ֶאת 
ַהְּׁשָבִטים ַּגם ְלִאְחסּון ָמזֹון, ְלָׁשם 

ַחּיֹות ַהַּיַער ֹלא יּוְכלּו ְלַהִּגיַע .

ָהֲאִויר  ֶמֶזג  ֶאת  ְלָכְך  ְּבֶהְתֵאם 
ִלְפֵני ָּכְך ְוָכְך ֵמאֹות ָׁשִנים. 

ַהָּים  ְּפֵני  ֵמַעל  ֵאזֹור  ֶׁשל  ָּגְבהֹו 
ָהֵעִצים.  ְּגִדיַלת  ַעל  ַמְׁשִּפיַע 
ֶטְמֶּפָרטּורֹות ְנמּוכֹות ְוָהרּוחֹות 
ַהִּסּכּוי  ֶאת  ַמְקִטינֹות  ַהֲחָזקֹות 
ַּבֲאזֹוִרים  ֵעִצים  ִלְצִמיַחת 
ֶׁשַּמְצִליִחים  ֵעִצים  ְּגבֹוִהים. 
ְצִמיָחָתם  ַּבְּגָבִהים  ִלְׂשֹרד 
ַמִּגיִעים  ֵאיָנם  ָלֹרב  ְוֵהם  ִאִּטית 
ֵזִהים  ֵעִצים  ֶׁשל  ַלְּמַמִּדים 
ַהִּסּכּוי  ְנמּוִכים.  ַּבֲאזֹוִרים 
ִלְצִמיַחת ֵעץ ְּבֹגַבּה ַרב ָּתלּוי ַּגם 
ְּבַכּמּות ַהֶּׁשֶלג ָּבֵאזֹור: ַּבֲאזֹוִרים 
ָהַאְנִּדים  )ָהֵרי  ִויֵבִׁשים  ְּגבֹוִהים 
ַמִּגיִעים  ְלָמָׁשל(,  ְּבִצ'יֶלה, 
 2,800 ֶׁשל  ְלֹגַבּה  ָהֵעִצים 
ְוִאּלּו  ַהָּים,  ִלְפֵני  ֵמַעל  ֶמְטִרים 
ְּבָהַרי ָהַאְלִּפים ְּבֶמְרַּכז ֵאירֹוָּפה 
ָהֵעִצים  ְצִמיַחת  ַמְפִסיָקה 
ֶמְטִרים.  ִל-1,600  ְּבַהִּגיָעם 
ָּבעֹוָלם,  ְּביֹוֵתר  ַהָּגבֹוַּה  ָּבֵאזֹור 
ַמִּגיִעים  ְּבִסין,  ַהִהיָמָלָיה  ֶרֶכס 
ָהֵעִצים ְלֹגַבּה ֶׁשל 4,600 ֵמַעל 
ָהֲעִמיִדים  ָהֵעִצים  ַהָּים!  ְּפֵני 
ְנמּוכֹות  ְּבֶטְמֶּפָרטּורֹות  ְּביֹוֵתר 
ֶלֶגׁש  ֶׁשל  ְמֻסָּיִמים  ִמיִנים  ֵהם 
ִלְׂשֹרד  ַהְמֻסָּגִלים  ַנָּנִסי,  ְוֹאֶרן 

ֹקר ֶׁשל -70 ַמֲעלֹות ֶצְלְזיּוס! 

ֵאיֶזה ֹּגֶדל!
ַהְּגדֹוִלים  ַהְיצּוִרים  ֵהם  ָהֵעִצים 
ָאְמָנם  ָהָאֶרץ.  ְּבַכּדּור  ְּביֹוֵתר 

ֵעץ ֶלֶחם

ַאְקִלים  ַּבֲעֵלי  ַּבֲאזֹוִרים  ָנפֹוץ  ַהֶּלֶחם  ֵעץ 
ֶמְטִרים  ְּכֶעְׂשִרים  ֶׁשל  ְלֹגַבּה  ַמִּגיַע  הּוא  ְטרֹוִּפי. 
ֵעץ  ֵּפרֹות  ְוָעִבים.  ְּגדֹוִלים  ְּבָעִלים  ּוִמְתַאְפֵין 
ּוְקִלָּפָתם  ְלֶאְׁשּכֹוִלּיֹות  ְּבָגְדָלם  ּדֹוִמים  ַהֶּלֶחם 

ָקָׁשה. 
ַהָּמזֹון  ִעַּקר  ֵהם  ָהֵעץ  ֶׁשל  ָהַרִּבים  ֵּפרֹוָתיו 
ֶׁשֵהם  ְּכמֹו  אֹוָתם  ֶלֱאֹכל  ְוִנָּתן  ַרִּבים,  ַּבֲאזֹוִרים 
ְּכֵחֶלק  ָּבֶהם  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  אֹו  ִּבּׁשּול,  ְלַאַחר 
ַהְּפִרי  ֶׁשל  ַטֲעמֹו  יֹוֵתר.  ֻמְרָּכִבים  ִמַּמְתּכֹוִנים 

ּדֹוֶמה  ִּבּׁשּול  ְלַאַחר 
ְמאֹוד ְלֶזה ֶׁשל ֶלֶחם 
ָנהּוג  ְׁשמֹו(.  )ּוִמָּכאן 
ַהֵּפרֹות  ֶאת  ֶלֱאֹכל 
ִעם  ַיַחד  ְמֻבָּׁשִלים 
ַוֲעֵלי  קֹוקֹוס  ֲחֵלב 
אֹו  ֲאפּוִיים,  ָּבָנָנה 
ְצלּוִיים  ַלֲחלּוִפין 
ַּבֵחֶלב  ּוְמֻמָּלִאים 
ֻסָּכר,  קֹוקֹוס, 
אֹו  ָּבָׂשר  ֶחְמָאה, 

ֵּפרֹות ֲאֵחִרים.
ַהֶּלֶחם  ַלֲעֵצי 
נֹוָסִפים:  ִׁשּמּוִׁשים 
ְמַׁשֵּמׁש  ַעְצמֹו  ָהֵעץ 
ְּבִמְבִנים  ֶּגֶלם  ְּכֹחֶמר 
ִּבְזכּות  ְוִסירֹות 
ִּבְפֵני  ֲעִמידּותֹו 
ֶטְרִמיִטים ְותֹוָלִעים. 
ָהֵעץ  ְקִלַּפת 
ַלֲהָכַנת  ְמַׁשֶּמֶׁשת 
ִׁשּמּוִׁשים  ְוָלֵעץ  ְנָיר 
ְרפּוִאִּיים ָמָסְרִּתִּיים.
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ַהִּפיל הּוא ַהַחָּיה ַהַּיַּבְׁשִּתית ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר ְּבַגֵּני-
ֲעַדִין  ְלֹגֶדל ָעצּום, ַאְך  ַמִּגיִעים  ְוִלְוְיָתִנים  ַהַחּיֹות, 
ִלְגָדִלים  ֶׁשַּמִּגיִעים  נֹוְׁשִמים,  ְיצּוִרים  ֵהם  ָהֵעִצים 

ַּבל-ֵיָאְמנּו:

ָׁשָנה:   80 ֶּבן  ָצִעיר,  'ּבּוִקיָצה',  ִמּסּוג  ֵעץ  ְלֻדְגָמא 
ֹקֶטר  ַּבֲעַלת  ַצַּמְרּתֹו  ֶמְטִרים.  ְל-25  ַמִּגיַע  ָּגְבהֹו 
 160 ֶׁשל  ֶׁשַטח  ַעל  ֵצל  ּוְמִטיָלה  ֶמְטִרים   15 ֶׁשל 
ְוִהיא ּכֹוֶלֶלת ִּכ-800,000 ָעִלים,  ֶמְטִרים ְרבּוִעים 
ֶמְטִרים  ֶׁשל 1,600  ָּפִנים ּכֹוֵלל  ֶׁשַטח  ָלֶהם  ֲאֶׁשר 
ְרבּוִעים. ֶנַפח ָהֵעץ אֹותֹו ִנָּתן ְלָהִפיק ְּכֹחֶמר ֶּגֶלם 
הּוא 15000 ִליֶטר, ְוהּוא ׁשֹוֵקל 12 טֹון. ְּבָכל ָׁשָעה 
 960 ּדּו-ַחְמָצִני,  ַּפְחָמן  ְּגָרם  ְּכ-2,300  ָהֵעץ  ֹצֶרְך 
ְּגָרם ַמִים ְוהּוא ְמַיֵּצר ְּבָׁשָעה 1,712 ְּגָרם ַחְמָצן – 
ַהִּתְצֹרֶכת ַהְמֻמַּצַעת ֶׁשל ֲעָׂשָרה ְּבֵני ָאָדם. ְּבֶמֶׁשְך 

80 ְׁשנֹוָתיו ִעֵּבד ָהֵעץ 40 ִמיְליֹון מ"ק ֲאִויר!

ָהֵעץ ֶׁשֹּלא ָהָיה

ַאַחד ָהֵעִצים ַהְמֻפְרָסִמים ָּבעֹוָלם הּוא... ֵעץ ֶׁשֹּלא ָהָיה ְוֹלא ִנְבָרא. 
 .bbc ִּבְׁשַנת תשי"ז ֻׁשְּדָרה ָּתְכִנית ַּתְחִקיִרים ְּבַאְנְּגִלָּיה, ֶּבָערּוץ ַהְמֻכָּבד ְוָהִרְׁשִמי
ַּבָּתְכִנית ִנְמַסר ִּכי ָּבֵאזֹור ּדֹוֵבר ָהִאיַטְלִקית ִטיִצ'ינֹו, ֶׁשִּבְׁשַוְיץ, ֲעֵצי ַהְּסָּפֶגִטי ֵהִניבּו 
ַמִּזיֵקי-ַהְּסָּפֶגִטי.  ְוֵהָעְלמּות  נֹוַח  ֹחֶרף  ְּבִעְּקבֹות  ְסָּפֶגִטי,  ֶׁשל  ִּבְמֻיָחד  ׁשֹוֵפַע  ְיבּול 

ַהָּתְכִנית ֻלְּוָתה ְּבִצּלּוֵמי ָקִטיף ַּבַּמָּטִעים ַהָּללּו.
ְּבַמֲהַלְך ַהִּמְׁשָּדר, ִהְסִּביר ַהַּקְרָין ִּכי ַהְּסָּפֶגִטי ִנְקָטף ּוֻמָּנח ְלִיּבּוׁש ַּבֶּׁשֶמׁש ְוִכי ָאְרָּכן 
ֶׁשל ִאְטִרּיֹות ַהְּסָּפֶגִטי ֵזֶהה ִּבְזכּות ָׁשִנים ֶׁשל ִטּפּוַח ַהַּזן ַהְמֻיָחד. ַעָּתה ִעם ּבֹוא ָהָאִביב, 
ִלְקַראת ַהָּקִטיף, ֶיְׁשָנּה ִצִּפָּיה ְּדרּוָכה ְּבָכל ַרֲחֵבי ֵאירֹוָּפה ֵמֲחָׁשׁש ֶׁשֶּמֶזג ֲאִויר ַקר ִּבְלִּתי 
ָצפּוי ִיְפַּגע ַּבְּסָּפֶגִטי ִויַקְלֵקל ֶאת ַטֲעמֹו. ָהֻעְבּדֹות ַהָּללּו ַּכּמּוָבן ְמצּוצֹות ִמן ָהֶאְצַּבע 

ֵּכיָון ֶׁשַהְּסָּפֶגִטי ְמֻיָּצר ִמֶּקַמח ִחָּטה ְוֵאינֹו ָּגֵדל ַעל ָהֵעץ. 
ִמְׂשְרֵדי ַהָּתְכִנית ָזכּו ְלֵמאֹות ִׂשיחֹות ֶטֶלפֹון ְּבִעְּקבֹות ַהִּׁשּדּור. ֲאָנִׁשים ִהְתַעְנְינּו 
ִּבְּבִריַטְנָיה,  ָאז  ָנפֹוָצה  ָהְיָתה  ַהַּפְסָטה ֹלא  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר,  ָהֵעץ.  ֶאת  ְלַהִּׂשיג  ִנָּתן  ֵּכיַצד 

ְוָלֵכן ָיְכָלה ְּבִדיָחה ָּכזֹו ְלִהְתַקֵּבל ַּבִּצּבּור ָהָרָחב ְלֹלא ֲחָׁשדֹות.

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש
ִנְקְרָאה  ַהִּמְזָרִחית-ְצפֹוִנית  ַהִּלְׁשָּכה 
"ִלְׁשַּכת ִּדיר ָהֵעִצים", ּוִמֶּמָּנה ָלְקחּו ְּבָכל 
מּוִמין  ַּבֲעֵלי  ֹּכֲהִנים  ַלִּמְזֵּבַח.  ֵעִצים  יֹום 

ָּבְדקּו ֶאת ָהֵעִצים ִמּתֹוָלִעים. 

ִהְתַיֲחָדה  ַהֶּיֶתר  ֵּבין  ִּכי  ְלַצֵּין,  ְמַעְנֵין 
ְירּוָׁשַלִים ְּבָכְך ֶׁשֹּלא ָּגְדלּו ָּבּה ֵעִצים! "ֵאין 
ִמִּגּנֹות  חּוץ  ּוַפְרְּדסֹות  ַּגּנֹות  ָּבּה  עֹוִׂשין 
ְוָרִדין ֶׁשָהיּו ִמימֹות ְנִביִאים ָהִראׁשֹוִנים"! 
ַּגם ְּבַהר-ַהַּבִית ֶנֱאַסר ִלְנֹטַע ֵעץ, ְוַהּנֹוֵטַע, 
ֶׁשָּפַסק  ְּכִפי  ַתֲעֶׂשה  ֹלא  ְּבִמְצַות  עֹוֵבר 
ָהַרְמַּב"ם: "ַהּנֹוֵטַע ִאיָלן ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח אֹו 
ִאיַלן  ּוֵבין  ְסָרק  ִאיַלן  ֵּבין  ָהֲעָזָרה,  ְּבָכל 
ַלִּמְקָּדׁש  ְלנֹוי  ֶׁשֲעָׂשאֹו  אע"פ  ַמֲאָכל, 
ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֹלא  לֹוֶקה.  ֶזה  ֲהֵרי   - לֹו  ְוֹיִפי 
ִמְזַּבח ה'  ֵאֶצל  ֲאֵׁשָרה ָּכל ֵעץ  ִתַּטע ְלָך 
ֱא-ֹלֶהיָך", ִמְּפֵני ֶׁשָהָיה ֶזה ֶּדֶרְך ָהעכו"ם, 
ְּכֵדי  ֶׁשָּלֶהם  ִמְזֵּבַח  ְּבַצד  ִאיָלנֹות  נֹוְטִעין 

ֶׁשִּיְתַקְּבצּו ָׁשם ָהָעם".

ּתֹוָתח ֵמֵעץ

ְמֻׁשִּנים  ַהּיֹוֵתר  ַהִּׁשּמּוִׁשים  ַאַחד 
ָּבֵעץ, הּוא ֹלא ַאֵחר ֵמֲאֶׁשר "ּתֹוַתח ֵעץ". 
ִמְלָחָמה  ְּבֵעת  ְמֻסָּיִמים,  ִּבְמקֹומֹות 
ַהְּצָבאֹות  ְּבַמֶּתֶכת.  ַמְחסֹור  ִהְתעֹוֵרר 
ּתֹוָתִחים  ְלַיֵּצר  ָיְכלּו  ֶׁשֹּלא  ַהּלֹוֲחִמים 
ֵמֵעץ,  ְקֵני-ּתֹוָתח  ִאְלְּתרּו  ִמַּבְרֶזל, 
ַמֶּתֶכת  ְרצּועֹות  אֹו  ַּבֲחָבִלים  ְוִחְּזקּוהּו 
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתָּפֵרק. ּתֹוְתֵחי ָהֵעץ ִׁשְּמׁשּו 
ְוִלְפָעִמים  מּוָעט,  ְיִרּיֹות  ְלִמְסַּפר 

ִהְתָּפְרקּו ְלַאַחר ִׁשּמּוׁש ַחד-ַּפֲעִמי. 
ָהפּוְך:  ָהָיה  ָּבֵעץ  ַהִּׁשּמּוׁש  ְלִעִּתים 
ָצָבא ִיֵּצר ּתֹוָתִחים 'ְמֻזָּיִפים' ֵמֵעץ, ְּכֵדי 

ְלַהְפִּגין ֶאת ָעְצָמתֹו ּוְלַהְרִּתיַע... 

ָהֵעץ ַהָּזֵקן ָּבעֹוָלם

ְמֻכֶּנה  ָּבעֹוָלם  ָלַעִּתיק  ֶׁשֶּנְחָׁשב  ָהֵעץ 
ַהּצֹוֵמַח  ֹאֶרן  ֶׁשל  סּוג  "ְמתּוֶׁשַלח", 
ִּבְכ-4,850  ָמֳעָרְך  ִּגילֹו  ְּבָקִליפֹוְרְנָיה. 
ָהִאיׁש  ְמתּוֶׁשַלח  ֶׁשל  ָיָמיו  ֵמָאז  ָׁשִנים, 

)ֻחַּמׁש ְּבֵראִׁשית, ֶּפֶרק ה'(.
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ֻמְפַּתַעת  ֲאִני  ַלְּסִניף,  ִנְכֶנֶסת  ְּכֶׁשֲאִני  ִמָּיד 
ֵמָאה  ֵמַעל  ֵיׁש  ַּבְּסִניף  ַהְּפִעילּות;  ֵמֶהֵּקף 
ְּבָׁשבּוַע  ַּפֲעַמִים  ֶׁשַּמִּגיעֹות  ְמסּורֹות  ַחָּילֹות 
ְלָכל ְּפִעילּות, ְמֻחָּלקֹות ְלִפי ַסָּירֹות ְמֻסָּדרֹות. 
ָיַׁשְבִּתי ְלִׂשיָחה ְקָצָרה ִעם ָהַרֶּכֶזת ַהְּמסּוָרה 

ָרֵחִלי הֹוְרִביץ:

ַלַחָּילֹות  ּגֹוֵרם  ַמה 
ְלַהִּגיַע ַלְּפִעילּות?

ֶׁשַּמִּגיעֹות  ַהַחָּילֹות 
יֹוְדעֹות  ַלְּסִניף 
ִצְבאֹות  ֶׁשִאְרּגּון 
ִאְרּגּון  הּוא  ַהֵּׁשם 
ֶׁשֵהִקים ָהַרִּבי, ֵהן 
ַּכָּמה  ַעד  יֹוְדעֹות 
ָלַרִּבי  ָחׁשּוב  ֶזה 
ַמִּגיעֹות  ֵהן  ְוָלֵכן 

ַהְמַפְּקדֹות  ַהְּפִעיֻלּיֹות.  ְלָכל  ְּבִׂשְמָחה 
ַהְּמסּורֹות, ַּגם ִמִּצָּדן, ַמְׁשִקיעֹות ֲהִכי ַהְרֵּבה 
ֻמְצַלַחת  ֵּתֵצא  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשַהְּפִעילּות  ְּכֵדי 

ּוְמֻיֶחֶדת.

ֶׁשַאֶּתן  ַהְמֻיָחד  ַהֶּפְסִטי  ַעל  ְקָצת  ָלנּו  ִסְפִרי 
עֹוׂשֹות?

ְּכַאְרָּבִעים  ַהְּסִניף  ָמָנה  ָׁשִנים  ָׁשלֹוׁש  ִלְפֵני 
עֹוד  ְלָהִביא  ֶׁשָרָצה  ַהֶּצֶות,  ִּבְלַבד.  ַחָּילֹות 
ַהֶּצֶות  ַּלֲעׂשֹות.  ַמה  ְוָחַׁשב  ָיַׁשב  ַחָּילֹות, 
ַלֲעׂשֹות  ֶׁשָּצִריְך  ֶהְחִליט 
ַמֶּׁשהּו  ַּבְּסִניף 
ַמֶּׁשהּו  ׁשֹוֶנה, 
ֶׁשֵאין  ְוָגדֹול  ֲעָנק 
ָמקֹום  ְּבׁשּום 

ַאֵחר.

נֹוְלָדה  ְוָכְך 
 – ַהַהְחָלָטה 
ִצְבאֹות  ִּבְסִניף 
ִיְהיּו  ַּבַּנְחֶל'ה  ַהֵּׁשם 
ְוֵכן  ֶעֶרב,  ְּפִעיֻלּיֹות 

ַּבֶּפְסִטי  ַמִּציג ַהֶּצֶות ִסּפּוִרים ֶּפְסִטי צ"ה! 
ֵמַרּבֹוֵתינּו ְנִׂשיֵאינּו ִעם ְמָסִרים ֲחִסיִדִּיים, ִעם 
ִרּקּוִדים ְוִׁשיַרת ִׁשיִרים ֶׁשַהָּבנֹות ְוַהְמַפְּקדֹות 
ָהָראִׁשִּיים  ַלַּתְפִקיִדים  ְּבַעְצָמם.  ִחְּברּו 
ּבֹוֲחִרים ֶאת ַהַחָּילֹות ַהִּמְצַטְּינֹות ֶׁשַּמְתִמידֹות 

ּבְרּוכִים הַּבָאִים לַּמָדֹור הַמְיֻחָד ׁשֶּלָנּו: ּבִּקּור ּבִסְנִיף. ּבְכָל 

ּגִּלָיֹון נִקְּפֹץ לִסְנִיף צִבְאֹות הַּׁשֵם ַאחֵר ּבְרַחֲבֵי הָָאֶרץ, 

וְנִּתֵן הֲצָצָה קְטַּנָה לַּפְעִילּות הַּגְדֹולָה.

וְהַּפַעַם: ִקְריַת מַלְָאכִי – ּבָנֹות.

ְלַהִּגיַע ּוְלִהְׁשַּתֵּתף, ְוָכְך ָּכל ַהַחָּילֹות רֹוצֹות 
ִלְהיֹות ֵחֶלק ּוְלִהְצַטֵּין ַּבְּסִניף. ְּביֹום ַהֶּפְסִטי 
ָלֶׁשֶבת   – ַוֲאָחיֹות  ִאָּמהֹות  ֲחֵברֹות,  ַמִּגיעֹות 

ַּבּמֹוָפע,  ְוִלְצּפֹות 
מֹוִפיעֹות  ְוַהַחָּילֹות 

ַלֲהָנַאת ֻּכָּלן.

ֹחֶדׁש,  ִלְפֵני 
ָהְיָתה  ַהְּפִעילּות 
ְלַהְתִחיל  ֲאמּוָרה 
ָׁשבּוַע,  ְּבָכל  ְּכמֹו 
)ְּכמֹו  ֲאִמִּתי  ִמְסָּדר 
ַעד  ְּבאֹורֹו...(: 
ִנְכֶנֶסת,  ֶׁשָהַרֶּכֶזת 
ָׁשָרה  ְקבּוָצה  ָּכל 

ָּכל  ִנְכֶנֶסת,  ֶׁשִהיא  ֶרַגע  ֵמאֹותֹו  ִסיְסָמאֹות; 
ְלִפי  ְּפסּוִקים  ֲאִמיַרת  ִּבְדָמָמה.  ַהַחָּילֹות 
ְּבִהְתַלֲהבּות.  ַיַחד  ַהִהְמנֹון  ְוִׁשיַרת  ַהֵּסֶדר, 
ִלְפִעילּות  הֹוֶלֶכת  ְקבּוָצה  ָּכל  ִמֵּכן,  ְלַאַחר 

"ֵּכיִפית" ַיַחד ִעם ַהַּמְדִריָכה.

ִנְרֶאה  ָהָיה  ָהִראׁשֹון  ַהִּמְסָּדר  ִּבְתִחַּלת 
ְּבֶאְמַצע  ְלֶפַתע,  ָּכָרִגיל.  ִמְתַנֵהל  ֶׁשַהֹּכל 
ֶזֶבל  ַׂשִּקית  ִעם  ַהְמַפְּקדֹות  ִנְכְנסּו  ַהִּמְסָּדר, 
ָׁשִטיַח  ָׁשם  ֶׁשֵּיׁש  ָאְמרּו  ַהְמַפְּקדֹות  ְּגדֹוָלה. 

ַהִּמְסָּדר,  ְלַאַחר  ַאְך  ָּכְלֶׁשִהי,  ַהָּצָגה  ִּבְׁשִביל 
ְּכֶׁשִהְתִחילּו ַהְמַפְּקדֹות ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַהָּצָגה 
– ָיְצָאה ִּפְתאֹום ְמַפֶּקֶדת ֵמַהַּׂשִּקית ְוָצֲעָקה: 
ַז- ַע-ִי-ן  "ֶּפ-ְס-ִט-י 

ִי-ן"!!

ַמָּמׁש  ֵאּלּו  ְּבָיִמים 
ְוַהְמַפְּקדֹות  ַהַחָּילֹות 
ְּבִעּצּוָמם ֶׁשל ֲחָזרֹות 
ַלֶּפְסִטי  ְוִאּמּוִנים 
ַהָּׁשָנה  ְּכֶׁשּנֹוֵׂשא   –
ִּגּלּוי  ַעל  ְמַדֵּבר 
ִניצֹוץ ָמִׁשיַח ֶׁשְּבָכל 
ַוֲאַנְחנּו  ְיהּוִדי, 
ְלִהְׁשַּתֵּתף  ַהּקֹוְראֹות  ָּכל  ֶאת  ַמְזִמינֹות 

ּבֹו.

ָמה עֹוד ַאֶּתן ְמַתְכְננֹות ַּבִּמְפָקָדה?

ַלַחָּילֹות ַהָּׁשָנה ְמַחּכֹות עֹוד ַהְפָּתעֹות ַרּבֹות 
– ְּכמֹו קּוְמִזיץ ְּבַל"ג ָּבֹעֶמר, ְועֹוד ַהְפָּתעֹות 
ַמְחַּתְרִּתּיֹות סֹוִדּיֹות! ְּכמֹו ֵכן, ַהְּסִניף עֹוֵרְך 
ַהְגָרָלה ַעל ַמְטֵּבַע ֶׁשל ָהַרִּבי ְּתמּוַרת ַּתְׁשלּום, 
ְוָכל ַהַהְכָנסֹות הֹוְלכֹות ַלְּסִניף – ְּכֵדי ְלַׁשְדֵרג 
ְלִהְׁשַּתְּתפּות  ַהְּפִעילּות.  ֶאת  ּוְלַהְגִּדיל 

ַּבַהְגָרָלה ַחְּיגּו: 052.770.3160.

נַחֲלַת הַר חַּבַ"ד - ּבָנֹות ׁשֵם הַּסְנִיף 

מֵעַל 100 חַיָּלֹות ּכַּמּות הַּמִׁשְּתַּתְפֹות 

ּבֵית הִָראׁשֹונִים מְקֹום הַּפְעִילּות 

חֲמִיִׁשי וְלֵיל ַׁשּבָת ּבְיָמִים 

ָרחֵלִי הֹוְרבִיץ הַָרּכֶזֶת 

ּפֶסְטִי ְׁשנִָתי ֶׁשל הַּסְנִיף מַּׁשֶהּו מְיֻחָד 

ְּתעּודַת זֶהּות
#925777
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 הגרלה מס' 1
שבוע פר' וירא

רחפן יוקרתי: החייל מאיר 
פישר, סניף הרצליה

קורקינט: החיילת מושקי 
לבקיבקר, סניף ערד

 הגרלה מס' 2
שבוע פר' חיי שרה
הזוכה באופניים:

החייל שניאור סטודניץ' 
סניף ירושלים, קרית היובל

 הגרלה מס' 3 
שבוע פר' תולדות

הזוכה ברחפן:
החיילת חיה מושקא לוי, 

סניף יבניאל

 הגרלה מס' 4
שבוע פר' ויצא

הזוכה בקורקינט:
החייל יוסף יצחק רבינוביץ' 

סניף צפת

 הגרלה מס' 5
שבוע פר' וישלח

הזוכה ברחפן:
החייל שלום דובער שטיינר, 

סניף יקנעם

 הגרלה מס' 6
שבוע פר' וישב
הזוכה ברחפן:

 החייל מענדי טל
סניף פתח תקווה

הגרלה מס' 7
שבוע פר' ויגש
הזוכה באופניים:

 החייל מנחם מענדל מחפוץ
סניף לוד

הגרלה מס' 8
שבוע פר' ויחי

הזוכה בקורקינט:
 החיילת מרים לפידות

סניף ביתר עילית

הגרלה מס' 9
שבוע פר' שמות

הזוכה ברחפן:
 החייל יעקב גינזבורג

סניף ירושלים, שיכון חב"ד

הגרלה מס' 10
שבוע פר' וארא
הזוכה בקורקינט:
 החייל לוי קריאף

סניף קרית שמואל

 הגרלה מס' 11
שבוע פר' בא

הזוכה באופניים:
 החיילת שינא זינגר

סניף ראשון לציון, מרכז

ַּבְּגֻאָּלה ִיְצְמחּו ַעל ָהֵעִצים ַלְחָמִנּיֹות ּוִמיֵני 
ֲחִטיִפים, ִנְצָטֵרְך ַרק ִלְקֹטף ְוֶלֱאֹכל. ַּגם 
ְּבָגִדים ִיְגְּדלּו ַעל ָהֵעִצים, אֹוָתם נּוַכל ִלְקֹטף 
מּוָכִנים.

ֲעֵצי ְסָרק ֵאֶּלה ֵעִצים 
ֶׁשֵאיָנם נֹוְתִנים ֵּפרֹות. 
ַּבְּגֻאָּלה ֹלא ִיְהיּו עֹוד 
ֲעֵצי ְסָרק, ֻּכָּלם ִיְּתנּו 
ֵּפרֹות.

ַּבְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ְקִלַּפת ָהֵעץ ְראּוָיה ְלַמֲאָכל, 
ַוֲאִפּלּו ְטִעיָמה ְּכמֹו ַהְּפִרי...

ַהֵּפרֹות ִיְגְּדלּו ִלְמַמִּדים ֲעצּוִמים! ֵמֵעָנב ּבֹוֵדד נּוַכל ְלהֹוִציא 
ָחִבּיֹות ְּגדֹולֹות ֶׁשל ַיִין, ּוִמְׁשָּפָחה ְׁשֵלָמה ֹּתאַכל ֵעָנב ֶאָחד, 

ְועֹוד ִיָּׁשֵאר ַהְרֵּבה ֹעֶדף...

ַהְיבּול ַּבָּׂשדֹות ִיְצַמח ִּבְמִהירּות 

 ַמְדִהיָמה, ְּביֹום ַהְּזִריָעה

 יּוְכלּו ְּכָבר ִלְקֹצר

ֶאת ַהֵּפרֹות.
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מַּזָל טֹוב!
וְאֵּלֶה ׁשְמֹות חַיָּלֵי וְחַיָּלֹות צִבְאֹות הַּׁשֵם ׁשֶּזָכּו ּבַחֹדֶׁש הַָאחֲרֹון לִגְרֹם נַחַת רּוחַ ַרב לַָרּבִי 

מֶלֶךְ הַּמָׁשִיחַ עַל יְדֵי ּכָךְ ׁשֶהֵם עֹולִים ּבְדְַרּגָה ּבְסֻּלַם הַּדְרָגֹות ׁשֶל צִבְאֹות הַּׁשֵם

טוראי שני
חיה מושקא אופן, ביתר עילית
ברכה ליבה גרינברג, כפר חב"ד

חסיה פריימן, כפר תבור
משה ווילשאנסקי, צפת

רב טוראי
רבקה חיילובסקי, בת ים

חיה מושקא עזאגווי, נצרת עילית
הילה אברמוב, ראשון לציון
חי'ה מושקא בניסטי, רעננה

סמל
חנה קריאף, חיפה

מזל רבקה עזאגווי, נצרת עילית

סמל ראשון
מנחם מענדל פריימן, כפר תבור

תהילה שיף, בית נקופה
משה אלפרוביץ, תל ציון

רב סמל
מנוחה רחל אליצור, יסוד המעלה

רב סמל ראשון
שיינדל עבאדי, ביתר עילית

ברוך שיף, בית נקופה

ברוך גרינברג, צפת

סגן
גולדא ווילשאנסקי, צפת

מְדַּוְִחים עַל ּבִּצּועַ הַּמְִׂשימֹות ּבְטֶלֶמֶסֶר צִבְאֹות הֵַּׁשם 079.923.4770
וְצֹובְִרים נְֻקּדֹות ּבְסֻּלַם הַּדְרָגֹות ֶׁשל צִבְאֹות הֵַּׁשם

מִּלֵאָת אֶת הַּמְִׂשימֹות – נִכְנַסְָּת לְהַגְָרלַת הַּפְָרסִים הַּגְדֹולָה הַּנֶעֱֶרכֶת מִּדֵי חֹדֶׁש

חֹדֶׁש
ְׁשבָט

ּתֹוָרה
ִלְּמדּו ֶאת ְׁשֹלֶׁשת 

ַהִּׁשעּוִרים ַהּיֹוִמִּיים ֻחָּמׁש, 
ְּתִהִּלים ְוַתְנָיא:

ִּכּתֹות א'-ד': ְלָפחֹות 
ַּפַעם ְּבָכל ָׁשבּוַע.

ִּכּתֹות ה'-ו': ְלָפחֹות ָׁשֹלׁש 
ְּפָעִמים ְּבָכל ָׁשבּוַע.

ִּכּתֹות ז'-ח': ְּבָכל יֹום 
ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהֹחֶדׁש.

5 נְֻקּדֹות!

עֲבֹודָה
ַהְקִּפידּו לֹוַמר ֶאת 

ַהָּפסּוק ֶׁשל ְׁשמֹו ֶׁשל 
ָהַרִּבי – ָּכל יֹום ְּבִסּיּום ָּכל 
ְּתִפַּלת 'ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה' 

ִלְפֵני ַה"ִּיְהיּו ְלָרצֹון" 
ַהֵּׁשִני: 

• "ְמאֹור ֵעיַנִים ְיַׂשַּמח ֵלב 
)ּו(ְׁשמּוָעה טֹוָבה ְּתַדֶּׁשן 

ָעֶצם" )ִמְׁשֵלי טו, ל(

• "ַמה ֹּטבּו ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב 
ִמְׁשְּכֹנֶתיָך ִיְׂשָרֵאל" 

)ַּבִּמְדָּבר כד, ה(

4 נְֻקּדֹות!

ּגְמִילּות ֲחסָדִים
ְּתנּו ָּכל יֹום ְצָדָקה ִלְפֵני 
ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית – ַּבְּצעּו 

ֶאת ַהְּמִׂשיָמה ְלָכל 
ַהָּפחֹות ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים 

ְּבָׁשבּוַע.

ִּכּתֹות ז'-ח': ֵיׁש ָלֵתת ַּגם 
ִּבְתִפַּלת ִמְנָחה.

5 נְֻקּדֹות!

ּבְחֹדֶׁש ְׁשבָט - ּכַהֲכָנָה לְיּו"ד ְׁשבָט, יֹום הַהִּלּולָא ֶׁשל הַָרּבִי הַָריַּי"צ וְיֹום ַקּבָלַת 
ְ הַּמִָׁשיחַ – נֹוסִיף ּבְִׁשלֶֹׁשת הָעַּמּודִים: הַּנְִׂשיאּות ֶׁשל הַָרּבִי מֶלֶך

ּתֹוָרה, ְּתפִּלָה ּוצְדָָקה

הַּזֹוכֶה ּבְהַגְָרלַת חֹדֶׁש ֵטבֵת: הַחַיָּל מְָרּדְכַי נְהֹוָראִי לֵוִי מִּבֵית-ְׁשָאן 
ְ 120 ₪ ּבְמְֶרּכַז צִבְאֹות הֵַּׁשם זָכָה ּבְִתלּוׁש ְקנִיָּה ּבְסַך

מס' נקודות דרגה 

25 טוראי 

100 טוראי שני 

200 רב טוראי 

300 סמל 

400 סמל ראשון 

500 רב סמל 

700 רב סמל ראשון 

900 סגן משנה 

1100 סגן 

1400 סרן 

1800 רב סרן 

2300 סגן אלוף 

2800 אלוף משנה 

3600 תת אלוף 

3800 אלוף 
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הַּבְָרכָה הַּסֹודִית
קֹוְרִאים ִלי ׁשּוַלִּמית, ְוַכּיֹום ֲאִני ּפֹוֶעֶלת ִּבְׁשִליחּות ָהַרִּבי ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית. ֶאת ַהִּסּפּור ֶׁשָּקָרה 

ִלְפֵני ַהַּבת-ִמְצָוה ֶׁשִּלי, ֹלא ֶאְׁשַּכח ְלעֹוָלם.

ֶזה ָהָיה ְּבֹחֶדׁש ִּתְׁשֵרי תשמ"ב. ִלְקַראת ֲחִגיַגת ַהַּבת-ִמְצָוה, ִהִּציעּו ִלי ִלְכֹּתב ָלַרִּבי ּוְלַבֵּקׁש 
ֶאת ִּבְרָּכתֹו. ִלְפֵני ֵכן, ֵמעֹוָלם ֹלא ָׁשַמְעִּתי ַעל ָהֶאְפָׁשרּות ֶׁשֲאִני ְּבַעְצִמי ֶאְכֹּתב ָלַרִּבי ִמְכָּתב – 

ְוָלֵכן ֹזאת ָהְיָתה ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּבּה ָעִׂשיִתי ֶאת ֶזה.

ַּכּמּוָבן, ִהְתַחְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב ְּבַבָּקַׁשת ְּבָרָכה ֵמָהַרִּבי ְלַהְצִליַח 
ַהַּבת-ִמְצָוה,  ְּביֹום  ִמְתַחֶּיֶבת  ֲאִני  ֶׁשָּבֶהן  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ּוְלַקֵּים 
ְוִלְפֹעל ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה; ּוִפְתאֹום ִנְצְנָצה ִּבי ַהַּמְחָׁשָבה: "ֲאִני 
ֹלא ְיכֹוָלה ַרק ָלַקַחת ֵמָהַרִּבי ְּבָרָכה, ֲאִני ְצִריָכה ַּגם ָלֵתת. ִאם 

ֲאִני ְמַבֶּקֶׁשת ְּבָרָכה – ָעַלי ְלהֹוִסיף ּוְלָבֵרְך ֶאת ָהַרִּבי"...

ַמְתִאים  ֶּבֱאֶמת  ֶזה  "ַהִאם  ׁשּוב,  ָחַׁשְבִּתי  ָּכְך  ְּבֶעֶצם",  "ֲאָבל   –
ִמי  ֶאת  ִלי  ָהָיה  ֹלא  ִהְתַלַּבְטִּתי.  ָהַרִּבי"?...  ֶאת  ְּתָבֵרְך  ֶׁשַּיְלָּדה 

ִלְׁשֹאל. ַּבּסֹוף, ֶהְחַלְטִּתי ִלְכֹּתב ֶאת ַהְּבָרָכה ֶׁשִּלי ְּבַהְסָוָאה.

ֲחׁשּוָבה  ֲהִכי  ַהְּבָרָכה  ֶאת  הֹוַסְפִּתי  ֶׁשִּלי,  ַהִּמְכָּתב  ְּבַתְחִּתית 
ֶׁשָּיֹכְלִּתי ָלֵתת ָלַרִּבי: "אקישט כקאט רטהכגה כה אמטל תכ 

סכ עט רכת מבוק כה יי". המכתב שהיא שלחה

ֹלא ִהְצַלְחֶּתם ְלָהִבין? ֶזה ְּכמֹו ְּכַתב ְמזּוָזה, ְּכַתב ַהְּסָתִרים ֶׁשָאִחי 
ַּכָּמה  מֹוִפיעֹות  ַהְּקָלף,  ֵמֲאחֹוֵרי  ַהְּמזּוָזה,  ַּגֵּבי  ַעל  אֹוִתי.  ִלֵּמד 
ַלֵּׁשמֹות  ֹצֶפן  ְּבֶעֶצם  ֶזה  כוזו".  במוכסז  "כוזו  ִנְסָּתרֹות:  אֹוִתּיֹות 
ַהְּקדֹוִׁשים: "ה' ֱאֹלֵקינּו ה'", ַּכֲאֶׁשר ָּכל אֹות ֻמְחֶלֶפת ָּבאֹות ַהָּבָאה: 
י' הֹוֶפֶכת ְלכ', וכן ָהְלָאה. ַהּׁשּוָרה ֶׁשֲאִני ָּכַתְבִּתי ָלַרִּבי, ְמֻבֶּסֶסת ַעל 
ֹצֶפן ּדֹוֶמה – ָּכל אֹות ֻמְחֶלֶפת ָּבאֹות ַהּקֹוֶדֶמת. ַעְכָׁשו, ְּכֶׁשֵהַבְנֶּתם 
ַהֻּמְסֵוית  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ּוְלַגּלֹות  ְלַפְעֵנַח  ְיכֹוִלים  ַאֶּתם  ַהֹּצֶפן,  ֶאת 
ִּפי ֶׁשֹּלא  ַעל  ַאף  ָּבִנים  ֶׁשִּיָּוְלדּו לֹו  ָלַרִּבי  "ִּבְרָּכִתי  ָלַרִּבי:  ֶׁשָּכַתְבִּתי 

ִנְגַזר לֹו ָּכְך"...

ָעְברּו ַּכָּמה ָיִמים, ּוְבֵתַבת ַהֹּדַאר ֶׁשָּלנּו ָנח ָהאֹוָצר ַהָּיָקר – ִמְכַּתב 
ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשל ָהַרִּבי. ָהַרִּבי ֵּבֵרְך אֹוִתי, ְּכמֹו ֶׁשהּוא נֹוֵהג ְלָבֵרְך ְּבנֹות 
ַרּבֹוֵתינּו  ְרצֹון  ְּכִפי  ְוִלְגּדֹל  ָׁשַמִים  ַמְלכּות  ֹעל  ֶאת  ְלַקֵּבל  ִמְצָוה, 
ְנִׂשיֵאינּו. ְלֶרֶצף ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשִּנְכְּתבּו ְּבַתְחִּתית ַהַּדף – "שהגד סכ 
ִמין  ֵאיזֹו  ֶׁשֶּזה  ָחַׁשְבִּתי  ְמֻיֶחֶדת.  ֲחִׁשיבּות  ִיַחְסִּתי  ֹלא   – דאקיד" 

ֲחִתיָמה...

ָלַקח ִלי ְזַמן ַעד ֶׁשֵהַבְנִּתי, ֶׁשָהַרִּבי ְּבֶעֶצם ִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבּקֹוד ַהּסֹוִדי 
ִהִּגיָעה  ַהֻּמְסֵוית  ַלְּבָרָכה  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּתׁשּוָבה  ַּגם  ֶׁשִּלי! 
ְּבאֹותֹו ְּכָתב ַהּדֹוֶמה ִלְכַתב ְמזּוָזה, "ּתֹוָדה ַעל ַהְּבָרָכה"... 

ַּכָּמה ְמֻאֶּׁשֶרת ָהִייִתי ְּכֶׁשֵהַבְנִּתי ֶאת ַהְּתׁשּוָבה!

ֶאת  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ְמִביָנה  ֲאִני  ָאחֹוָרה,  ְּבַמָּבט  ַהּיֹום, 
ַהַּמְׁשָמעּות ַהְמֻיֶחֶדת ֶׁשל ַהִּמְכָּתב – ֶׁשָהַרִּבי ַמְקִּדיׁש ִמְּזַמּנֹו 
ְּבאֹותֹו  ִלי  ַלֲענֹות  ְוִלְדֹאג  ֶׁשִּלי  ַהְּסָתִרים  ְּכַתב  ֶאת  ִלְקֹרא 
ָהַרִּבי  ֶׁשל  ָהַאֲהָבה  ֶאת  ְלָתֵאר  ִּבְכָלל  ֶאְפָׁשר  ַהִאם  ְּכָתב. 

ֵאֵלינּו?

ֶׁשל  ֶׁשַהּׁשּורֹות  רֹוֶאה  ַהֵּיֶצר  "ַּכֲאֶׁשר 
ְוַעד  ּוְגֵדִלים,  הֹוְלִכים  ַהֵּׁשם"  "ִצְבאֹות 

ְלִרּבּוי ֻמְפָלג "ֲאֶׁשר ֹלא ִיָּסֵפר ֵמֹרב",

– ְוֻכָּלם ַיְחָּדו ַמְחִליִטים ְּבֹתֶקף ְלַקֵּים ֶאת 
ָהֶעְליֹון"  "ַהְמַפֵּקד  ֶׁשל  ה"ְּפֻקַּדת-יֹום" 
 – ָלִאיָלן"  ַהָּׁשָנה  "ֹראׁש  ִעם  ַהְּקׁשּוָרה 

טֹוִבים,  ֵּפרֹות  ְוִגּדּול  ִּבְצִמיַחת  ְלהֹוִסיף 
ִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים –

ֲאַזי ִמְתַּבֵּטל ַהֵּיֶצר ְלַגְמֵרי, ְוֵאין ָּכל ֹצֶרְך 
ְלַנֵהל ִעּמֹו ִמְלָחָמה, ִמֵּכיָון ֶׁשהּוא ְמַפֵחד 

ְלַהְתִחיל ִעם ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל"

י"ז ְׁשָבט תשמ"ג – ל"ִצְבאֹות ַהֵּׁשם"

התשובה 
של הרבי

הטיוטה שהרבי כותב למזכירים, 
ונותן להם את ההוראה לכתוב 
את המשפט סתרים
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 "מֹוְיִׁשי, ַאָּתה ָּבא?" ִנְׁשַמע קֹולֹו ֶׁשל ִׁשְמעֹון ִמַּמְכִׁשיר ַהֶּטֶלפֹון 
ֶׁשֻהְפַעל ַעל ַמַּצב 'ַרְמקֹול'. – "ְלָאן?" ָׁשַאְלִּתי, ְּבעֹוד ֲאִני ַמְמִׁשיְך 

ְלַקֵּלף ְּבֶמֶרץ ֶאת ַהְּקֶלֶמְנִטיָנה ַהְּכַתְמַּתָּמה.

ֵּכן,  ָׁשַכְחִּתי.  "אֹוי,   – ִׁשְמעֹון.  ֵהִבין  ֹלא  ְלָאן"  ַמ'ְזתֹוֶמֶרת  "ַלְּסִניף, 
ְׁשֵאִרּיֹות  ָזַרְקִּתי ֶאת  ַלַּפח,  ַרְצִּתי  ְלַמָּטה".  ַוֲאִני  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ֶּבַטח, 
ַהְּקִלּפֹות ְוָאַכְלִּתי ִּבְמִהירּות ֶאת ִּפְלֵחי ַהְּקֶלֶמְנִטיָנה, ָׁשלֹוׁש-ָׁשלֹוׁש. 
"אּוַלי ַּתְפִסיק ֶלֱאֹכל ְּכמֹו ְּבֵהָמה?" ָׁשַאל-ִהְקִניט ָאִחי ַהָּגדֹול ֶמעְנִּדי. 
– "ֶזה ַמה ֶּׁשְּמַלְּמִדים אֹוְתָך ַּבְיִׁשיָבה, ְלָהִעיר ָלַאִחים ֶׁשְּלָך?" ָעִניִתי 
ְלֵעֶבר  ְוָׁשַעְטִּתי  )ַהְּנכֹוִנים...(,  ְּדָבָריו  ִמֹּתֶכן  ִמְתַעֵּלם  ְּבַהְתָרָסה, 

ַהֶּדֶלת.

ֲהגּוָנה  ַמָּכה  'ָחַטְפִּתי'  ְוִכְמַעט  ְׁשַּתִים-ְׁשַּתִים  ִּדַּלְגִּתי  ַמְדֵרגֹות 
ֵמַהַּמֲעֶקה. ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֵּיׁש ְסִניף צ''ה ֲאִני ִמְתַרֵּגׁש ְוַהֵּלב ֶׁשִּלי ּדֹוֵפק 

ְּכמֹו ֻּתִּפים. 

ֲחָזָרה,  ַרְצִּתי  ַהֵּסֶפר.  ִעם  ַהַּׂשִּקית  ֶאת  ֶׁשָּׁשַכְחִּתי  ִנְזַּכְרִּתי  ִּפְתאֹום 
ִנְכַנְסִּתי  ִּבְתנּוָפה,  ַהֶּדֶלת  ֶאת  ָּפַתְחִּתי  ִמְתַנֵּׁשף,  ַּבַּמְדֵרגֹות,  ָעִליִתי 

ִּבְמִהירּות ַלֲחַדר ִצְבאֹות ַהֵּׁשם ֶׁשִּלי ְוָׁשַלְפִּתי ֶאת ַהֵּסֶפר ֵמַהַּמָּדף.

ָלֶרֶדת  ְלָך  לֹוֵקַח  ְזַמן  "ַּכָּמה  רּוַח.  ְּבֹקֶצר  ְלַמָּטה  ִלי  ִחָּכה  ִׁשְמעֹון 
ְלַמָּטה?".

ָהָיה ִלי ַמה ַּלֲענֹות ֲאָבל ֶהֱעַדְפִּתי ֹלא ְלִהָּכֵנס ִאּתֹו ְלִחּכּוִכים. ַמה 
ַרק  ְלִהְתַּבֵּצַע  ָיכֹול  ְּבֹמִחי  ֶׁשָעָלה  ָהַאֲחרֹון  ַהִּמְבָצִעי  ֶׁשָהַרְעיֹון  ַּגם, 
ְּבֻׁשָּתפּות ְמֵלָאה ִעם ִׁשְמעֹון, ַּבַעל ַהֹּמַח ַהַּמְבִריק ְוַהִּכָּׁשרֹון ַהַּמֲעִׂשי.

ִּג'יּפ ָיֹרק, ַאִּדיר ְמַמִּדים, ָחָצה ֶאת ַהֹּצֶמת ִּבְסָעָרה, ַוֲחִריקֹות ַּגְלַּגָּליו 
ִנְׁשְמעּו ְלֵמָרחֹוק. ָּבֶרַגע ָהִראׁשֹון ִנְבַהְלִּתי ַעד ֹעֶמק ִנְׁשָמִתי ְוָתַפְסִּתי 
ְּבָחְזָקה ֶאת ִׁשְמעֹון ֶׁשָעַמד ְלִצִּדי. "הּוא נֹוֵסַע ַעל ַהְּכִביׁש ְוֹלא ַעל 

ַהִּמְדָרָכה" ִלְגֵלג ִׁשְמעֹון, "ַאָּתה ְסָתם ַּפְחָדן" ָאַמר ְּבִחּיּוְך ַקל.

"ְוִאם הּוא ָהָיה ַמְמִׁשיְך ִלְנֹסַע ְלִכּוּוֵננּו?" ָׁשַאְלִּתי ַּבֲחָׁשׁש.

– "הּוא ֹלא ָהָיה ַמְמִׁשיְך. ְמֻדָּבר ְּבִג'יּפ ְצָבִאי".

"ִּג'יּפ ְצָבִאי? ֵמֵאיֹפה ַאָּתה יֹוֵדַע?" ִהְקֵׁשיִתי.

ֵמֵאת: מוישי

ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהֶּצַבע  ָרִאיָת  ֹלא  ָעָליו.  "רֹוִאים   –
"ְוחּוץ  ִּבְתִמיָהה.  ִׁשְמעֹון  ָאַמר  ָיֹרק-ַזִית?" 
ָהאֹות  ְּכתּוָבה  ֶׁשּלֹו  ַהִּזהּוי  ַעל לּוִחית  ִמֶּזה, 

"צ". ִסּמּון ְצָבִאי".

ֶרֶכב  ְלָיֵדינּו  ָעַצר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָוֵחִצי  ַּדָּקה 
ָיֹרק-ַזִית נֹוָסף. אֹורֹות ְּכֻתִּמים ְמַרְּצִדים ַעל 
ְּבִצּדֹו.  ְּדֻבָּקה  ַאְבָטָחה"  "ֶרֶכב  ּוַמְדֵּבַקת  ַּגּגֹו 
ַעל  ַּבחּוט  ְּתלּוָיה  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְּתמּוָנה  ִזִהיִתי 
ֹלא  ּוְלֶרַגע  ַהֶּנָהג  ֶׁשל  ַהְּפִניִמית  ַהַּמְרָאה 

ֵהַבְנִּתי ֵּכיַצד ִהיא ִהִּגיָעה ְלָׁשם...

נֹוֵסַע  ְצָבִאי  ִּג'יּפ  אּוַלי  ְרִאיֶתם  "ְיָלִדים, 
ֲחֵבֵרינּו  ֶׁשל  ַאָּבא  ֶזה  ָהָיה  ִּבְמִהירּות?" 
ַאְבֵריִמי, הּוא ָעַבד ַּבָּבִסיס ַהְּצָבִאי ַהָּסמּוְך. 
"הּוא  ְלִהְתַּבְלֵּבל,  ְּבִלי  ִׁשְמעֹון  ָעָנה  "ֵּכן"   –
ָנַסע ְלָׁשם" ִהְצִּביַע ְלֵעֶבר ִּכּוּון ַהְּנִסיָעה ֶׁשל 

ַהִּג'יּפ ֶׁשָעַבר ַאְך ֹקֶדם ְלָיֵדינּו.

"ֵיׁש ָׁשם ַּגָּנב. ֲעָרִבי ָּגַנב ֶאת ַהִּג'יּפ ַהְּצָבִאי. 
ּבֹואּו, ֲעלּו ִאִּתי ַלִּג'יּפ, ֶאַּקח ֶאְתֶכם ַאַחר ָּכְך 

ַהַּבְיָתה, ֲאִני ָצִריְך ֶאת ֶעְזַרְתֶכם".

ֶאת  ָלנּו  ֵהִביא  ַאְבֵריִמי  ֶׁשל  ַאָּבא  ָעִלינּו. 
ַעל  ְלהֹוִדיַע  ַהַּבְיָתה  ְוִהְתַקַּׁשְרנּו  ַהֶּפֶלאפֹון 
ָּכְך ֶׁשֲאַנְחנּו ִאּתֹו ְוַהֹּכל ְּבֵסֶדר. "ֶׁשֹּלא ִיְדֲאגּו 
ָלֶכם", ָאַמר, ּוֵביְנַתִים ָיָרה ִמְׁשָּפִטים ְּבקֹוִדים 

ְצָבִאִּיים ְלתֹוְך ַמְכִׁשיר ַהֶּקֶׁשר ְּבִרְכּבֹו.

ֵהִבין  ֹלא  ְצָבִאי?"  ִּג'יּפ  ִלְגֹנב  ֶאְפָׁשר  "ֵאיְך 
ִׁשְמעֹון. ַּגם ֲאִני ֹלא...

ִטירֹון,  ָחָדׁש,  ַחָּיל  הּוא  ַהִּג'יּפ  ֶׁשל  "ַהֶּנָהג 
הּוא  ַהָּצָבא.  ִּבְפֻקּדֹות  ְמַזְלֵזל  ַּגם  ְוַכִּנְרֶאה 
ַמָּמׁש ִהְפִקיר ְרכּוׁש ְצָבִאי. הּוא ָעלּול ָלֶׁשֶבת 
ַהְרֵּבה ְזַמן ַּבֶּכֶלא ַהְּצָבִאי ְואּוַלי ַּגם ֳעָנִׁשים 
ַאְבֵריִמי  ֶׁשל  ַאָּבא  ֶׁשל  ַּגּבֹוָתיו  נֹוָסִפים". 
ִהְתַּכְּוצּו ְּבַכַעס, ְּכִאּלּו הּוא ַעְצמֹו הֹוֵלְך ָלֵתת 

ַלַחָּיל ֶאת ָהֹעֶנׁש.
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ַמה  ַלֲעׂשֹות  ֶאְפָׁשר  ֶׁשַּבָּצָבא  לֹו  "חֹוֵׁשב 
ֶּׁשרֹוִצים, ַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ַחְכמֹולֹוג. הּוא ֹלא 
ְצִריִכים   – ְלֶהֶפְך  ְּבִדּיּוק  ֶזה  ֶׁשָּצָבא  ֵמִבין 
ְנָהִלים  ְלִפי  ְּפֻקּדֹות,  ְלִפי  ַהֹּכל  ַלֲעׂשֹות 

ֶׁשַהְמַפְּקִדים ָקְבעּו", ִסֵּנן.

הֹוִפיעּו  ֵעֶבר  ּוִמָּכל  ִּבְמִהירּות,  ָנַסע  ָהֶרֶכב 
עֹוד ְועֹוד ְרָכִבים ְצָבִאִּיים ּוְמכֹוִנּיֹות ִמְׁשָטָרה 
ְרכּוׁש  ְלַהְפִקיר  "ְמֻסָּכן  ִּבְמִהירּות.  ֶׁשָּנְסעּו 
ַאְבֵריִמי.  ֶׁשל  ַאָּבא  ָאַמר  אֹוֵיב",  ִּביֵדי  ָצָבא 
ֶאת  ִלְתֹּפס  ַמֲאָמץ  ָּכל  ַלֲעׂשֹות  ָעֵלינּו  "ָלֵכן 

ַהַּגָּנב ְּכֶׁשהּוא ְּבתֹוְך ָהֶרֶכב".

ִזָהה  ֹלא  ַהַחָּיל  ֵאיְך  ֵמִבין,  ֹלא  ֲאִני  "ֲאָבל 
ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבַגָּנב?" ָׁשַאְלִּתי.

"ֶזה ְּבִדּיּוק ָהִעְנָין" ֵהִׁשיב ַאָּבא ֶׁשל ַאְבֵריִמי, 
ּתֹוְך ֶׁשהּוא עֹוֵצר ְּבַרְמזֹור ָאֹדם. "הּוא ַּכִּנְרֶאה 
ָלַבׁש ַמֵּדי ָצָבא ְוַהַחָּיל – ַהֶּנָהג – ָחַׁשב ֶׁשהּוא 
ֵאַרע  ַּבְּׁשִמיָרה.  אֹותֹו  ִהְרִּדים  ֶזה  'ִמֶּׁשָּלנּו'. 
ַמה ֶּׁשֵאַרע ְוַההּוא ָעָלה ַעל ַהִּג'יּפ, ְוָנַסע...".

ִהְסִּכים  ַאֲחַראי"  ֹלא  ַמָּמׁש  הּוא  "ָאז 
הּוא  ַאֲחַראי,  ֹלא  ֶׁשהּוא  ַרק  "ֹלא  ִׁשְמעֹון.– 
ִּבְכָלל ֹלא ֵמִבין ַמהּו ָצָבא, ַעד ַּכָּמה ָהאֹוֵיב 
ַאְבֵריִמי  ֶׁשל  ַאָּבא  ְוַאְכָזִרי...",  ְמֻסָּכן  ֶׁשָּלנּו 

ִּדֵּבר ְּבֶנְחָרצּות.

ִרְכֵּבנּו ָיָצא ֵמָהִעיר ַלְּכִביׁש ָהָראִׁשי, ִמְׁשַּתֵּלב 
ַּדְרָּכם  ֶׁשָעׂשּו  ָהְרָכִבים  ְלֵמאֹות  ֵּבינֹות 
ִמְׁשָטָרה.  צֹוְפֵרי  ֶׁשל  ְּבִליל  ְּבתֹוְך  ַּבְּנִתיִבים 
ְמכֹוִנּיֹות ִמְׁשָטָרה ָׁשֲעטּו ִּבְמִהירּות ֲעצּוָמה 

ְוָעְקפּו אֹוָתנּו ִמָּיִמין ּוִמְּׂשֹמאל.

ְּכִאּלּו  ְלַדֵּבר,  ִהְמִׁשיְך  ַאְבֵריִמי  ֶׁשל  ַאָּבא 
ַהְכָׁשָרה,  ְּתקּוַפת  עֹוֵבר  ַחָּיל  "ֲהֵרי  ְלַעְצמֹו. 
ָּבּה ְמַלְּמִדים אֹותֹו ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּצָבִאית. ָאז 

ַאַחת ֵמַהְּׁשַּתִים: אֹו ֶׁשַהַחָּיל ֹלא ִהְקִׁשיב, אֹו 
ֶׁשהּוא ִהְקִׁשיב ּוָפׁשּוט ִזְלֵזל!".

"ַמה ּיֹוֵתר ָחמּור?" ָׁשַאל ִׁשְמעֹון.

ַאְבֵריִמי  ֶׁשל  ַאָּבא  ֵהִׁשיב  ְלָך?"  ִּנְרֶאה  "ַמה 
ְּבַמְראֹות  ִמְסַּתֵּכל  ֶׁשהּוא  ּתֹוְך  ִּבְׁשֵאָלה, 

ָהֶרֶכב ַעל ְמָנת ַלֲעֹבר ְלַמְסלּול ַאֵחר.

"ֹלא ָּכל ָּכְך ְמַׁשֶּנה, ִּכי ְּבֹפַעל הּוא ָׁשָגה. ִאם 
ֹלא ִהְקִׁשיב ְּבִמְסֶּגֶרת ַהִּלּמּוִדים – ָאז ַהָּצָבא 
ְּבֵעיָניו ְצחֹוק ֶאָחד ָּגדֹול, ְוִאם ֵּכן ִהְקִׁשיב – 
ֲאָבל  ֶּבֱאֶמת,  ִאְכַּפת  לֹו  ָהָיה  ַּבְּתִחָּלה  אּוַלי 
ַלַּמָּצב  ֶׁשִהִּגיַע  ַעד  ַּבֶהְמֵׁשְך  ְלַזְלֵזל  ִהְתִחיל 
ַהֶּזה", ָעָנה ִׁשְמעֹון ְּכִאּלּו הּוא ַמְסִּביר ֻסְגָיא 

ִּבְגָמָרא.

"ַהִאם ַהּנֹוֵׂשא ֶׁשל אֹוֵיב, ַהְכָׁשָרה ְלִמְלָחָמה, 
ַקָּבַלת ֹעל ְוִצּיּות ִלְפֻקּדֹות ֻמָּכר ָלֶכם ֵמעֹוד 
ְּבִחּיּוְך,  ַאְבֵריִמי  ֶׁשל  ַאָּבא  ָׁשַאל  ָמקֹום" 
ֵמַעל  ַהִּנֶּצֶבת  ַהָּפנֹוָרִמית  ַּבַּמְרָאה  ִמְסַּתֵּכל 

ִׁשְמַׁשת ַהֶּנָהג.

ָהַרע  "ַהֵּיֶצר  ָעִניִתי.  ֵמַהְּסִניף!"  "ֶּבַטח, 
ַהֵּׁשם  ִצְבאֹות  ַחָּיֵלי   – ַוֲאַנְחנּו  ָהאֹוֵיב,  הּוא 
ְצִריִכים  ּבֹו,  ְלִהָּלֵחם  ַהְכָׁשָרה  ְמַקְּבִלים   –
ּוְלַצֵּית ְלהֹוָראֹות ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ֹעל  ְלַקֵּבל 

ְּבִלי ְלָעֵרב ֶאת ַהֵּׂשֶכל ָהִאיִׁשי".

ַּכָּמה  ְלֹאֶרְך  ִמְׂשָּתֵרְך  ְּפָקק  ָרִאינּו  ֵמָרחֹוק 
אֹותֹו!"  ָּתְפסּו  ִהֵּנה,  "אֹו,  ִקילֹוֶמְטִרים. 
הּוא  ְּבִׂשְמָחה.  ַאְבֵריִמי  ֶׁשל  ַאָּבא  ָאַמר 
ְלַנֵּגן  ְוֵהֵחל  ַהְּכִביׁש,  ְּבַצד  ָהֶרֶכב  ֶאת  ִמֵּקם 
"ַאְייִטיִליַלייַאיי,  ַעִּליז.  ֲחִסיִדי  ַמאְרׁש 
ַאְייִטיִליַלייַאיי, ִּבים ּבֹום ִּבים ּבֹום ִּבים ּבֹום 

ּבֹוםּבֹום, ַאיי ַאייַאייַאיי ַאיי".... 

ְּכֶׁשַאֶּתם הֹוְלִכים ַּבֹּבֶקר ַלָּמעֹון אֹו ַלַּגן ִאְמרּו ָּפסּוק ַּבֶּדֶרְך ְוַנְּצלּו ָּכְך ֶאת ַהְּזַמן!

ָּכתּוב ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא, ְּכֶׁשָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה, ָהֲאָבִנים ַהּדֹוְממֹות 

ָּבְרחֹוב.  ֲעֵליֶהן  ְּכֶׁשהֹוְלִכים  ׁשֹוְתקֹות  ֵהן  ַהּיֹום  ְלַדֵּבר.  יּוְכלּו 

ֲאָבל ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש, ָהֶאֶבן ּתּוַכל ְלַדֵּבר ְוַתִּגיד ְלִמי ֶׁשּדֹוֵרְך ָעֶליָה 

- ָלָּמה ַאֶּתם ֹלא לֹוְמִדים ּתֹוָרה אֹו אֹוְמִרים ְּפסּוִקים ְּכֶׁשַאֶּתם 

ּדֹוְרִכים ָעַלי? ְּכֶׁשֶּיֶלד ְיהּוִדי הֹוֵלְך ָּבְרחֹוב ַעל ַהִּמְדָרָכה, הּוא 

ָצִריְך ְלַׁשֵּנן ִמְׁשָניֹות ְּבַעל ֶּפה ּוְפסּוִקים. ְוָכְך ִנְזֶּכה ְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִׁשיַח ְּבָקרֹוב!

 )ֹקֶבץ 'ִמִּדְבֵרי ָהַרִּבי ְלַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל' עמ' 15(

ְּדַבר ָהַרַּמְטָּכ"ל
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ּדֹוִבי ְוֵלִוי ֵהם ֲחֵבִרים ְמֹאד טֹוִבים,

ִּכְמַעט ַאף ַּפַעם ֹלא ָרִבים.

ַּבַּגן, ָיֶפה ַל ַמְקִׁשיִבים,

ּוַבָּצֳהַרִים ֶאל ַה ַיַחד ָׁשִבים.

יֹום ֶאָחד ְּכֶׁשָהְלכּו ַהְּׁשַנִים ָּבְרחֹוב,

ָאַמר  "ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון ַמָּמׁש טֹוב!

אּוַלי ָּכל יֹום ְּכֶׁשַּנְחֹזר ֵמַהַּגן,

. ֹנאַמר ְּפסּוִקים ְוָכְך ְנַנֵּצל ֶאת ַה

ֲאִני ַאִּגיד ' ִצָּוה' ְוַאָּתה ַּתִּגיד ַאֲחַרי ְּבקֹול.

ַאַחר ָּכְך ַּתִּגיד 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל' ַוֲאִני ֹאַמר 'ְּבָכל',

, ְוַעד ֶׁשִּתָּגֵמר ַהֶּדֶרְך ְוַנִּגיַע ֶאל ַה

ְנַסֵּים ְּכָבר לֹוַמר ַהֹּכל!"

"ֲאָבל ִּבְׁשִביל ָמה?" ׁשֹוֵאל  "לֹוַמר ׁשּוב ְּפסּוִקים?

, ֲאַנְחנּו ְּכָבר אֹוְמִרים ָּתִמיד ַּבַּגן 

ְוַגם ַּבַּגן אֹוְמִרים ַּבֹּבֶקר ֻמְקָּדם,

ְוַגם ִעם  ֲאִני אֹוֵמר ִלְפֵני ֶׁשֲאִני ִנְרָּדם.

ֹלא ָצִריְך ְלַהִּגיד ַּגם ַעְכָׁשו!" -  אֹוֵמר

"אּוַלי ַנְחֹׁשב ַעל ַרְעיֹון ַאֵחר?"

"ֲאָבל ַאָּתה יֹוֵדַע ָמה  ִסֵּפר ִלי?"

ׁשֹוֵאל ּדֹוִבי ֶאת ֵלִוי.

"ָה ַּבִּמְדָרָכה ֶׁשהֹוְלִכים ֲעֵליֶהן ַמֵהר,

, ֵהן ֹלא ְיכֹולֹות ְלַדֵּבר. ַעְכָׁשו ֵהן 

ֲאָבל ְּכׁש ָיבֹוא, ַמָּמׁש ְּבָקרֹוב,

ִיְצֲעקּו ָּכל ָה ָּבְרחֹוב.

ֵהן ַיִּגידּו ְלָכל ַהְּיָלִדים ַהַּצִּדיִקים - 

ִאם ַאֶּתם  ָעֵלינּו, ְלָפחֹות ַּתִּגידּו ְּפסּוִקים!

ָאז ָקִדיָמה ּבֹוא ַנְכִריז ְּפסּוִקים ְּבַיַחד,

ָּכְך ָנִביא ֶאת ַה ְוַנֲעֶׂשה לֹו ַנַחת!"

 ִאְמרּו ְּבַעל ֶּפה ֶאת 12 ַהְּפסּוִקים
ּובֹואּו ִנְרֶאה ִאם ַאֶּתם ֹלא ִמְתַּבְלְּבִלים.

ְּפסּוִקים ְמֻצָּיִרים! ְׁשַעת ִסּפּור

ְמַׁשְּנִנים ֶאת ַהְּפסּוִקים!

 ַזהּו ֶאת ַהְּפסּוִקים

ַהִּמְסַּתְּתִרים ַּבְּתמּונֹות

 הזוכה
חיה מושקא רוכורגר 

כפר חב"ד
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מוסקבה, א' תמוז, תרפ"ט.

בשקט  ורטן  הצפוף,  במשרדו  ישב  יאשה 
מתחת לשפמו העבות. על השולחן שלפניו 
ותזכירים  עיתונים  נייר,  גליונות  נערמו 
לערמה גדולה וחסרת-סדר, ומזכירו הנמרץ 
ספורות  דקות  מדי  החדר  אל  נכנס  טוליק 
ובידיו חומר קריאה נוסף. "זה הגיע עכשיו 
הניח  הצווחני,  בקולו  טוליק  הודיע  טרי", 
המהגוני,  העץ  שלחן  על  עיתונים  ערמת 

ופסע בפסיעות גדולות אל מחוץ לחדר. 

יאשה היטיב את שולי חליפת הצמר האפורה 
שלו, גחן אל מתחת לשלחן ושלף בקבוקון 
אחת  הייתה  וודקה  סובייטית,  וודקה  של 
הגבלה  ללא  שנמכרו  היחידים  המוצרים 
גפא"ו,  כסוכן  ליאשה  אך  העיר,  בחנויות 
לבקבוקי המשקה המשובחים  גישה  הייתה 
יותר, הוא לגם היישר מן הבקבוק בלגימות 

גדולות והביט בנוף הנשקף מן החלון:

לנוף  היטב  התאים  השפוף  רוחו  מצב 
כזו,  מוקדמת  בוקר  בשעת  האפרורי 
ריקים  היו  העמוסה  העיר  של  רחובותיה 
מאדם, והולכי הרגל המעטים שנראו ברחוב 
הלכו וידיהם תחובות בכיס המעיל, מאיצים 
המרובע,  הבניין  ליד  בעוברם  צעדיהם  את 

שסמל המגל והפטיש מתנוסס על חזיתו. 

דחוס  הנוכחי:  במצבו  בעוגמה  הרהר  הוא 
ואפור.  שולי  בתפקיד  מיושן,  במשרד 
בסולם  התדרדר  הוא  בו  בקצב  יודע,  ומי 
הדרגות, ייתכן ועד מהרה ימצא את עצמו 
עובר חינוך מחדש, באחת מאותם מחנות-
עבודה בערבות סיביר. אותם מחנות, אליהם 
שלח הוא בעצמו מאות אנשים, כנציגה של 

אמא-רוסיה.

הוא נזכר בעבר הלא-רחוק, וליבו נחמץ. איה הם הימים בהם השתתף בחקירתו ומעצרו 
של הקונטר-רבצליונר, מתנגד-המהפכה, הבוגד במולדת, מפיץ הבערות והחושך, הרבי 

שניאורסון. אחח... אז היו ימים!! 

נזכר בחגיגה הגדולה שנערכה במשרד אז, לפני כשנתיים, כשהיו בטוחים כולם  הוא 
שיותר לא יסבלו מחבורה זו של יהודים שמתעקשים לשמור את מצוות דתם המיושנת, 
הוודקה נשפכה כמים. לחברים הוגש דג-מלוח מסוגים שונים, והם אכלו יחד פירושקי 

חם וטעים, כמו שצריך. המפלגה יודעת לדאוג לאלו שדואגים לה.

החבר-מנהל  אז  הכריז  שלהם",  הרבי  של  בכוחו  רק  מצליחים  השניאורסונים  "כל 
החברים  כל  לצער  אך  הריע.  זבובים",  כמו  אותם  להפיל  נוכל  "מעתה  מלישוביץ', 
שבועות  תוך  להשתחרר,  שניאורסון  הרבי  הצליח  מוסברת  בלתי  בצורה  במחלקה, 
ספורים. בהתחלה השמועות אמרו ששולחים אותו לגלות בקוסטרמה, שזה חצי-צרה. 
אבל בסוף התברר שזו צרה שלמה, ותוך כמה חודשים הוא עזב את רוסיה עם משפחתו 

בראש מורם. 

מנהיגם.  משחרור  מעודדים  רוסיה,  אמא  של  בליבה  כאן,  נותרו  העקשנים  חסידיו 
וכיצד  השחרור,  את  חגגו  הללו  כיצד  קרא  הוא  אליו  שהגיעו  סוכני-החרש  בדוחו"ת 
נשבעו להמשיך להפיץ את רעיונותיהם המסוכנים ולזהם את לב הנוער ברעיונותיהם 

המשונים. מבלי משים איגרף יאשה את ידו לאגרוף.

שהורגים  למרות  איך  מעמד,  השניאורסונים  מחזיקים  איך  להבין  הצליח  לא  איש 
בהם, מענים אותו, מרגלים אחרי מעשיהם, רודפים את ילדיהם – הם נותרים אדוקים, 

ומעודדים אחרים לעשות זאת.

הוא  בלתי-טבעי, מסתורי,  כוח  כי  יאשה  אז  לאיש, האמין  לגלות  ומבלי  בסתר-לבבו, 
זה שמסייע לחתרנים הדתיים בעבודתם. לא ייתכן כי קומץ של חסידים ישימו ללעג 
ילדים, לבנות מקוואות,  ולקלס את אמא רוסיה! הם מצליחים להקים ישיבות, ללמד 
להעביר כספים והוראות, למלא פקודות ולציית לכללים. הם ניהלו מערך משומן של 
הפצת תורה בקרב צעירים, והבריחו תשמישי קדושה ממקום למקום והכל באופן חשאי, 

מתחת לאפם המרחרח של יאשה וסוכניו.

גם כשעוצרים אותם, מענים אותם ומאיימים עליהם. הם לא נשברים! הכה בו עוד ועוד 
והוא שותק! יאשה, וגם אף אחד אחר בגפא"ו, לא נתקלו בדבר כזה. 

מהו אותו כוח שמחזיק אותם יחד? יאשה היה משוכנע כי זהו כוח על-טבעי, שמסייע 
בידם. והיה נחוש בדעתו למצוא את מקור כוחם ולהשמידו. מאין מגיע מקור כוחו של 

השניאורסונים? וליתר דיוק, מאין שואב רבם את כוחותיו הרוחניים המופלאים?

פרק א'
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יאשה נזכר בדוחו"ת חסויים אליהם נחשף לפני כמה שנים:

לסוכני הגפא"ו נודע כי מדען מוזר ממוסקבה, פרופסור בשם ברצנקו, יחד עם חוקרים 
עורר  הדבר  ידועים.  לא  כתבי-יד  ומאתרים  עתיקות  בספריות  מפשפשים  נוספים 
חשד, וחקירה מהירה גילתה כי הפרופסור  עוסק בחכמה עתיקה, שנועדה לגלות את 
הנסתרות ולדעת עתידות. לחוקרי הגפא"ו שהתעניינו בעבודתו נודע כי יש קשר בין 
התזה המדעית של פרופסור ברצנקו לבין חכמת הקבלה היהודית אך למרות זאת, הוא 
קיבל אישור להמשיך בעבודתו המדעית. מי יודע, אולי אמא-רוסיה רק תרוויח מגילוייו 

המדעיים.

כי  לברנצקו  נודע  תקופה,  לאחר  כי  גילה,  המעקב  מעקב.  עליו  הושם  בטחון,  ליתר 
בלנינגרד גר החכם הגדול ביותר בעם היהודי, שמכיר היטב את חכמת הקבלה, ומכיר 
את מסתוריה. והוא נסע לבקש עזרה מהחכם, הרב שניאורסון. הרב סירב, אך הסכים כי 

חתנו הצעיר יסייע לפרופסור בהבנת חלק מדברי הקבלה. 

יותר מכך לא הצליחו החוקרים לגלות. אך יאשה כבר אז החל לחשוד כי הרב שניאורסון 
משתמש בכוחות בלתי-מוכרים למדע, כדי לסייע לו בחתירה המהפכנית נגד רוסיה. 
תחושת בטן אמרה לו, כי אותם סודות וכוחות קבלה מסתוריים, הם שמסייעים למרדנים 

בהפצת רעיונות הבלע שלהם. ויאשה היה נחוש לגלות את הסוד.

דוד  'המגן  של  סודו  על  אותו  לשאול  החוקרים  ניסו  שניאורסון,  הרב  של  בחקירתו 
היהודי'. אך הוא הכחיש בכל מכל כי התעסק בסודות אלו. והדבר ירד מהפרק, יאשה, 

שעקב אחר החקירה, המשיך לחשוד. 

שנה וחצי עברו מאז צאתו של הרבי מרוסיה, ובמשך זמן זה הוטל על יאשה להמשיך 
ולנהל את ההתחקות אחר צעדיו, הוא שלח מרגלים לריגא, והללו הסתובבו בחצרו של 
והוא  ברבי,  לצפות  כדי  ללטביה פעמיים  נסע  יאשה עצמו  והקשיבו למתרחש.  הרבי 

הקפיד לקבל כל שביב מידע על מעשיו כדי לנסות ולפצח את הסוד הגדול.

במשך שנה וחצי לא הראה יאשה כל התקדמות, והממונים עליו הביעו בפניו תרעומת, 
כועס,  נדחס בעת במשרד קטן מהרגיל.  והוא  צומצמה,  בדרגה, משכורתו  הורד  הוא 

ומלא רגשי נקמה.

***

יהודים  יומיים  עיתונים  משמימים,  דיווחים  שורת  על  לעבור  יאשה  על  היה  עתה, 
ועבריים, ולסכם לממוניו את החדש בחודש האחרון. יאשה קרא עברית באופן שוטף, 

אך  אם.  כשפת  אידיש  ודיבר 
והוא  אותו,  שיעממו  העיתונים 
האפשרות  על  ברצינות  הרהר 
כשלון  על  לממוניו  להודיע 

חרוץ. אין שום מידע חשוב.

נכנס  הנאמן  המזכיר  טוליק, 
במרוצה אל החדר וכמעט נתקל 
על  שנותר  הוודקה  בבקבוק 
הרצפה. "הגיע מברק", הוא אמר 

בקוצר-נשימה. "מריגא". 

הקטן  הפתק  את  פתח  יאשה 
וקפצו  כמעט  ועיניו  המקופל, 
קצר,  היה  המברק  מחוריהן, 
משמעויות  עתיר  תוכנו  אך 
נוסע  עוזב.  "שניאורסון 
מחכה  בקרוב.  לפלסטינה. 

להוראות. סלפושניק".

שלהם  הסוכן  היה  סלפושניק 
בלטביה, זה שרחרח סביב חצרו 
חסידיו  עם  התרועע  הרב,  של 
במסווה, וניסה להשיג כל שביב 
של מידע ולדווח למעסיקיו, כבר 

זמן רב שלא הגיע מידע בעל ערך משם, ויאשה שקל להורות לסוכן לחזור למוסקבה. 

אך הנה, העבודה הקשה משתלמת, ומידע עסיסי מגיע: הרב שניאורסון עוזב את חצרו 
בריגא, לטביה, ונוסע לארץ החמה, מוכת העימותים והמחלות – פלסטינה! מה יש לרב 
לחפש במדינה המזרח-תיכונית שאיש מאבותיו לא ביקר בה? ריח של תעלומה עסיסית 

החל לעלות באפו של יאשה, וחזהו עלה וירד בנשימות כבדות. 

הרי זו התפתחות! לשם כך הוא חוקר-בכיר יאשה סולומונביץ', בעל כישורים, גיבור-
מלחמה מחכה במשרד טחוב חודשים ארוכים. סוף-סוף יהיה לו מה להראות לממונים 

מהקומות הגבוהות, ומי יודע, אולי הוא עוד יעלה בדרגה... 
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ליתר ביטחון, לגם יאשה עוד כוסית מן המשקה החריף, והביט שוב בפתק המקומט 
נותרו כפי  והארוכות שהמתין בסבלנות בפתח. השורות  ובטוליק בעל הפנים הצרות 

שהיו, כתובות בדיו כחול על נייר צהבהב.

יאשה נעמד מלוא קומתו. הוא היה איש באמצע שנותיו, גדל-ממדים ורחב-כתפיים. 
את פניו המלאות עיטר שפם שחור עבה וארוך, וצלקת ארוכה – מזכרת מהמלחמה – 
התמשכה מפיו עד לסנטרו שויוותה לו מראה מאיים. תחת גבותיו השחורות והמלאות 
ברקו זוג עינים מלאות חריפות, שעומעמו לעיתים קרובות בשל שתיית אלכוהול מרובה. 

"אני נוסע", הוא זרק כלאחר כתפו לעבר טוליק, ופשפש בארונית המתכת כדי למצוא 
את אקדחו ומסמכיו האישיים. "נוסע ללטביה, בכבודי ובעצמי. אם הרב שניאורסון יוצא 

למסע כזה, בוודאי תהיה לזה השפעה, ומישהו בדרג הבכיר צריך להשגיח על כך!".

טוליק שתק. בכלל, טוליק, המזכיר, היה אדם שדיבר במילים ספורות. הוא היה גבוה 
מאד ורזה מאוד, ולעתים הזכיר חרגול, גמל שלמה. ארוך, דקיק ושתקן. אבל את העבודה 

שלו הוא עשה כהוגן, וליאשה לא היו תלונות.

עד מהרה התברר לו כי מנהליו, לא התלהבו כמוהו מהנסיעה. והצינה שנדפה מקולו 
של החבר-מנהל מלישוביץ' יכלה להקפיא גם פירושקי רותח שיצא הרגע מן התנור: 
"חבר סולמנוביץ', התפקיד שלך זה לבלוש אחר ההוראות ששניאורסון נותן לחסידיו, 

לא לצאת לטיולים במדינות מרוחקות ונחשלות!". 

הוא התחנן על נפשו, הוא הסביר כי מסע כזה אינו קורה בכל יום, וכי הוא בטוח כי 
הדבר ישפיע על השניאורסונים ברוסיה ובעולם. לבסוף ניאות החבר-מנהל לאשר את 
הנסיעה. אבל יאשה הבין היטב, כי מבלי תוצאות ראויות לשמם, הוא לא יזכה לחזור 

למשרדו המחומם, אלא לטיול ארוך בערבות סיביר...

ההכנה לנסיעה לא לקחה לו זמן רב: איגור ממחלקת מסמכים הכין לו שלל מסמכים 
ותעודות מזוייפות. על פי המסמכים הוא ד"ר דמיטירי מלייב, גיאולוג מומחה למינרלים 
שהולך לחקור את החומרים הנדירים באיזור סדום וים-המלח, ואת האפשרות לייבא 
ברום ואשלגן מהמזרח התיכון לרוסיה. סשה ממחלקת המדע העביר לו שיעור קצר, כדי 

שלא יתברר כבור מוחלט אם מישהו יתעניין במשלח ידו.

הוא הצטייד בכרטיסי נסיעה ללטביה, ובסכום כסף שיספיק למסע. בתחתית המזוודה 
הוטמן משדר הרדיו המוצפן, דרכו יוכל לשרד דיווחים למפקדה הראשית, אקדחו האישי 

וציוד נוסף. טוליק הופקד על ניהול המשרד. 

למחרת, כבר היה יאשה בתחנת הרכבת, מחכה לרכבת שתיקח אותו לריגה, לטביה.

המשך יבוא אי"ה

ַהֶהֶגה  ֶאת  סֹוֵבב  'ָּבּבּוְׁשָקה' 
ִסיבּוב  ִּבֵּצַע  ְוָהֶרֶכב  ֹּכחֹו,  ְּבָכל 
ֶאל  ִצּפֹוִרים  ֵמאֹות  ַמְבִריַח  ַחד, 

ַעּמּוֵדי ַהַחְׁשַמל ַהְּסמּוִכים. הּוא ֵהֵחל ִלְדֹהר 
ְּבַאַחת  חֹוֵתְך  ַהְּתנּוָעה,  ִּכּוּון  ֶנֶגד  ִּבְמִהירּות 
ּוַמה  ֲעָגלֹות  ֶרֶגל, סּוִסים,  ֶרֶכב, הֹוְלֵכי  ְּכֵלי 

ֹּלא.

"ָהלֹו, ַאָּתה נֹוֵהג ְּכמֹו ִׁשּכֹור! ַמה ָּׁשִתיָת?" 
ָׁשַמע 'ָּבּבּוְׁשָקה' ִמיֶׁשהּו זֹוֵעק ְלֶעְברֹו.

ִנְזַּכר  ְזַמן',  ַהְרֵּבה  ְּכָבר  ָׁשִתיִתי  ֹלא  'ֶּבֱאֶמת 
ִלְׁשֹלף  ִהְצִליַח  ְנִהיָגה  ְּכֵדי  ּתֹוְך  'ָּבּבּוְׁשָקה'. 
ְולֹוַמר  ֻּדְבְּדָבן',  'ְסִמיְרנֹוף  ֲחִליָפתֹו  ִמִּכיס 
'ְלַחִּיים' ֶאל מּול ַהַּמְרָאה ְלַהְצָלַחת ַהִּמְבָצע.

ְלַיד  ְּבָלִמים  ַּבֲחִריַקת  ֶנֱעַצר  ָהֶרֶכב  אֹוְּפס! 
ַמָּׂשִאית ֶזֶבל ֶׁשָחְסָמה ֶאת ָהְרחֹוב.

ַהַּמָּׂשִאית  ְּבתֹוְך  ִהְתַּבְלֵּבל.  ֹלא  'ָּבּבּוְׁשָקה' 
ַלִּמְזָּבָלה.  ְּבַדְרָּכּה  ֲעָנק ְׁשבּוָרה,  ָחִבית  ָנָחה 
הּוא ָנַטׁש ֶאת ָהֶרֶכב ְוָקַפץ ֶאל ּתֹוְך ֶהָחִבית. 
ֲחָבל  ַרק  ֵמָהעֹוְקִבים!  ִנַּצְלִּתי  ֵנס,  'ֵאיֶזה 

ֶׁשֵאין ֹּפה ֶּבָחִבית ְקָצת ְסִמיְרנֹוף ֻּדְבְּדָבן'...

•

ֶזהּו  ַּבְּמרֹוִמים!  ַסֲהִדי  ְמֻכָּבַדי,  ּוְבֵכן,  א': 
ַמַּצב ֵחרּום!

ל': ָאֵכן ֵּכן. 'ָּבּבּוְׁשָקה', סֹוְכֵננּו ְּבמֹוְסְקָבה, 
ֶׁשל  ְּביֹוֵתר  סֹוִדי  ִמְבָצע  ַעל  ְמַדֵּוַח 

ַהֶפֶדָרִלית'  ַהִּבָּטחֹון  'ַוֲעַדת  ָראֵׁשי 
ַאְלֵפי  לֹו  ֻׁשָּתִפים  ָהרּוִסית. 

ְועֹוד  ֵמרּוְסָיה,  סֹוְכִנים 
ְמִדינֹות  ִמְּׁשָאר  ֲאָלִפים 

ַהְּגלֹוּבּוס.

ֵאיזֹו  ַוואּו,  ש': 
ִמְלֶחֶמת  ַהְרַּפְתָקה... 
ְׁשִליִׁשית  עֹוָלם 
ַּבֶּפַתח! ֲאַנְחנּו ַנֲהֹפְך 
ַהְּגלֹוּבּוס.  ְלמֹוִׁשיַעי 
ַיֲעִריכּו  ַהּסֹוְכֻנּיֹות 
ַהֶּמְמָׁשלֹות  אֹוָתנּו, 
ָלנּו,  ִּתְׁשַּתֲחֶויָנה 
ְוָהָאֶמִריָקִאים ֲאִפּלּו 
ְלַהֲעִביר  ַיְסִּכימּו 
ַהַּׁשְגִרירּות  ֶאת 

ִלירּוָׁשַלִים...

אּוַלי  טֹוב,  ל': 
ֶׁשַּנְקִׁשיב  ָעִדיף 

ְל'ָּבּבּוְׁשָקה'-ִאיגֹור? 

ֱאִליֶעֶזר ַּכּדּוְרִצ'יק
ְּבִקּצּור: ֵלְיֶזר, עֹוד יֹוֵתר 

ְּבִקּצּור: ל' | ֹראׁש ַמֵּטה 

ִּבָּטחֹון ִחיצֹוִני
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ָּבּבּוְׁשָקה, ָּכאן ָקְדקֹוד: ֵאיֹפה ַאָּתה ַעְכָׁשו? 
 - - -

ֵיׁש  ֶזֶבל.  ַמָּׂשִאית  ְּבתֹוְך  ֲאִני?  ָאה,  ב': 
ָלֶכם ַמָּזל ֶׁשַאֶּתם ֹלא ׁשֹוְמִעים ֶאת ָהֵריַח. 
ִּפְתחֹו  ֶאת  ַלְחֹׂשף  עֹוֵמד  ֲאִני   – ֵלב  ִׂשימּו 
ְצפֹוִנית  ִחיְמִקי,  ְּבַיַער  ַהּסֹוִדי  ַהָּבִסיס  ֶׁשל 
ָהרּוִסית  ַהִּבָּטחֹון'  'ַוֲעַדת  ְלמֹוְסְקָבה. 
ְמַנֶהֶלת ֹּפה ֲחִגיָגה ְׁשֵלָמה ִמַּתַחת ְלַאֵּפינּו, 
ָּכאן.  הּוא  ַהִּמְבָצע  ֶׁשל  ָהָראִׁשי  ְוַהּמֹוֵקד 
ִמְסַּתֵּבר ֶׁשַהִּנּסּוי ָהִראׁשֹוִני ִיְתַּבֵּצַע ַהַּלְיָלה.

ַהַּלְיָלה!  עֹוד  ַמֲאִמין,  ֹלא  ֲאִני  ש': 
ַהְרַּפְתָקה  ָּכזֹו  ַלֹּמַח,  עֹוֶלה  ַהָּדם 
ְלַדְעִּתי  ָרִאיִתי...  ֹלא  ַּבַחִּיים 
ַהַּכְפּתֹור  ַעל  ִלְלֹחץ  ַחָּיִבים 

ָהָאֹדם.

ִהְׁשַּתַּגְעָּת  ָהָאֹדם?  ל': 
ַׁשְיֶקה.  ְלַגְמֵרי, 
ְמַחֵּפׂש  ְסָתם  ַאָּתה 
ְמֻיָּתרֹות!  ַהְרַּפְתָקאֹות 
ַאל ִּתְׁשַּכח ֶׁשֲאַנְחנּו ֹלא 
ַהַּמְחֵׁשב  ְּבִמְׂשֲחֵקי 
ְקָצת  ַהְיָלִדים!  ֶׁשל 
ַאֲחָריּות ֹלא ַּתִּזיק ְלָך. 
ַאֶחֶרת, ְּפָצצֹות ָאטֹום 
ֵמַעל  ָלנּו  ִיְתעֹוְפפּו 

ָהֹראׁש...

ַהַּפַעם  ְלַדְעִּתי,  א': 
ַׁשְיֶקה צֹוֵדק. זֹו ַסָּכָנה 
ֶׁשְּכמֹוָתּה ֹלא ְׁשָערּום 

ֲאבֹוֵתינּו.

ש': ּוְבֵכן – לֹוֲחִצים ַעל 
ַהַּכְפּתֹור!

ְׁשִנּיֹות ְספּורֹות ָעׂשּו  ִנְלַחץ, ְותֹוְך  ַהַּכְפּתֹור 
ַרֲחֵבי  ִמָּכל  ַמְזָל"ִטים  ַעְׂשרֹות  ַּדְרָּכם  ֶאת 
ֶאת  ִּכְּונּו  ַלְוָיִנים  ִחיְמִקי.  ַיַער  ֶאל  ֵאירֹוָּפה 
ֶאת  ִהִּקיפּו  ְסמּוִיים  סֹוְכִנים  ַמְצֵלמֹוֵתיֶהם. 
ַהֶּׁשַטח  ָּכל  ֶאת  ְוִרְּׁשתּו  ַהְּסִביָבה  ַיֲערֹות 

ְּבַמְצֵלמֹות ִנְסָּתרֹות.

ִּדּוּוִחים  ִקְּבלּו  ָהעֹוָלם  ִמָּכל  מֹוִדיִעין  ָראֵׁשי 
ִּפְׁשָרּה.  ֶאת  ָיַדע  ֹלא  ֶׁשִאיׁש  ַהְּסָעָרה  ַעל 
ִעְדְּכנּו  ְּברּוְסָיה",  ָׁשם  ִהְׁשַּתְּגעּו  "ַהְּיהּוִדים 
ֹלא  ִאיׁש  ֲאָבל  ַמְפִעיֵליֶהם.  ֶאת  סֹוְכִנים 

ִהְצִליַח ְלַפְעֵנַח ַמה ֶּבֱאֶמת קֹוֶרה.

•

ְלָקְדקֹוד:  ִמָּבּבּוְׁשָקה  סֹוִפי,  ִעְדּכּון  ב': 
ָהרּוִסי  ַהִּפּקּוד  ֲאֵסַפת  ִּתְתַקֵּים  ַהַּלְיָלה 
ָהִראׁשֹון  ַהִּנּסּוי  ֶאת  ֶׁשַּיֲעִביר  ָהֶעְליֹון, 
ֶׁשָּלנּו  ַהַּמְזָל"ט  ַהּסֹוִדי.  ַהִּמְבָצע  ְּבִמְסֶּגֶרת 

ִיְׁשַּתֵּתף ִויַדֵּוַח.

•

ִנְרֶחֶבת,  ֲחִגיִגית  'ְלַחִּיים'  ֲאִמיַרת  ְלַאַחר 
ִנְׁשְמָעה ְּדִפיָקה ַעל ּדּוַכן ַהּנֹוֲאִמים ַּבַּמְרֵּתף 
ַלַּקְרַקע.  ִמַּתַחת  קֹומֹות  ֶׁשַבע  ָהרּוִסי, 
ֹעֶנג,  ּוְמֻדַּׁשן  ְׁשַמְנַמן  ֵקֵרַח  ַאְנטֹוִלי,  ַהָּקִצין 
ִנַּגׁש ְלַדֵּבר – ְּכֶׁשהּוא ֵאינֹו מּוָדע ַלַּמֲאִזיִנים 
ַהְּסמּוִיים ֵמֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש. "ּוְבֵכן", ָקָרא ְּבקֹול 
ַהְּפִתיָחה  ַלֲאֵסַפת  ַהָּבִאים  "ְּברּוִכים  ֲחִגיִגי, 

ֶׁשל 'ִמְבַצע ַנְדֵנָדה'!" – – –

ש': ֵאיֶזה ִמין ֵׁשם ֶזה – 'ִמְבַצע ַנְדֵנָדה'?!... 
יֹוֵתר.  ְיִציָרִתי  ַמֶּׁשהּו  ַמִּציַע  ָהִייִתי  ֲאִני 
ֲאִני  ָּבָנָנה',  'ִמְבַצע ּתּות  ְסֶנְּפִליְנג',  'ִמְבַצע 

יֹוֵדַע ָמה?

ַוֲאַנְחנּו  ְמֻסָּים,  ֹצֶפן  ָּכאן  ֵיׁש  ֶּבֱאֶמת.  נּו  ל': 
ְנַפְעֵנַח אֹותֹו!

ָּיה ִאיגֹור מֹוְסקֹוְבְסקַ
ְּבִקּצּור: ָּבּבּוְׁשָקה, עֹוד יֹוֵתר 

ְּבִקּצּור: ב' | סֹוֵכן ְלִעְנְיֵני 

ְסִמיְרנֹוף ֻּדְבְּדָבן

ַהָּלׁשֹון  ְלֻמְמֵחי  הֹוָרָאה  ׁשֹוֵלַח  ֲאִני  א': 
ָהרּוִסית ְלַפְעֵנַח ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ָראֵׁשי ֵתבֹות 
ְּברּוִסית.  'ַנְדֵנָדה'  ַהִּמָּלה  ֶׁשל  ֶאְפָׁשִרִּיים 

ִנְבֹּדק ַּגם ֶאְפָׁשֻרּיֹות נֹוָספֹות.

"ִמְתַקֶּיֶמת  ַהְּׁשַמְנַמן,  ַהֵּקֵרַח  ָּפַתח  ַּכָּידּוַע, 
ִמְלָחָמה  ָהַאֲחרֹונֹות  ַהָּׁשִנים  ְּבַעְׂשרֹות 
ַּכֲאֶׁשר  ַהְּבִרית,  ַאְרצֹות  ְלֵבין  ֵּביֵנינּו  ָקָרה 
ַהַּמֲעָצמֹות ִמְתָחרֹות ִמי ַיְצִליַח ְלַפֵּתַח יֹוֵתר 
ֶנֶׁשק. ֶנֶׁשק ַּגְרִעיִני, ְּבִעָּקר. ּוְבֵכן, ָהֶעֶרב ַהֶּזה 
ַהּנֹוֵגַע  ְּבָכל  ִהיְסטֹוִרית  ִמְפֶנה  ְנֻקַּדת  הּוא 

ְלַמֲאַמֵּצי ַהּמֹוֶלֶדת ְלִפּתּוַח ַהֶּנֶׁשק!" – – –

ש': ִאָּמא'ֶלה, ִׁשַּני נֹוְקׁשֹות. ֶּבַטח ַה'ַּנְדֵנָדה' 
הּוא ֵׁשם קֹוד ְלֶנֶׁשק ָחִדיׁש, ְמֻסָּכן ְּבַהְרֵּבה...

ל': ַסְבָלנּות, ַׁשְיֶקה! ֲאַנְחנּו ְנַפֵּצַח אֹותֹו.

ָהֱאנֹוׁשּות  עֹוָלִמי!  ִׂשיא  ִיְהֶיה  "ַהִּמְבָצע 
ִּתְזֹּכר אֹותֹו ְלֹאֶרְך ָׁשִנים, ִאָּמהֹות ַּתְרֵּדְמָנה 
ַעל  ֶעֶרׂש  ִׁשיֵרי  ִעם  ַיְלֵדיֶהן  ֶאת 
ה'  ִצְבאֹות  ַחָּיֵלי  ַהִּמְבָצע, 
ַרּבֹות  ָׁשִנים  ָעָליו  ִיְקְראּו 
ִיְהֶיה  ֶזה  ַּבֲעלֹוֵניֶהם, 
ָּפׁשּוט – ָּפׁשּוט" – – –

ִעם  ְּכָבר  "ַּדי 
ֶׁשְּלָך",  ַהָּפׁשּוט 
ַאַחד  ָּדַפק 
ַעל  ַהְּקִציִנים 
ְמַנֵּפץ  ַהֻּׁשְלָחן, 
ַּבְקּבּוק  ַּתְחָּתיו 
ְרִסיֵסי  ּוַמִּתיז 
ְלֵעֶבר  ַמְׁשֶקה 
ַהּסֹוְבִבים. "ַאָּתה 

מּוָכן ְלַהְסִּביר''?

"טֹוב, 
 , " ב ֹו ט

ל  ַה ְב ִנ
"ּבֹואּו,  ַאְנטֹוִלי. 

ָלאּוָלם  ַנֲעֹבר 
ָׁשם  ַהָּסמּוְך, 
ַהִּנּסּוי  ִיָּפַתח 
 . ן ֹו ׁש א ִר ָה
ַהִּנּסּוי  ֶאת 
ֲעבּוֵרנּו  ְיַבֵּצַע 
 , ה ָק ' ְצ ּו מ י ִּד

ב  ֵּד ַנ ְת ִה ֶׁש
ׁש  ֵּמ ַׁש ְל
א  ֵׂש ֹו נ ְּכ
ל  ֶג ֶּד

ַהִהְתַחְּמׁשּות ַהּסֹוְבֶיִטית".

ַלָּמַסִּכים  ִנְצְמדּו  ַהָּקְדקֹוִדים  ֶׁשל  ֵעיֵניֶהם 
ְוִנְקְרעּו ִמַּתְדֵהָמה: ַאְנטֹוִלי ֵהִרים ְּבָיָדיו ֶאת 
ִּדימּוְצ'ָקה – ַיְלּדֹון ִּג'יְנִּג'י ַחְיָכן ְּכֶבן ְׁשמֹוֶנה, 
ְוָעַבר ַיַחד ִעם ָּכל ַהּנֹוְכִחים ָלאּוָלם ַהָּסמּוְך. 
הּוא  ָחִדיׁש.  ַטְנק  ָחָנה  ָהאּוָלם  ְּבֶמְרַּכז 
ֵהִניף ֶאת ַהֶּיֶלד ֶאל ּתֹוְך ַהַּטְנק – "ָקִדיָמה, 

ָקָטְנִצ'יק"...

ֶאל  ָּפָנה  הּוא  ִהְתַּבְלֵּבל.  ֹלא  ַהְמֻחָּיְך  ַהֶּיֶלד 
ַהַּטְנק, ִטֵּפס ֶאל ִּפְתחֹו ְוִנְכַנס ְּפִניָמה.

ִנְרָּתִעים  ֵאיָנם  ָהרּוִסים  ַהֵּׁשם!  ְלַמַען  א': 
ִמְּלַבֵּצַע ִנּסּוִיים ִּביָלִדים!

ש': ֲאִני ֹלא ָיכֹול ִלְראֹות יֹוֵתר... ִמְסֵּכן ַהֶּיֶלד 
ֶׁשִּיְתַנֶּסה ְּבִפיצּוץ ַהֶּנֶׁשק ַהּנֹוָרא...

ַאְבָׁשלֹום ֶּבן-ְּפָדהצּור
ְּבִקּצּור: א' | רֹאׁש ַמֵּטה ִּבְטחֹון ְּפִנים

ְיַׁשְעָיה ֲאַפְרְסמֹוִני
ְּבִקּצּור: ַׁשְיֶקה, עֹוד יֹוֵתר ְּבִקּצּור: ש' | ֹראׁש ַהַּמֶּטה ַהְּכָלִלי ַהְּצָבִאי
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ַהִּג'יְנִּג'י  ַּכֲעֹבר ַּכָּמה ְרָגִעים ֵהִגיַח ֹראׁשֹו 
ֶאל  ָּפָנה  הּוא  ַהַּטְנק.  ְּבֹראׁש  ַהֶּיֶלד  ֶׁשל 
ִּבְמֻיָּמנּות  ָעָליו  ִטֵּפס  ְּבֹראׁשֹו,  ַהּתֹוָתח 
ַהֶּׁשַטח  הּוַאר  ֵּביְנַתִים  ְלַמָּטה.  ְוָקַפץ 
ָהרּוִסִּיים  ְוַהּנֹוְכִחים  ִצְבעֹוִנִּיים,  ְּבאֹורֹות 
נֹוְצִצים  ּוְנָירֹות  ֻסָּכִרּיֹות  ָזְרקּו  ָּבאּוָלם 

ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו.

ְוָנַתן  יֹוֵתר,  ַהַּמְזָל"ט  ִהְתָקֵרב  ַעָּתה, 
ְלִהְתּבֹוֵנן  ָהֶאְפָׁשרּות  ֶאת  ַלָּקְדקֹוִדים 

ֵמַהָּזִוית ַהִּקְדִמית ֶׁשל ַהַּטְנק.

ל': ַמה ֵּיׁש ָׁשם?

א': ִנְרֶאה ְּכמֹו... ַנְדֵנָדה?!

ֶהְחַלְטנּו  ֲהֵרי  ֲאִמִּתית???  ַנְדֵנָדה  ש': 
ֶׁשֶּזה ִּבְכָלל ֵאיֶזה ֹצֶפן!

ַנְדֵנָדה   – ַהִּביטּו  ֹלא!  ַמָּמׁש  ֹלא,  א': 
ֲאִמִּתית! ֵאיֶנִּני ְמַעֵּכל ֶאת ַהִּגחּוְך...

ל': ַמה ִּמְסַּתֵּתר ֹּפה?!?!

•

ְלָקְדקֹוד:  ִמָּבּבּוְׁשָקה   – ִסּכּום  ּוְבֵכן,  ב': 
ִמְסַּתֵּבר  ְמֻמֶּׁשֶכת,  ֲחִקיָרה  ְלַאַחר 
ָחִדיׁש  ֶנֶׁשק  ֹלא  ָׁשְוא.  ְּבֶבָהַלת  ֶׁשְּמֻדָּבר 
ְּבַסְך  הּוא  ַנְדֵנָדה'  'ִמְבַצע  ַנֲעַלִים.  ְוֹלא 
ְלָבֵּתי  ַטְנִקים   300 ֶׁשל  ְּתרּוָמה  ַהֹּכל... 
ְלַנְדֵנדֹות,  ֶׁשֵּיָהְפכּו  ְּבמֹוְסְקָבה,  ַהֵּסֶפר 
ַלִּמְלָחָמה  ַהֵּקץ  ַהְיָלִדים.  ַלֲהָנַאת 
ַהָּקָרה ּוִפּתּוַח ַהֶּנֶׁשק, ַמְתִחיָלה ְּתקּוָפה 

ֲחָדָׁשה, ְּתקּוָפה ֶׁשל ָׁשלֹום!

א': ֹלא ְלַהֲאִמין! ַמָּמׁש ְימֹות ַהָּמִׁשיַח!

ש': אֹוְּפס, ָהְלָכה ַהַהְרַּפְתָקה...
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קומיקס

להתקדמות החיפושים אחר האוצרות ולממצאים שהתגלו עד עתה כנסו לאתר החברה

שהם
שייכת לשבט יוסף

האבן של חודש
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מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא -
ולנישואין אלה יש לבוא עם הבגדים החשובים

והיקרים ביותר המשובצים באבנים יקרות בשפע רב.
(מעובד משיחת הרבי מליובאוויטש - שמחת בית השואבה תשכ"א)
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המשך יבוא...



ְּבֶדֶרְך 
ַהִהְתַקְּׁשרּות

 - ָלַרִּבי  ְלִהְתַקֵּׁשר  ְלֶמעְנִּדי  ִעְזרּו 
ֶלֱאֹסף ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ִסְפֵרי ּתֹוָרתֹו 
ְּגֻאָּלה  ְּבִעְנְיֵני  ּוִבְמֻיָחד  ָהַרִּבי  ֶׁשל 
ַלּיֹום  ָּכָראּוי  ּוְלַהִּגיַע  ּוָמִׁשיַח 
ְלַהִּגיַע  ֲעֵליֶכם  ְׁשָבט!  י'  ַהָּבִהיר 
ַלַּמְסלּול ַהָּנכֹון ֶׁשּמֹוִביל ֶאל 770 
ּוְלַגּלֹות ְּבסֹופֹו ֶׁשל ַהַּמְסלּול ַּכָּמה 

ְסָפִרים ֵיׁש ַּבֶּדֶרְך.

ִמְּלַבד  ְׁשָבט  י'  ַּבַּתֲאִריְך  ָקרּו  ְמֹאָרעֹות  ְׁשֵּתי  ֵאּלּו 
ִהְסַּתְּלקּות ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ ְוַקָּבַלת ַהְּנִׂשיאּות ֶׁשל ָהַרִּבי 
ְוֶאָחד  ה'תרע"ד  ִּבְׁשַנת  ֶאָחד  )ֶרֶמז:  ַהָּמִׁשיַח?  ֶמֶלְך 

ִּבְׁשַנת ה'תשנ"ג(

ִחיַדְּתמּונָה
ֲעֵליֶכם ְלַפְעֵנַח ֶאת 

ַהְמֻצָּלם ַּבְּתמּוָנה ְוַהֶּקֶׁשר 
ַלָּיִמים י'-י"א ְׁשָבט.

ַמֲאַמר ַהִהּלּוָלא )2 ִמִּלים(  .1

ַּתֲאִריְך ַקָּבַלת ַהְּנִׂשיאּות )2 ִמִּלים(  .2

ֶרֶכב  ֶאת  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ָהַרִּבי  ְמַכֶּנה  3.  ָּכְך 
ַהִּמְבָצִעים )ִמָּלה ַאַחת(

4.  ַּתְפִקידֹו ֶׁשל ָהָעם ְּבַהְכָּתַרת ַהֶּמֶלְך )2 ִמִּלים(

5.  ַהִהְתַקְּׁשרּות ַלָּנִׂשיא ַעל ְיֵדי ִלּמּוד 6. 
"ּוָבא ַהֶּׁשֶמׁש _ _ _ _ _ _ _ _"

7.  סּוג ַהֵּנר ֶׁשַּמְדִליִקים ְּבי' ְׁשָבט )ִמָּלה ַאַחת(

ֶׁשֶקט, ְּדָמָמה )ִמָּלה ַאַחת(  .8

9.  "יֹוְׁשִבים ְּכָבר _ _ _ _ ֻׁשְלָחן ֶהָערּוְך ְּבׁשֹור 
ַהָּבר ְוִלְוָיָתן" 

10.  ְמַיֵּסד ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ַהְּכָלִלית )3 ִמִּלים(

ַמְעַּגל
ַקָּבלַת

ַהּנְִׂשיאּות

1

2

3

4

56

7

8

9

10

�

�

ֲעֵליֶכם ִלְפֹּתר ֶאת 
ַהִחידֹות ְלִפי ַהֵּסֶדר, ָּכְך 
ֶׁשָּכל ְּתׁשּוָבה ַּתְתִחיל 
ָּבאֹות ֶׁשָּבּה ִהְסַּתְּיָמה 
ַהְּתׁשּוָבה ַהּקֹוֶדֶמת. 
ְּבַהְצָלָחה.

ַהִחיָדה
ַהֲחִסיִדית

פתרתם את השעשעונים? < דווחו בטלמסר צבאות השם וכנסו להגרלת פרסים!
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