


< ובממלכה העותומנית..
העולים  הסמיך  החול  ענני 

מתפזרים,  החלו  הסוסים  מדהרות 
מול עיניי מפקדי הפלוגות של הצבא העותומני 

נגלתה דמות ההוד של.. הגנרל!

נוקב  מבט  שלח  רק  מפרשו,  ירד  לא  הוא 
חפוזים  משפטים  כמה  זרק  תחתיו,  בניצבים 

בדבר האתגר הסודי, אך חדים וברורים.

טרם שעזב הרכין ראשו לעבר המצביא ובלחש 
פקד 'ראשית תבחן את חייליך, זכור! צבא האויב 

האזרבייג'ני מתוחכם מאד..' 

השריקה נשמעה והפמליה מיהרה לעזוב את 
המקום, לא היה אפשר עוד להתעכב, הן רבים 

הם האנשים המבקשים את נפשו של הגנרל..

למחוז השלישי נקראה היחידה הסמויה, שם 
המתין להם המצביא העותומני.

המשימה  בדבר  פרטים  להם  שמסר  לאחר 
לכם  אל  ההנחיות,  'אלו  הורה  המלחמתית, 

לסטות ימין או שמאל, אף אם תבינו אחרת..'

וכממתיק סוד הוסיף 'אלו הפקודות האחרונות 
שנמסרו מהמלך..'  

הגבעה  וממעלה  לדרכה,  יצאה  היחידה 
כאילו  אותם  המלווה  מבטו  המצביא,  משקיף 

אומר, מי יודע כמה מהם יעמדו במבחן...

ישר! ־כך הורה נווט היחידה, אך מחצית החיילים 
לפי  הקשה,  המדבר  אדמת  על  וצנחו  כמעט 
המסומן במפות צריך להיות נשקף כפר צבאי קטן, 

אך 
חולות  מלבד 

מדבר דבר לא נראה באופק, 
חלקם פרשו ימינה לכפר אזרחי קטן, אך 

קומץ חיילים אמיץ בחר להמשיך באש 
ובמים למרות שאזלו המים..

דגלים  לפתע,  נשמע  רעם  קול 
בגאון  להתנופף  החלו  צבעוניים 

מוסווה,  צבאי  כפר  מתוך 
ובחום  שם  המתין  המצביא 

החיילים  את  קיבל 
הבינו  אז  האמיצים, 
חשוב  כמה  החיילים 
לפקודות  להיצמד 
האחרונות גם כשרואים 

אחרת..

בקעמפ  אמיצים  חיילים 
אורו של משיח..!

להיצמד  חשוב  כמה  היטב  זכרו 
לשיחות האחרונות גם כשרואים 

להיות  מוכרחים  אחרת, 
בדבר   - בהם  חדורים 

מלכות..!

לחיים לחיים, חיילים יקרים!

 אמנם כיום אני ב'קבוצה' - שנה שלימה אצל 
הרבי שליט"א מלך המשיח, אך גם כאן, מניו יורק 
עם  שקורה  מה  בכל  מתעדכנים  אנו  הרחוקה, 

חיילי צ"ה בארץ. 

ואכן כפי שכבר חשבתם.. אני מדבר על השבת 
העוצמתית, שבת חובת האחריות - צ"ה בוגרים, 

שהתקיימה בז' טבת בנתניה.

גם את הסד"מים המיוחדים קיבלנו אלינו, את 
בשקט  בשקט  ו...  המושקעת  הלימודים  חוברת 
החוברת  את  ממלאים  אנחנו  שגם  לכם,  אגלה 
של מבצע 'להביא משיח', וכותבים מידי יום, מה 

עשינו ומה נעשה מחר להבאת הגאולה..

כרגע אני כותב אליכם עם סיומה של התוועדות 
סוערת, עד לשעות הקטנות של הלילה, במהלכה 
דיברנו והתוועדנו ללא הרף על הנקודה המרכזית 
כל  על  המוטלת  האישית  האחריות  ועל  בחיינו, 
אחד ואחד מאיתנו, להביא ההתגלות בפועל ממש!

הלוואי וגם אנו היינו זוכים להשתתף בשבת הזו, 
ולהפנים באמת שההתגלות המלאה תלויה אך ורק 
בנו! אשריכם שזכיתם, והשתתפתם בשבת זו.. קחו 
שביכולתכם  כל  לעשות  תתחילו  ופשוט  אחריות 
"..להביא לימות המשיח..", שכבר ברגע זה ניפגש 

בבית המקדש, עם הרבי שליט"א בראשינו!

עוד נתוועד..
הגנרל שולם

- תקציר -

אצילי הממלכה 
האזרבייג'נית היו 

שלווים, חמישה מגילות 
התגלגלו לידי אחד 
הפרשים, והיחידה 

הסמויה נשלחה אל הלא 
נודע.. 



שולם הקטן
הופך את העולם!

 

עוד  חוזר  עכשיו,  יוצא  אני  "אמא! 
נשמעה,  דלת  טריקת  בווום!  מעט..", 
ובקלילות דילג שולם את המדרגות העבות 
בכניסה לביתו, יצא את השער ופנה לרחוב 
להגיב,  הספיקה  לא  אפילו  אמא  הימני. 

וכבר לא נשאר לה למי..

של  והצפופים  העמוסים  ברחובותיה 
הקטן,  שולם  לו  הסתובב  ברק  בני  העיר 
קרני  את  מחזירות  הבלונדיניות  שערותיו 
השמש, היישר לעיניהם של כל עובר ושב, 
עיניו חדורות המטרה מתרוצצות בחוריהן 
ללא הרף, כמחפשות דבר מה, בידו שקית 
מעשה  עוד  משיח.  הכיתוב:  עם  צהובה 

קטן והוא כאן.

דילג  לעמוד  ומעמוד  לרחוב  מרחוב 
שולם בקלילות, מטפס, עולה, מדביק, 

יורד ומיד עובר לעמוד הבא..

חזרתי..",  המשיח!  המלך  "יחי 
לביתו,  כניסתו  עם  שולם  קרא 
נדודים  שעות  כמה  לאחר 
העיר,  של  ברחובותיה 

מהבית  ברחת  למה  שולם?  היית  "איפה 
 . . לפני שהסברת לי לאיפה אתה הולך? 
ומה עם לבקש אישור מההורים?.." גערה 
זועמות  שאלות  של  צרור  וירתה  אמא 

לעברו.

•••

"..האחריות הוטלה עלינו, חייבים להפוך 
ויהודי  יהודי  לכל  לפרסם  העולם,  את 
שהרבי שליט"א הולך להתגלות בכל רגע, 
ולהוציא את כולנו מהגלות הנוראה הזו..".

שולם ישב מרותק לדברי המפקד, הוא 
האחריות  גודל  את  בדעתו  העלה  לא 
המוטלת על כתפיו, הוא שקע בהרהורים..

את  להפוך  העולם,  את  להפוך  "פשוט 
שולם  העולם!!!"  את  להפוך  העולם, 
של  העיקשת  זעקתו  לקול  באחת  התנער 
כשש  משפט  אותו  על  חזר  הוא  המפקד, 
ושוב  הצידה  פרש  שולם  בערך,  פעמים 

שקע בהרהורים.

בליובאוויטש  נראה  לא  עוד  כזה  מחזה 
בשילוב  ישב  שולם  האחרונות,  בשנים 
הנוף,  לכיוון  פניו  המגרש,  בפינת  רגליים 
הוא  מביט  אש,  כלפידי  בוערות  עיניו 
הרחק אל מעבר לאופק, וזהו! אף אחד לא 
עניין אותו כרגע, שום רעש או המולה לא 
הצליחו להסיטו ממחשבתו, מהפך ומהפך 

בדברי המפקד, עד שפתאום..

"כן!" זעק לפתע, "אני הולך להפוך את 
העולם, לא אניח לגלות הזאת להימשך עוד 
המסורבלת,  מישיבתו  קם  שולם  רגע..", 

למפקד,  ושב  בגדיו  את  ניער 
עם  התוועדות  להמשך 

הסיירת.

***

הביתה  פרץ  שולם 
זה עתה הוא שב  בסערה, 
את  הוא  זורק  מהקעמפ, 

דלת  את  פותח  החדר,  לתוך  המזוודות 
הארון והופך את כל הבגדים על הרצפה, 
אמא  אותו,  גם  והופך  הבא  לארון  עובר 
בידו  אותו  תופסת  בבהלה,  לחדר  נכנסת 
נשם  שולם  עושה?!",  אתה  מה  "שולם 

עמוק והתיישב עם אימו על הספה.

"הכל התחיל בקעמפ, ישבנו להתוועד 
הולך  שאני  החלטתי   .  . המפקד  עם 
שכדאי  וחשבתי  העולם,  את  להפוך 
חיוך  קודם..",  שלנו  מהבית  להתחיל 
היא  אמא,  של  פניה  על  צף  מגוחך 
הסבירה לשולם את כוונתו של המפקד.

•••

לי,  הסברת  בעצמך  את  "אמא, 
להשתגע  פירושו  העולם  את  שלהפוך 
שהוא  כדי  הכל  לעשות  משיח,  על 
יתגלה, אז יצאתי לרחוב בכדי לפרסם 
לכולם שמשיח מגיע בכל רגע, רק כך 
כולם ידעו שיש רבי בישראל והוא הוא 

המשיח!! והנה עכשיו חזרתי.."

יהודה  הגנרל  של  אח  הוא  שולם   .1
בעצמו.

2. שולם מנהל את מערכת ממשיכים 
להלחם, כבר שנתיים.

3. שולם מכהן כיום כרבה הראשי של 
העיר איסטנבול - טורקיה.

לשנת  טס  הקרובה  בשנה  שולם   .4
ה'קבוצה'.



איבראזה, טורקיה ג'תתפ"א.
מהבקעה  עלו  תמיר  עשן  ענני 
הצפונית, נראה כי המלחמה שפרצה כך 
קרע  אחריה  תשאיר  עוד  התראה  ללא 

עמוק בין אזרחי הממלכה הטורקית.

והחיילים.. 

ואנה,  אנה  רצים  אצים  המלך  חיילי 
עצבים,  מרוטי  ובעיקר  לחוצים,  דאוגים 
לחשושי הלחץ החלו כאילו משמיעים את 

הבשורה מאיליהם..

המלך.. חץ מורעל.. דם.. כתר.. נסיך.. 

עבור החיילים זה כבר הספיק, היה ברור 
כעת  נמצא  החזקה  המדינה  של  שמצבה 
בסכנה איומה, אך עליהם מוטלת החובה 
יוטל,  אשר  את  לעשות  ממוקדים,  להיות 

גם במצב סבוך זה.

פאדרה, טורקיה.
פרש הדור פרץ ללשכת האימפראטורים, 
נשימותיו היו קצרות ודחוסות אך המילים 

שפלט מפיו הושוו לזהב..

עוד מעט ורצחוני נפש.. הנסיך, הנסיך 
בעצמו..

את  להרגיע  מיהרו  האימפראטורים 
החייל, והוא החל לספר..

בפלוגה  הרצים  לחיל  אני  משתייך 
השביעית, נשלחתי על ידי מצביא הפלוגה 
לשיירת  סמוך  עברתי  בדרכי  לקאדיר, 
גמלים שעצרה למנוחה בצד הדרך, כאשר 
זעקה  נשמע  אליהם  קרוב  ממש  הייתי 
רק  ל'לוחם'  'תמסור  האפונדות,  מאחד 
האהוב,  הנסיך  היה  זה  אפגיאן',  מכיוון 

חבול ופצוע.

לב לנעשה,  כאשר אנשי השיירה שמה 
חיצי  יריית  תוך  אחרי  רודפים  החלו  הם 

ארס, 
הצלחתי  במזלי  אך 

להיחלץ בשלום ולהגיע הנה..   

שרי הצבא והאימפרטורים רכנו בזריזות 
על המפות הישנות הזמן אוזל ועתידה של 
המאזניים  כף  על  כעומד  כולה  הממלכה 
הנסיך  דברי  של  קצר  פיענוח  אך.. 
הכרעה  גורלית,  החלטה  ללוחם  מותירים 

של מלחמה.. 

אם ינהגו כפי המסר מהנסיך – 'רק דרך 
צועדים  שהם  דבר  של  פירושו  אפגיאן' 
נראית  התבוסה  המוות,  במלאך  להילחם 
דרך  לצעוד  לכך  נוסף  במוחש,  כמעט 

אפגיאן 
מסירות  מהחיילים  ידרוש 
עצומה, אך מצד שני, אם מחליטים לצאת 
דרך מדבר קאדיר, סיכוי גדול שינצחו את 
אל  להגיע  עליהם  יהיה  ובנקל  השודדים 

הנסיך.. 

והודיע  הלוחם  קם  סוער,  דיון  בתום 
'עלינו להקל על חיילנו כמה שיותר, לצאת 
כפי דברי הנסיך זוהי אחריות כבדה מידי.. 
דרך  להלחם  יתכוננו  כי  לחיילים  מסרו 

קאדיר...'

והאמת המרה לא איחרה לבוא..

איבראזה, טורקיה 
ג'תתפ"א

באחת,  הושלך  הס 

בחיילים  אחז  כאילו  הלם 
הלוחם  על  שם,  העומדים 
לראותו  אך  רבות  שמעו 
ציפו,  לא  כלל  בעיניהם 
נראה  עיניהם  מול  והנה 
ובעצמו,  בכבודו  ה'לוחם' 
בשלל  המעוטר  חזהו 
כאילו  וצל"שים  אותות 
'גיבור  שאכן  עליו  מעיד 

מלחמה' הוא..

יום מר הוא עבור הממלכה הטורקית ־
דרכי  הם  כך  לא  אמנם  הלוחם־  אמר  כך 
ההנהגה, אך את אשר ארע לאחיכם בקרב 

מוכרחים אתם לידע..

שמונה  נפלו  המדינה,  של  במערבה 
מתים,  כפגרים  אבירים  וחמישים  אלף 
וכעת עייני כל העם נשואות אליכם..   

אז פנה הלוחם במבטו אל הפרשים 
הסוסים  על  תעלו  'טרם  המתוחים, 
לשתף  אני  מוכרח  לחזית,  בדרככם 
אתכם במאורעות האחרונים שפרצו 
אני  משביע  אך  הממלכה,  בחצר 
אתכם, כי דבר מכל הנאמר כאן לא דולף 

חוץ לארבעת קורות אלו..' 

בראשית  עוד  הירח  היה  כאשר 
המלוכה  לארמון  פרצה  דרכו, 
החיילים  עלומה,  דמות 
בה  הבחינו  לא  השומרים 
אימה  זעקת  אשר  עד  כלל, 
השינה  מאגף  נשמעה 

בארמון המלוכה.



בארמון,  הנמצאים  בכל  אחזה  בהלה 
המראה המחריד, גרם לזעזוע עמוק.. 

המלך.. חץ מורעל.. כתר.. דם.. 

הכתר  היה  המלכותית,  למיטה  סמוך 
מוטל על הרצפה, ולצידו שכב המלך, חץ 
בגופו,  נעוץ  היה  האויב  לצבא  המשתייך 

ודם רב זב ממנו. 

עמוקות,  נשם  לרגע,  עצר  הלוחם 
נידח־  ־במקום  המיוחד  האחד  והמשיך, 
פקד אך נראה היה כי הוא איננו במיטבו, 

ואנו נחלנו מפלה איומה.. 

על  סב  דבריו,  את  חתם  אלו  במילים 
עקבותיו, ושוב לא נראה עוד...

פני  על  היטב  ניכרו  התמיהה  מבטי 
מיוחד  אחד  איזה  על  המתוחה,  הפלוגה 
הכוונה  מה  פינה?  באיזו  מדבר?  הלוחם 
'אינו במיטבו'? וכיצד כל זה קשור לתבוסה 

ההרסנית? 

מפקד הפלוגה שחש בתמיהה האופפת 
חלקי  את  להשלים  החל  חייליו,  את 

התמונה..

ידיעה  באחד מימי הקיץ החמים, הגיע 
בכל  ניסו  הללו  הצבא,  שרי  אל  מאיימת 
חרס  משהעלו  אך  הבעיה  לפתור  כוחם 
בחדרו  ישב  הנסיך  המלך,  לבן  פנו  בידם 

יממות  כוחו כשלושה  ובכל 
לפתור  ניסה 

התעלומה 
אבדו  ומאז 

עקבותיו, 

שרי הצבא היו אחוזי פחדים וחששות, הן 
אך  כפולה,  לצרה  הממלכה  נקלעה  כעת 
לעומתם המשיך המלך בסדר יומו הרגיל, 
כצופן  הסוהרות,  הרוחות  הרגעת  ולמען 
סוד אמר במתיקות לשון 'בני הנסיך נולד 
להיות מלך, כל מעשה או מילה שלו היא 

הנהגה של מלך..!' 

תשעה ימים עברו מאותו יום תימהוני, 
ואז..

כי  היה  נראה  מבט,  השפיל  המפקד 
מר  לילה  אותו  את  כעת  הוא  חווה  שוב 
בו איבדה הממלכה את לב העם - המלך..

איסטנבול, טורקיה.
מצוד  נפרס  רצחני  לילה  באותו  עוד 
מאות  תשע  לארמון,  הסובב  האזור  בכל 
וחמישים אזרחים נעצרו, והמאמצים נשאו 

פירות..

צ'רקסית,  זהות  בעלי  ברנשים  ארבעה 
נמצאו בבית מושכר בקרבת הארמון, שם 
הצ'רקסית  בשפה  מכתבים  מונחים  היו 
המתעדים את מפת הארמון, סדר יומו של 
פרטים  כמה  ועוד  השמירה,  רמת  המלך, 
שללא ספק רומזים כי אלו לא טמנו ידם 

בצלחת, כי אם במלך האהוב... 

הללו  הודו  פרטנית  חקירה  לאחר 
באשמה ונידונו למוות בייסורים, אך טרם 
נשלחו לגרדום עברו לבירור מעמיק אצל 
הללו  צופנים  עוד  מה  יודע  מי  ה'לוחם' 

בתוכם..

והאמת לא איחרה לבוא..

המפלילים  המסמכים  באחד 
נמצא  המרצחים  בבית  שנמצאו 

תיאור מפורט לגבי הנסיך-

המתוכנן  כפי  יצא  המלך,  'בן 
בעקבות השדר המוטעה שהועבר 

פניו  כפי המצופה  לשרי הארמון, 
נא  פאדרה  מדבר  לכיוון  מועדות 
להתארגן בכל הדרוש, כפי הנראה 
מוכנים  היו  לבדו,  הנסיך  יצא 

לפקודה'

את  המתאר  נוסף  מכתב 
תפיסתו של הנסיך- 

'אכן היה מעט סבוך, המשימה 
הוא  כלל,  פשוטה  הייתה  לא 
אך  מבלבלים  בתחכומים  פעל 
חיצי  נפל במלכודת האש,  לבסוף 
ההרדמה פעלו למעלה מהמשוער. 

גמלים  בשיירת  נשלח  הוא 
טאג'אן, עשיתם  הרי  דרך  לקאדיר 

עבודה מושלמת'

איבראזה, טורקיה ג'תתפ"א.
ממקומו,  מתנער  המפקד  קם  לפתע 
זה  כאן  'עד  לחייליו  מודיע  תקיף  ובקול 
העבודה..!  מגיעה  כעת  עצוב,  סיפור  היה 
בצוואה שנמצאה בין מגירות המלך נכתב 
העצר,  יורש  הוא  האהוב,  הנסיך  בנו,  כי 
בקולו תשמעו באש ובמים, בכל עת ובכל 

זמן.

אך  טעינו  אמנם  המפקד־  ־קרא  חיילים 
האחריות  מוטלת  כעת  תקווה,  אבדה  לא 

עלינו, לשחרר את הנסיך האהוב...

עלינו,  שימלוך  ונדרוש  אליו  ניגש  אז, 
כי אין הממלכה יכולה עוד להתקיים ללא 
מלך, דעו חיילים כי אחריות כבדה היא זו,  
הנסיך ידרוש הרבה אך זכרו קבלת המלכות 
היא לקיחת אחריות, לא שייך אחרת המצב 

כעת מחפיר, אנו כגוף ללא ראש..! 

 •••

אחח.. חיימק'ה, גוף ללא ראש...

אחרי  תש"י  בשנת  הרגשנו  ממש  כך 
שהרבי הריי"ץ הסתלק, היינו שרויים שנה 

שלימה 
בעיצומה 
מלחמה,  של 
אך  הנשיא,  הוא  שלנו  שהרבי  ברור  היה 
לשמוע  מאד  התגעגענו  סבוך,  היה  המצב 
נשיא  בעיניים  לראות  מהרבי,  מאמרים 
שאפשר  אבא  שלב,  בכל  אתנו  שנמצא 
שבט  בי"א  ואז  עת,  בכל  אליו  לפנות 
כשהרבי שליט"א אמר מאמר, 'מאמר קבלת 
הנשיאות' זה היה סופי הרבי הודיע אהיה 
לנו  אמר  ־כך  אחריות  קחו  אך אתם  מלך, 
הרבי שליט"א־ 'זה תובעים מכל אחד ואחד 
מאתנו דור השביעי, דכל השביעין חביבין . 
. לגמור המשכת השכינה, ולא רק שכינה כי 
אם עיקר שכינה, ובתחתונים דווקא' עליכם 
מוטלת  עליכם  להתמסר,  החובה  מוטלת 
החובה לקחת האחריות, לא רק לקדם את 
העולם לגאולה, אלא להביא אותה בפועל..!

חיימקה..!

שבט  ביו"ד  היטב,  לזכור  צריכים  אנו 
שליט"א,  הרבי  של  מלכותו  את  מקבלים 
וקבלת המלכות היא לקיחת אחריות, לקיחת 

אחריות להביא גאולה בפועל ממש..!  



המ.פ. הלל: יחי המלך המשיח הלו!

מה  מענדי,  המלך!  יחי  אוריאן:  המ.פ. 
שלומך?

חייב  הייתי  מצוין.  ב"ה  הלל:  המ.פ. 
לספר לך, אז התקשרתי.. היה לנו עכשיו 

טיול יומיים ממש כיף.

שם?  היה  מה  באמת?  אוריאן:  המ.פ. 
ספר לי איך היה!

נסענו  בהתחלה  ככה...  אז  המ.פ. הלל: 
לאיזה יער אחד, שם עשינו מסלול הליכה 
בסוף  האש.  על  פיתות  עשינו  כך  ואחר 
לא  פה  "פה  שלנו,  המערכוניסטים  צוות 
פה", גלגל אותנו מצחוק ברצף מערכונים 
מצחיקים עד דמעות, כמעט הקאתי את כל 
הפיתות.. בלילה היו התוועדויות סיירתיות 

עם בשרים על האש ו....

לי  מתחשק  איך  וואו!  אוריאן:  המ.פ. 
עכשיו איזה כבש שלם על 
כולו  את  אוכל  אני  האש, 

לבד!

לא  חכה,  הלל:  המ.פ. 
לישון  הלכנו  סיימתי. 
קמנו  ולמחרת  באוהלים 
מסלול  ועשינו 
לקראת  הליכה, 
נסענו  הערב 

לבריכה. 
התיישבנו 

מחוץ לבריכה 
ו..

היה  מה  מעניין  זה  מה  אוריאן:  המ.פ. 
מחוץ לבריכה?! איך היה בתוך הבריכה? 

עשית קפיצת ראש?

המ"פ,  נעמד  פתאום  לא.  הלל:  המ.פ. 
סליחה.. הגנרל חיים מרטון ואמר לכולם 

ש...

קפיצת  לעשות  שאסור  אוריאן:  המ.פ. 
ראש?

המ.פ. הלל: לא. הלוואי.. הוא דיבר בטון 
בינות  הושלך  הס  שקט  ומונוטוני,  נמוך 
שלא  נחרצות  לנו  הודיע  הוא  לחיילים, 
נכנסים לבריכה! לקול ההתלחשויות, הוא 

הסביר..

שנשארו  חלקים  כמה  ישנם  בבריכה, 
לא  חיילים  ואנו  הרחב,  לקהל  פתוחים 
שליט"א,  הרבי  של  כחסידים  מתפשרים.. 
לסטות  מבלי  פיו,  על  הכל  שעושים 
של  ובמים  ובמים,  באש  מהוראותיו 

הבריכה, אנו לא ניכנס לשם בשום אופן..

באותם רגעים, נקודת ההתקשרות לרבי 
שליט"א בערה בתוכנו, רקדנו בשיא המרץ, 
שמחה של מצווה, שמחה של התקשרות, 
רעבע  זכינו  "אוי  ובדמעות:  בעוז  שרנו 

לגרום לך נחת.."!

וואו, אני מרגיש פספוס  המ.פ. אוריאן: 
לכל  נחקק  בטח  זה  שם,  הייתי  שלא 

החיילים עמוק עמוק בלב..

אבל תדע לך שגם פה אצלנו היה ממש 
כיף. השיא היה בכותל, עשינו שם מסדר 
הפסוקים   12 את  אמרנו  ועוצמתי,  ענק 

ניגשו  החיילים  כל  מאמין".  "אני  ושרנו 
לכותל והתפללו שהרבי כבר יתגלה ויגאל 

אותנו.

המ.פ. הלל: וואו. ומה היה לכם למחרת 
ביום חמישי?

יום  לנו  היה  אהה..  אוריאן:  המ.פ. 
ספורט.

השתתפת  אתה  גם  רגע,  הלל:  המ.פ. 
בתחרויות?

לך?!  נראה  המ.פ. אוריאן: מה פתאום! 
מצליח  אני  הבוקר  התעמלות  את  בקושי 

לעשות...

היה  ואיך  נעים!  לא  אויש,  המ.פ. הלל: 
ביום ספורט?

את  חילקנו  ככה...  אז  אוריאן:  המ.פ. 
כל הקעמפ לשלושה צבעים, צהוב, ירוק, 

כחול, ושקוף.. 

המ.פ. הלל: רגע זה ארבע..?

המ.פ. אוריאן: לא, השקוף לא נחשב, כי 
אף אחד לא רואה אותו..

פינה  לאיזו  הלכה  סיירת  כל  בקיצע'ר 
ובדקה מי  הם החיילים הכי טובים בקפיצה 

מעל 

חבל, 
זחילה,  ריצה, 

כפיפות שמיכה, שכיבות בטן ו....

המ.פ. הלל: חחח... אתה מתכוון שכיבות 
שמיכה וכפיפות בטן.

המ.פ. אוריאן: אל תתקן אותי, אני הייתי 
כפיפות  עשו,  הם  מה  בדיוק  וראיתי  שם 

שמיכה ושכיבות בטן.

ניצח  מי  ת'כלס,  נו..  טוב,  המ.פ. הלל: 
בסוף?

המ.פ. אוריאן: חרחרחר...

המ.פ. הלל: הלו! הלו? שומע..?



וישן,  מאובק  ארגז  של  בפינתו 
מצאתי קלסר במראה מחודש יותר 
בצידו  המדבקה  הארגז,  של  מזה 
מחשב,  הדפסת  עם  כבר  הייתה 
ונכתב בה: "שנת נפלאות גדולות".

במכונת  נכתבו  המכתבים 
היה  מכתב  כל  חדישה.  כתיבה 
ונשמר  ניילונית,  בתוך  מתוייק 

כמעט כמו חדש.

מהרה  ועד  בקריאה,  שקעתי 
שכחתי לגמרי איפה אני נמצא, עד 
שפתאום הגיע אלי העורך המסור 
להלחם',  'ממשיכים  מערכת  של 
והתחיל כבר לצעוק עלי על שאינני 

מגיש את הכתבות בזמן!

ונאלצתי  ברירה,  לי  הייתה  לא 
אותו  להעלות  לסגור את הקלסר, 
את  ולהקליד  הממוזג,  למשרד 
והנה  המחשב.  תוך  אל  המכתב 

הוא לפניכם:

ב"ה. ט' שבט תשנ"ג. ימות המשיח.

ברוקלין נ.י., כאן ציוה ה' את הברכה.

הת' בערל'ה!

אבל  ילד,  עדיין  ואני  'תמים'  כבר  אמנם  אתה 
הרבי  ליד  כאן  ואני  בארץ  אתה   – זאת  בכל 

שליט"א מלך המשיח.

שוררת  מחשמלת  אוירה  איזו  מבין  לא  אתה 
ב770 וב'שכונה' בכלל, כולם מדברים על השידור 

הגדול שיהיה...

רגע, עוד לא סיפרתי לך בכלל על השידור, אז 
אתחיל מ-ה-ת-ח-ל-ה:

)בעצם, הרי גם כל הארץ מדברת על זה, אבל 
בכל זאת – אשתף אותך איך מדברים על זה כאן:(

ה"יחי"  אחרי  שבועיים,  לפני  התחיל  הכל 
תפלת  אחרי  המשיח  מלך  של  הנמרץ  בעידודו 
ערבית, חזרתי ביחד עם אבא לביתנו. צעדנו כל 
יתגלה  כבר  מתי  לעצמנו:  וחשבנו  בשקט,  הדרך 

מלך המשיח בכל יופיו והדרו?! די כבר לגלות 
נוכל לסבול לראות את  הנוראה הזאת! כמה 
יסורים? רבונו של  הרבי שליט"א סובל כאלו 

עולם! שלח כבר את גאולתנו ופדות נפשנו!

את חוט הרהורי הכואבים, קטע באיבו קולו 
הסאטעלייט  על  שמעת  "יוסל'ה,  אבי:  של 

הגדול שהולך להיות ביו"ד שבט"?

זה  )סאטעלייט  סאטעלייט"?!  איזה  "מה, 
לשדר  כדי  משתמשים  בסאטעלייט  לוין, 
העולם(,  לכל  שליט"א  הרבי  עם  מעמדים 
"הולך להיות סאטעלייט ענק לקבלת מלכותו 
של הרבי שליט"א מלך המשיח, בכל העולם 
מלך  ורבינו  מורנו  אדוננו  "יחי  יכריזו  כולו 
המשיח  מלך  את  ויראו  ועד",  לעולם  המשיח 

מעודד את השירה".

זה  על  לדבר  הפסיקו  לא  יום,  מאותו 
בשכונה, הילדים, התמימים, המבוגרים, כולם 
כולם התכוננו למעמד הגדול – קבלת המלכות 

של מלך המשיח בכל העולם כולו!

שלשום, הגיע אלי כושי אחד ברחוב, ושאל 
אותי: ילד, יהודי, באיזו שעה מחרתיים תהיה 

ההתגלות של הרבי מליובאוויטש?

היום  מחרתיים?  פתאום  מה  לו:  אמרתי 
הרבי מתגלה!

כבר  "כולם  הכושי,  עלי  צעק  "שקרן"! 
יודעים שאתם אומרים מחרתיים זו ההתגלות 
של  "הכתרה  כותבים  שאתם  זה  הרבי,  של 

המשיח" – זה רק כינוי"...

אני בטוח שגם אצלך בארץ שואלים אותך 
את השאלה הזאת, פשוט ככה, העולם כולו 
כיום  שבט  ליו"ד  מתכוננים  שאנחנו  בטוח 

ההתגלות.

עם  מעריב  אחרי  ב770  יושב  אני  עכשיו, 
לארגן  התחילו  כבר  התמימים  המשיח,  מלך 

את 770, הכינו מקום למאה צלמים!

מתחילים כבר לבוא צלמים 
של הטלויזיה לתפוס מקום...

מישהו  שם  רואה  אני  היי! 
יכנסו  שלא  עליהם  צועק 
אנשים  כמה  ישנם  ל770! 
שלא כל כך מעוניינים, שיהיה 

שידור מחר! מה הם עושים?

טוב, מתחיל להיות מאוחר, 
אכתוב לך מאוחר יותר.

בברכת חסידים,
יחי אדמו"ר מה"מ 
לעולם ועד!
יוסל'ה



ב"ה, י"א שבט תשנ"ג, ברוקלין נ.י.

בערל'ה היקר!

אני בטוח שאתה לא דואג מהשורה האחרונה 
שמנסים  אנשים  )שישנם  הקודם  במכתב 
למנוע את השידור(, הרי אתה בעצמך ראית 
את השידור ואיך שהרבי שליט"א מלך המשיח 
עודד מול כל העולם את השירה האדירה: יחי 

אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ומזכירים  עסקנים  כמה  היו  שהיה,  מה 
וניסו  ליובאוויטש",  ל"כבוד  ודאגו  שפחדו 
לצאת  לא  בעצמו  הרבי  את  לשכנע  אפילו 

לקהל!

פשוט לא להאמין! עד הרגע האחרון לפני 
"להסביר"  ניסו  הם  שליט"א,  הרבי  יציאת 
לרבי שזה עושה "בושות" לליובאוויטש, שזה 
קיבל  הרבי  אבל  מהחסידות,  יהודים  מרחיק 
ויצא אל המרפסת לעודד את  את הכתרתנו, 
שירת הציבור המרוגש: יחי אדוננו מורנו ורבינו 

מלך המשיח לעולם ועד!

אבא שלי סיפר לי, שזה היה באמצע שידור 
רשתות  בכל  חשוב  מאוד  כדורגל  משחק 

הטלויזיה.

מליון(  חמשים  מאות  )שלש   350.000.000
איש ישבו מול הטלויזיות, אם כדי לראות את 
ומלכתחילה  השידור  על  שידעו  או  המשחק, 

הגיעו כדי לצפות בו.

כל  נקטעו  הכדורגל,  משחק  של  בעיצומו 
השידורים בטלויזיה. כולם שידרו ממקום אחד 
ויחיד, כאן מבית משיח, את  ויחיד אדם אחד 

מלך המשיח.

טוב, אני צריך לרוץ לבית של מענדי חברי 
הטוב, קבעתי איתו חברותא בשיחה האחרונה 
הרבי  אמר  בה  השיחה  מתשנ"ב.  השיחה   –
הדור  נשיא  של  התורה  את  ללמוד  שצריך 

בדיבור.

נדבר מאוחר יותר,
יוסל'ה

טוב, אי אפשר לעצור כאן בלי לדעת מה קרה בשידור עצמו...

אוהה, ממש מרגש, ומה איתנו – אנחנו צריכים לחיות בדיוק באותה 
רגע  בכל  ומצפים  בטוחים  אנחנו  גם  השתנה!  לא  דבר  שום  אוירה! 

להתגלותו של הרבי מלך המשיח שליט"א לעיני כל העולם!

את  נלמד  בהתאם,  להיות  צריך  ומחשבה  דיבור  מעשה,  שכל  כמובן 
השיחות של תשנ"ב, נקבל את מלכותו של הרבי בהכרזה הנצחית:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

כבר בחודש שעבר פורסמה הסיירת הראשונה, שאספה את חייליה מכל רחבי הארץ, 
מפקדיה המסורים עמלו ללא הרף והכינו שבת כמותה עוד לא נראה בליובאוויטש. 
סיירת זו חוותה שבת מיוחדת שהחזירה אותם לאווירת הקעמפ, החיילים חזרו הביתה 
בכוחות מחודשים להפוך את העולם, ולהביא את התגלותו של הרבי שליט"א בעולם.

והנה לפניכם הסיירת השנייה שכבר יצאה לדרך - סיירת 'קיום הוראותיו', ובשבת 
פרשת שמות )כן, ממש עכשיו( קיימה שבת סיירת מיוחדת בעיר 'שדרות'. החיילים 
התאספו יחדיו מכל רחבי הארץ להיפגש עם מפקדיהם וחבריהם מהקעמפ, ולחוות 

שבת עוצמתית תחת קורת גג אחת - בית חב"ד שדרות.

תפילות, פעילויות, לימודים, סעודות שבת, התוועדויות, סיפורים, משיח טיים, שיחות 
אישיות עם המפקדים, הכל באווירה הייחודית לקעמפ 'אורו של משיח', "וואו! הלוואי 
וכל שבת תראה כך, פשוט נהנינו מכל רגע ולא רוצים לעזוב." זוהי תגובתו של אחד 

החיילים למערכת.

שמואל   – המסורים  המפקדים  זו  בשבת  גם  כן,  כמו 
אורח   - סגל  יוסי  הת'  ואיתם  וגוצל(  )אושקי  ושמואל 
השבת, עמלו יחד בכדי להוציא תחת ידיהם, שבת מרוממת 
חסידית  וחיות  כח  ותוסיף  הקעמפ,  לאווירת  שתחזירם 
לחיילים, שיהפכו את העולם ויזרזו את התגלותו של הרבי 

שליט"א מלך המשיח!

- אליסף בן־דעואל -
עקב הצפה בלתי פוסקת של תגובות נרגשות, החלטנו להגיש בפניכם, קוראי העלון 
המרתק ומושקע 'ממשיכים להלחם', סקירה נרחבת על הסיירות שמפקדיהם לא התמהמהו, 

ובגעגוע רב ארגנו לחייליהם 'שבת סיירת' חווייתית וסוחפת..

קראו בשקיקה, כל מילה שווה!

סקר מיוחד // שבתות סיירת
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חסידים  קבוצת  ישבו  הזמן  ממנו שיתגלה נאו, לעין כל!קוראים לרבי 'מלך המשיח' ומבקשים וכתבו לרבי שליט"א מכתב, בו הם באותו 

באותו הרגע נדמה היה כי 
הרבי שליט"א, מניח את 

הכתר על ראשו ומתגלה, 
אלא שאז שינה הרבי כיוון 
והלביש את הכתר על ספר 

התורה. גדולי החסידים 
מספרים, הם היו בטוחים 

שמשיח מגיע עכשיו!

משיח  של  התורה  ספר  את 
שומרים בארון מיוחד ונעול, 
הקודש  ארון  של  בצידו 
משם  סעוונטי.  שבסעווען 
לקריאת  אותו  מוציאים 
התורה רק בזמנים מיוחדים 

וב'יומי דפגרא'. 

אחד הימים העמוסים ביותר בבית חיינו, הינו - שמחת 
תורה. עקב הצפיפות הנוראה, עוטפים את ספר 

התורה של משיח בניילון, כמה וכמה שכבות 
לניילון חוגרים את  בכדי לשמור עליו, מעל 
ספר התורה הקדוש, בחגורה גדולה ועבה, 

הכל בכדי שהדחיפות לא יזיקו.

נכתב  התורה  שספר  עד  חלף  זמן  הרבה 
כלשהם,  ומניעות  התעקבויות  עקב  בשלימותו. 
כמה סופרים זכו לכתוב את הספר, אשר על כן 
הספר כתוב בכמה סוגי כתבים. )כידוע שלכל סופר 

ישנו סגנון כתב משלו(.

הקלף  נעשה  שממנו  העור  משיח, את  של  התורה  ספר  שייעבדו עבור  הריי"צ  הרבי  ישראל. מכיוון שזוהי התעקש  מתאים שייעבדו את העורות.הארץ השייכת לעם ישראל, רק בה דווקא בארץ 

תפילת  של  בעיצומה  תשנ"ה  בשנת 
 770 של  קורא  הבעל  קרא  שחרית, 
בספר התורה של משיח, בהגיעו לפסוק 
"והם לא יאמינו לי.." קרא בלי המילה 
בקול  תיקנו  מיד  החסידים  כלל  "לי", 
"לי.. לי..", בספר התורה הייתה חסרה 

המילה "לי" מתוך הפסוק.



מרוב בושה הייתי חייב לשבת ולספר לך..        היי פתק, אתה לא מבין אילו בושות חוויתי בטיול האחרון, 
עכשיו חזרנו מהמסדר הענק והעוצמתי של כל חיילי 'צבאות השם' בארץ הקודש, 

זה פשוט מסדר אדיר, אני בטוח שאף פעם לא ראית כזה מסדר. בקיצע'ר, מיד לאחר 

המסדר נכנסנו כולנו לפארק המים 'שפיים', שם שיחקנו, השתוללנו ונהנינו עד הגג.

מסחררת,  במהירות  התקרבה  מהפארק  היציאה  שעת  הארץ,  את  כיסה  חושך 

אני  מהר,  שיותר  כמה  מהפארק  כולם  את  להוציא  בכדי  הסמג"דים  כל  התייצבנו 

הולך לתומי ברחבי הפארק ולפתע.. אני רואה מרחוק קבוצת ילדים בפינת הפארק, 

יושבים הם להנאתם ומדברים מאחורי כמה שיחים, חושך גמור שרר שם ולא הצלחתי 
לזהות מי הם.

מה  "חיילים!  ללב,  צמוד  וקלסר  קשוח  מבט  מאיימת,  ובהליכה  בזריזות  ניגשתי 

אתם עושים כאן?! צאו מהר החוצה!", שאגתי בכל כוחי, כתגובה אני שומע צחוק 
מתגלגל..

"הסמג"ד, אולי תחייך כדי שנוכל לראות אותך גם בחושך?", שאל אחד החיילים בלי 

טיפת בושה, "נראה לך, זה לא יעזור שהוא יחייך, השיניים שלו גם ככה לא לבנות", 

זרק לעברו חייל אחר שנכח שם ומיד פרצו כל חברי הקבוצה בצחוק מלגלג.

כולם  את  להטביע  כבר  הרגע חשבתי  אותו  מוחי,  על  גברו  עצבי  לרגע  מרגע 

"חבורת חוצפנים! אני לא צוחק לרגע! תעופו  בתוך מימיה של אחת הבריכות. 

מפה מהר, וכשנגיע לשטח הקעמפ אתם כבר תראו ממני..!", שאגתי לעברם.

ועד  אני לקום וללכת, המרחק היה רב..נראה כי צעקתי קצת הרתיעה אותם, אך מפה  ממרחק,  מתקרבת  מהלכת  לבנה  היה מסתכל טוב ורואה את.. לא אחר מאשר..חולצה  הוא  מהישיבה,  זלמי,  חברי  היה  מח"ט בדיי קעמפ בקריות. הוא התקרב לעבר זה 
החיילים בצעדים זריזים, הם רק שמו לב שהוא 
מתקרב, ומיד לקחו את תיקיהם ונעלמו כלא 

אטפל בהם. אתה יודע איזה לא נעים זה?!שלי, והבטחתי להם שבשטח הקעמפ כבר חיילים באורו, ואני הוצאתי עליהם את הגרון אתה מבין אילו בושות! הם בכלל לא היו היו..

אחח! עד עכשיו כואבת לי הנפיחות בראש. פתק, אתה לא מבין מה קרה לי.

בשביל  )נו,  בסיכות  מלאה  קטנה  קופסה  בידי  הקעמפ,  לשטח  הקרובה  מהחנות  חזרתי 

הרישום של החיילים בשבת(. אני עולה במדרגות לכיוון הגנרליה, לפתע טס לכיווני כדור במהירות, 

באינסטינקט של שניה כופפתי את הראש, והכדור חלף לו מבלי להפיק את זממו של הבועט. 

הבטתי המום סביב ובראותי שאין איש באזור, המשכתי בדרכי לכיוון הגנרליה.

פקחתי את עיני בתדהמה, הבטתי לצד ימין ואני רואה, זוג נעליים שחורות, הבטתי שמאלה 

ושוב זוג נעליים שחורות. 

איך המח"ט אלפנביין נהיה הרבה יותר גבוה ממני? שאלתי את עצמי בהביטי כלפי מעלה. 

ולמה הוא צוחק כל כך הרבה בלי להפסיק, הלא הוא מח"ט? 

לקח לי קצת זמן כדי להבין, הקירות הסתובבו סביבי, התקרה פתאום נשקפה למול עיני, 

לעומת הרצפה שנראתה מאחורי... לאחר דקת התאוששות, הבנתי.

בווום! קול רעש עז נשמע עם כניסתי למג"דיה, כדור רגל שהחרמתי אתמול לאחד החיילים, 

התעופף לכיווני מצידו הימני של החדר. לא הספקתי להבחין במקור הבעיטה, וכבר שכבתי על 

הרצפה בחוסר אונים, קיבלתי פשוט פיצוץ בראש, כזו מכה הרבה זמן לא קיבלתי, הרצפה 

הרחבה התמלאה בסיכות אפורות, מחויכות גם הם על מה שקרה הרגע לנגד עיניהם.

"חחח.. שתיים אחת לי!", קרא לכיווני המח"ט אלפנביין, "ידעתי שבתחרויות כאלה, תמיד אני 
אנצח!".

טוב זה ידוע, לי ולמח"ט אלפנביין ישנה תחרות כזו, מי יצליח לפגוע יותר פעמים בשני עם 

הכדור, בעת כניסתו למג"דיה. עד עכשיו היינו בתיקו, אבל עכשיו הוא ניצח, אני חייב להחזיר לו 

כזו מכה שהוא ישכח איך קוראים לי.. אהה.. איך קוראים לו.. ז'תומרת.. איך קוראים לשנינו.. 

וואו, נראה לי שמהמכה הזו כבר אני שכחתי איך קוראים לו.. אהה איך קוראים לי.. ז'תומרת.. 

איך קוראים לשנינו.. טוב, לא משנה..!



לנוף <<  שהפריעו  פנים  רעולי  שני 
המרכז,  אזור  תושבי  של  המוכר 
הגבירו את מהירות הנסיעה בכמה עשרות 
קמ"ש מעל המותר, הם דהרו לכיוון מסילת 

הרכבת הקרובה.

החליטו  הם  לטובתם,  שיחק  לא  הזמן 
סנטימטרים  כמה  בעקירת  להסתפק 
מועטים ממסילת הרכבת למזכרת בביתם, 

המחנך מגיל פעוט לחבל ביהודים.

הרכבת הקרובה איימה להיקלע אל תוך 
'ביש המזל' הזה, אך לפתע..

***

מרתקת  כתבה  הינה  החזית  לוחמי 
בלוחמים,  היא(  כן  )כשמה  העוסקת 
שליט"א  הרבי  למען  מאודם  בכל  שלחמו 
מלך המשיח בחזית – או במילים פשוטות, 

בעולם שלנו..

כלוחמי  להימנות  יכולים  רבים  חסידים 
מיוחדים,  אנשים  לוקטו  כאן  אך  החזית, 
ששם זה היה )אולי( השם הנרדף שלהם...

שמכונה  כפי  או  מיידנצ'יק,  שלמה  הרב 
בפי כל שלוימק'ע, היה אדם בעל אישיות 
כבשה  המיוחדת  דמותו  במיוחד,  מעניינת 
בעיירת  נולד  שלוימק'ע  ר'  רבים.  יהודים 
מינקוביץ באוקראינה, כשגדל התגורר בעיר 
טשקנט שם החל הקשר שלו עם חב"ד ועם 

הרבי הריי"צ, הוא אף למד 
חב"ד  בישיבת 

בברינוא. 

בשנת 
עלה  תש"ט, 

לארץ והתגורר 
בפרדס 

לאחר  חנה, 
העתיק  זמן 
מקומו  את 
שם  לצפריה, 
לעבוד  נקרא 
בחקלאות בכפר 
סמוך  שנבנה 
הלא  לצפריה, 
הוא כפר חב"ד.. 
יו"ר  נעשה  ואף 
כפר  וועדת 

חב"ד.

שנותיו  רוב 
ר'  עבד  בארץ 
כקטר  שלוימק'ע 
מעניין  ברכבת, 
לציין שבכל פעם 
חולפים  שהיו 
ליד כפר חב"ד, ר' 

שלוימק'ע 

הרכבת  את  עוצר  היה 
בכדי להעלות ולהוריד 
שלא  מכיוון  חסידים, 
תחנה,  שם  הייתה 
באמצע  עוצר  היה 

המסילה.

היה  שלוימק'ע  ר' 
בתכלית,  לרבי  בטל 
כמה  לו  מסר  הרבי 
ושליחויות.  תפקידים 
את התפקיד  לדוגמא, 
אגודת  יו"ר  של 
שניתן  חב"ד  חסידי 
יחד  בתש"נ,  לו 
של  מפתחות  עם 
סעוונטי'  ה'סעווען 
שנבנה  ה'חדש' 
בכפר חב"ד, שכידוע 
הרבי  עליו  התבטא 
שמי שלא יכול להגיע 
עד אליו לניו יורק, 
כל  על  שיכנס 
לסעווען  פנים 

סעוונטי 
שבכפר חב"ד..

אחד  בוקר 
שנראה 

רגיל  לכל 
לחלוטין, 

ר'  הגיע 

את  שהניע  קודם  לעבודה,  שלוימק'ע 
הניח  לא  שעוד  ביהודי  הבחין  הרכבת 
תפילין, בעקבות מבצע תפילין האדיר של 
ר'  יכל  לא  המשיח,  מלך  שליט"א  הרבי 
והחליט  יהודי,  אותו  על  לוותר  שלוימק'ע 

להניח לו תפילין.

פקח הנסיעה דאג לעדכן את ר' שלוימק'ע 
היציאה..  לשעת  ספורות  דקות  שנותרו 
כידוע לנוסע אפילו ארעי ברכבת – זמן זה 
זמן ומסלול הנסיעה מדויק מאוד, כך שכל 
יכולה לשבש מערך שלם של  איחור  דקת 
כל הרכבות. אך ר' שלוימק'ע לא התפעל, 
הוא הניח ליהודי תפילין וסיכם עם הפקח 
שיאיץ היום את הנסיעה באופן מהיר יותר.

התרחש  משם  קילומטרים  עשרות  כמה 
מקרה מסוכן ולא שגרתי, שני רעולי פנים 
הם  הרכבת,  מסילת  לעבר  דהרו  ערביים 
דבר  מהמסילה,  סנטימטרים  כמה  עקרו 
רגילה,  במהירות  הנוסעת  לרכבת  שגורם 

לאבד את הפסים ולהתרסק ח"ו..

הייתה  שלוימק'ע  ר'  נסע  בה  המהירות 
לה  שגרם  דבר  במיוחד,  מהירה  כאמור 
להמשיך במלוא השליטה לחלקה השני של 

המסילה..

רבים,  דברים  ללמוד  ניתן  זה  מסיפור 
מלבד הנס הגדול שמודגש בסיפור, שהוא 
חיים  הדרך  שהיא  מסיבה  מסובב  בעצם 
ובכלל  הזה  בסיפור  ש'כובש'  המסר  שלו. 
הפשיטות  זה  שלוימק'ע,  ר'  של  בחייו 
לנו  שמראה  חסיד  לרבי,  שלו  והביטול 
דוגמא של לוחם בלי חשבונות, שחושב רק 
מה רבו שליט"א רוצה, וכל היום דמותו של 

הרבי ניצבת לנגד עיניו.



אם אתה שואל אותי אז אתה 
מקורית  לתשובה  מחכה  בטח 
מאוד, אבל צר לי לאכזב אותך, 
לי  יש  מקורית,  תשובה  לי  אין 
שהיא  ויחידה  אחת  תשובה 

בכלל זעקה אדירה:

'מה זאת אומרת? י' שבט זה 
עצמי  על  מקבל  אני  שבו  יום 
מחדש את המלכות של הרבי! 
להביא  מתמסר  אני  שבו  יום 

את הגאולה.

יומיים  הם  י'-י"א שבט 
בי'  התקשרות  של 
לרבי  נוסעים  שבט 
הכי  המקום  נקודה! 
אין  בעולם.  אמיתי 
שיוכלו  בעולם  מילים 
החוויה  את  לתאר 
יחד עם  להיות  והזכות 
לאותו  מתחת  הרבי 
אתו  להתפלל  גג, 
וללמוד  מנין  באותו 
אין  בבית.  אצלו 
אתם  חיילים,  ברירה 
לרבי!  לנסוע  מוכרחים 
אתם  אחרת,  דרך  אין 
זה  את  חייבים  פשוט 
בטוח  אני  לעצמכם. 
שתספיקו  לפני  שעוד 
ולהזמין  לטלפון  לרוץ 
הרבי  כרטיס-טיסה, 
תוכלו  ואתם  יתגלה 
ענן  על  אליו  לנסוע 

לירושלים.

מפקד  )וגם  משיח'  של  'אורו  בקעמפ  חייל 
רגע  בכל  וחש  נושם  מרגיש,  חי,  גנרל(  או 
י'  הסברים.  צריך  לא  בכלל  הוא  ביממה. 
להביא  אחריות  לוקחים  שבו  יום  זה  שבט 
את הגאולה. לימוד 'דבר מלכות', ריקודי יחי 
בשמחת הגאולה, וזוהי רק תחילת הרשימה. 
קבלת  ביום  נחת  לרבי  שיעשה  דבר  כל 
אפשר  אי  וקריטי.  מוכרח  מומלץ  נשיאותו, 

לחכות. כבר הגיע הזמן...

יו"ד שבט זה לקחת אחריות בכל 
רגע בחיים שלנו להביא את הרבי 

שליט"א בפועל ממש, 

דורש  שליט"א  הרבי  שבט  ביו"ד 
מאיתנו להביא את הגאולה

ביו"ד שבט הרבי שליט"א נותן לנו 
כוחות להביא את הגאולה

לראות  נזכה  השנה  שבט  וביו"ד 
המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  את 

בבית המקדש השלישי..!  

שאלה  זו  הגזמת? 
כמו  קלה.  ממש 
בפעם  שבט  שבי' 
החסידים  הראשונה 
הפצירו וביקשו מהרבי 
על  שיקבל  שליט"א 
עצמו את הנשיאות, גם 
ש'הרבי  מבינים  אנחנו 
ופשוט  הכל'  הוא 
'מתקשרים'. אתם בטח 

זוכרים מה הכוונה...



פיזם חיים אליעזר || י"ט שבט

בכר שמואל || כ"ח שבט

גולדשטיין מנחם מענדל || ב' שבט

כהן יוסף יצחק || כ"ט שבט

ליפש שניאור זלמן || ט"ז שבט

רוטנברג יוסף יצחק || כ"ב שבט

דלטיצקי שליו יהושע || ב' שבט

יאזדי מנחם מענדל || י"ח שבט

דישון זהר אברהם || כ"ג שבט

חנוכה חיים דוד || ה' שבט

מדר שניאור || כ"ה שבט

רסקין אברהם מרדכי || כ"ב שבט

בן משה שמואל || ה' שבט

הלל יוסף יצחק || ד' שבט

מיכאלי יוסף יצחק || ט"ו שבט

מעטוף אביאל דובער || ט' שבט

עמר יוסף יצחק || ד' שבט

עמרני נתנאל || ט"ו שבט

שרקזי ינון יוסף || ל' שבט

ואקנין מנחם מענדל || כ"ב שבט

שפרלינג שלום זאב || ט"ו שבט

שטרית ישראל || ט"ו שבט

דסה ישראל || ד' שבט

שניאורסון משה זלמן || כ"ד שבט

שניאורסון שמואל || כ' שבט

דייטש מאיר ישראל צבי || כ"ג שבט

סגל מאיר ישראל צבי || כ"ג שבט

אברהם שמואל יהונתן || כ"ח שבט

אריה יוסף יצחק || כ"א שבט

פרידמן מנחם מענדל || ה' שבט

שאול לוי יצחק || ד' שבט

נגר אברהם משה || ל' שבט

לישביץ מנחם מענדל || ב' שבט

פריימן שמואל גרשון אלתר || ל' שבט

תמסית נהוראי יצחק || ח' שבט

קרומבי שלום דב בער || כ"ה שבט
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עתה  שזה  ידיעה  עוד 
ההרשמה  למערכת..  הגיעה 
השם'  צבאות  ל'שבת 
בעיצומה!  כבר  הארצית 
לא  עדיין  אם  קדימה  אז 
נרשמת, גש ועשה זאת תיכף 
זכור!  תתמהמה,  אל  ומיד, 
יותר   – מוקדם  שיותר  כמה 

מושלם!

עד כאן לחדר החדשות של 
רדיו 'אורו של משיח'.

אליסף   – התוכנית  מגיש 
בן־דעואל.

נדירות, שנקלטו  תמונות  מספר  לפניכם  הנה  הרבי!  אצל  מצווה  בר 
בעדשתו של צלם המערכת, בתמונת נצפים ארבעה חיילים מרוגשים, 

שחגגו את בר המצווה שלהם אצל הרבי שליט"א מלך המשיח!

ווילשאנסקי מסיירת ממוצע המחבר, מנחם מענדל  נות'קע  החיילים 
מעטוף מסיירת המשלח, יונתן דוד שטרית מסיירת לימוד תורתו, מנחם 
מענדל רוזנבוים מסיירת קיום הוראותיו, מנחם מענדל קלי מסיירת חי 
וקיים, זכו והגשימו את חלום חייהם. למעלה משבוע בבית חיינו, הם 
הסתופפו בצלו של הרבי שליט"א מלך המשיח, בתפילות, בסדרים ובכל 

שעות היממה.

בר מצווה אצל הרבי!
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שבע,  באר  גת,  קריית  רחובות,  מלאכי,  קריית 
ערד, אופקים, דימונה, נס ציונה, נתיבות ושדרות.. 

כולם היו שם!

לתלמוד  הכניסה  ברחבת  בצהריים,  שישי  יום 
בהמוניהם  ובאו  התקבצו  בנחל'ה,  חב"ד  תורה 
'אורו של משיח', כשחיוך רחב נסוך  חיילי קעמפ 
על פניהם וארשת התרגשות חגיגית אופפת אותם, 
מניחים הם את המזוודות בצד )הרי לא זה העניין, 
בזריזות  ורצים  הקעמפ(  עם  שבת  לחגוג  באנו 

לשרשרת החיול שזה עתה פתחה את שעריה.

במהלך השבת ליוו שני מנהלי הפעילות היקרים, 
יוסי ששון ומענדל אוריאן, את החיילים לאורך כל 
הדרך. הם טרחו ויגעו רבות בשביל שלנו תהיה את 
השבת המוצלחת ביותר, שבת מצחיקה, מרוממת, 
חסידית וסוחפת, שבת שאסור לאף חייל לפספס.

של  הפתעותיה  אחר  בדריכות  עקבו  לב!  שימו 
מערכת 'ממשיכים להלחם'. מי יודע, אולי השבת 

הבאה תהיה בעירכם?

שבת בקהילה
נחלת הר חב"ד || תיעוד




