


"כסף זו לא הבעיה, 
זעק  הפתרון!",  זה  כסף 

"אתם מכירים  ניצחון,  גבאי בתרועת  מענדי 
אני  הבעיה!  לא  באמת  זו  אצלי  כסף  אותי, 

חושב שנלך על צבעוני וזהו!".

'עקשן  ובמערכת  ובא  קרב  הפורים  חג 
וויכוח סוער. מצד אחד קפץ  בפעולה' החל 
שברוב  הכל-יכול,  המנהל  גבאי,  מנדי  בעוז 
ועליז.  צבעוני  עלון  להדפיס  הציע  נדיבותו 

אך מולו, עמדו צוות עורכים קשוח...

"אני חושב שזו הוצאה גדולה מידי עבורנו, 
ענה  צבעוני",  עלון  להוציא  טעם  שום  ואין 
מזה,  "חוץ  הראשי.  העורך  בליניצקי,  יצחק 
זה המון עבודה בשביל המעצב. אם בשחור 
לבן הוא מעצב כמו צב, בצבעוני הוא יעשה 
חילזון..."  של  בקצב  זה  את 
עורך  וילהלם,  לוי  הוסיף 

המשנה.

אל  "אתה, 
לי  תקרא 
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שצץ  המעצב 
"אבל  מאן-שהוא. 
זה באמת קשה לי 

צבעוני  עלון  בקול לעצב  הוסיף  שלם" 
מבויש.

"חבל.. אני הצעתי! אתם יודעים שלא חסר 
לי כסף!" חתם מענדי גבאי ויצא את החדר.

כץ  המ"פ  אמר  לו"  נקשיב  באמת  "אולי 
הבטיח  הוא  הרי  לנו,  אכפת  "מה  בהיסוס, 
שזה  חושב  אני  הכסף!  את  מגייס  שהוא 

שווה.."

"ת'אמת" הפעם זה היה יצחק, "אולי באמת 
כדאי להשקיע קצת מאמצים, ולהוציא לאור 
עלון צבעוני, אני גם חושב שזה הכי מרשים 

ויפה..".

לחדר  פרץ  קידר  המ"ל  לא"  אופן  "בשום 
בסערה ונעמד על הכסא.

רועם  בקול  הכריז  הוא  דבעי!"  מאן  "לכל 
בפני  ישראל  עם  עמדו  המן  גזירת  "בימי 
בחירה ברורה – למסור את נפשם או להמיר 
לא.  או  כן   – צדדים  שני  רק  היו  הדת.  את 

שחור או לבן.

יהיה  העלון   – לזאת  ובהתאם  לכך  "אי 
שחור-לבן. אם לא, אני מתפטר!"

"יש לי רעיון!", גבות המאזדה של אברימי 
ונשאל  למסדרון,  נצא  "בא  ממקומם,  קפצו 
אומר,  הוא  מה  שיעבור,  הראשון  הבחור 
צבעוני או שחור לבן, בלי להסביר לו שום דבר. 
מה שהוא יאמר, זה מה שנעשה. מוסכם על 

כולם?".

"כן", ענו כולם כמקהלה.

נגלה  ולעיניהם  בזהירות  נפתחה  הדלת 
המסדרון הארוך. בקצהו, עם נעלי בית וכוס 

תה, פסע לאיטו המפקד ניסים כהן.

"ניסים!" קראו כולם, שוב במקהלה )זה היה 
חלק מהאימונים למקהלת 'גן ישראל - תורת 
אמת'(, "בא, בא רגע..", המשיך אברימי לבדו 

)הוא מתאמן להיות הסולן...(

את  וילהלם  לוי  הציג  אומר.."  אתה  "מה 
הבעיה, "שחור-לבן או צבעוני?", 

"מה שחור לבן, מה צבעוני.. תסביר!" 

מן  אחת  אתה  תבחר  משנה,  לא  "לא, 
האפשרויות. אנחנו כבר נדע" 

"טוב", הפטיר ניסים במבט מוזר "אני בוחר 
בשחור לבן".

שזה  יודע  "אני  פלט,  היציאה  לפני  רגע 
בכוונה..  לכם  עושה  אני  לכן  לעלון,  קשור 

חיחיחיחי..."

המ"ל  כבקשת  עלון   – לפניכם  התוצאה 
קידר...

וזה הרגע בו 
עליכם להפוך 

דף.





הגנרל  הוא  שמוליק.  הגנרל  בימי  ויהי 
שמוליק הידוע בכינויו 'שמואל זוכער' המולך 
בכל הקמפוס המפואר של 'תורת אמת' שבע 

ועשרים ומאה סנטימטר.

בימים ההם, כשבת הגנרל האיום והנישא על 
מלכותו  בירושלים כיסא  אשר 

ביום  של הבירה,  השלישי 
הקעמפ עשה 
משתה לכל 
המפקדים 

החסידים. חיל המסורים להתגלות, הפרתמים 
עושר  את  בהראותו  לפניו.  המדינות  ושרי 
כבוד מלכותו ואת יקר תפארת מסדריו ואת 
מענדל  מנחם  הלימודים  מנהל  גידלו  אשר 

שרגא קידר.

שלום  והחייכנים  החסידים  המפקדים  ואת 
אל  קרא  לא  אצרף  ואליעזר  עידה  בער 
המשתה. ויחר אפם מאוד ויבקשו לשלוח יד 

בגנרל שמוליק.

הבירה,  בירושלים  היה  איש באר-שבעי 
יצחק משה בן אבא שלו בן סבא  ושמו 
שלו והוא היה יודע את כל השפות לבד 

משפת העברית. 

המפקדים  בתכנן  ויהי 
המרד  תוכנית  את  המודחים 
ובהיקבץ חיילים רבים אל 
ויצחק  המפקדה,  עבר 
בשער  יושב  משה 

הדולר.

קול  את  וישמע 
אומר  בער  שלום 

לאליעזר:

ביותר:  חזק  רעיון  לי  יש  אליעזר,  "שומע 
בקבוק  לשתות  הולך  הגנרל  בסעודה,  היום 
משקה שלם ולאחריו הערינג עם קרקר בלי 
שומשום. אנחנו נחכה לרגע שהוא יהיה קצת 
שיכור ונשים לו 'קוקה קולה' בתוך המשקה"

לי  נראה  יעזור,  זה  מה  בער,  שלום  "אבל 
שהגנרל דווקא אוהב קוקה קולה?"

"נכון, אבל אם נערבב את הקוקה קולה שזה 
דבר לא חסידי בתוך המשקה שהוא חסידי, 

תתבלבל דעתו מאוד וחמתו תבער בו"

"ואז? מה נעשה אז?"

ַצַלם  את  נשחרר  אנחנו  יקרה  שזה  "ברגע 
הוא  ואז  הנרגנת,  חמתו  את  לצלם  המלוכה 

ישתגע לגמרי ואני יהיה הגנרל!"

יהיה  שאני  סיכמנו  פתאום!  מה  "אתה?! 
הגנרל?"

כבר  "טוב, 

נסתדר  יהיה.  מה  נראה 
איך שהוא".

משה  יצחק  ויקשב 
בשפה  שהיתה  לשיחתם 
ויספר  וילך  הרומאית, 

לגנרל את תכניתם.

כאשר  ההיא  בעת  ויהי 
באו לבצע את זממם, נעמד 

הגנרל ויאמר בקול גדול:

אשר  הוא  ואיזה  זה  "מיהו 
שחור  לי  לערבב  ליבו  מלאו 
כי  תדעו  ידוע  הלא  לבן?  עם 
זה מסחרר מאוד ועלול לגרום 
גזירת  על  לעבור  ושלום  חס 

המלך!"



"איזו גזירה?"  שאל המח"ט לוי.

"גזירת המשקה כמובן. בשנת תשכ"ג 
המשיח  מלך  הרבי  אמר 
בהתוועדות  שליט"א 
ואילך  מעתה  שאסור 
יותר  יין  לשתות משקה או 
מידי. כל חסיד שטרם הגיע 
לגיל ארבעים לא יוכל לומר 
לחיים יותר מארבע פעמים 
בהתוועדות אחת, וגם מעל 
גיל ארבעים לא יותר מידי. 

זוהי גזירת המשקה.

הוא  זה  ואי  זה  הוא  ומי 
אשר חפץ לבלבלני בזאת?"

אליעזר,  המפקד  ויאמר 
ויאמר לגנרל בפרצוף רציני:

הרבי  אומר  אשר  את  ידעת  אתה  "הלא 
מלך המשיח ב'דבר מלכות' בפרשת תרומה, 
אשר כל יהודי הוא עשיר, גם בגשמיות וגם 

ברוחניות.

בנו  כמו  אותו  אוהב  הוא  ברוך  "הקדוש 
היחידי ולכן הוא ממש כמו המלך בעצמו.

"רצוננו להיות גם כמו הגנרל!

"רצוננו לחוש ולהרגיש את הרגשת הגנרל 
אל  נכנס  הוא  אשר  בעת  מרגיש  אשר 

המסדר וצועק באימה וביראה!

"רצוננו!"

ויצווה הגנרל אל חייליו המסוכנים 
המפקדים  שני  את  ויאסרו 
המורדים ויעמידום בפתחה של 

המפקדה, ויאמר להם 
הגנרל:

כי  תדעו  "הן 

ככה יעשה הגנרל למפקד אשר חפץ ביקרו?! 
כל  מאוד!  עד  היא  נכונה  בקשתכם  הלוא 
תורת  ישראל  בגן  חייל  הוא  אשר 
סתם  הוא  אם  וגם  אמת, 
או  אחשתרן  או  אחשדרפן 
פרסי מפרס של פעם, נאה 

לו לבקש כזאת.

טעות  טעיתם,  טעה  "אך 
השומע  כל  ומרה.  גדולה 
את דבריכם יצחק לכם על 

דבריכם אלו.

הגנרל  של  כוחו  "וכי 
על  בצעקותיו  מתבטא 
והמומיו?  מפוחדיו  חייליו 

ממש לא!

הגדולה  האחריות  הוא  הגנרל  של  "כוחו 
שלוקח על עצמו להביא את הגאולה! על ידי 
שמראה דוגמא חיה לכל החיילים והמפקדים, 
כיצד צריך להתנהג חסיד אמיתי, מסור ונתון 
כל כולו לכל ההוראות של הרבי. לומד ענייני 
ובחיות,  בשמחה  מתפלל  ברצינות,  משיח 
ובזמנו הפנוי עושה מבצעים, וכמובן מפרסם 
וזהות  הגאולה  בשורת  את  ושב  עובר  לכל 

הגואל! זהו הגנרל האמיתי.

רצונכם  אם 
ת  ו י ה ל

הריקים  מדבריכם  בכם  וחזרו  עמדו  גנרלים 
וליהודים תהיה אורה ושמחה.

דברי  את  עידה  המפקד  וישמע 
"למי  בליבו,  ויאמר  הגנרל 
לרבי  מקושר  להיות  מתאים 
ממני?"  יותר  ביקרו  ולגדל 
וילך למקווה ויטבול ויתקשר 
אל הסוכן נסיעות ויאמר לו 

סעודת  בכל  חפצי  "אין 
הגנרל. רצוני בסעודת לוויתן 

ושור הבר!"

ויאמר לו הסוכן, "אם רצונך 
הלוויתן,  מן  ראשון  לאכול 
המקום  אל  לבוא  אתה  צריך 

בו תתחיל גאולת עם ישראל בראשונה"

ויאמר שלום בער לסוכן "מה יעשה האיש 
אשר חפץ בסעודה זו?"

את  קח  "מהר,  בער  לשלום  הסוכן  ויאמר 
המטוס  על  ועלה  המזוודה  ואת  הכרטיס 
סעווען-סעווענטי,  לכיוון  שיוצא  הראשון 
שב מקדימה ותקרא בקול "ככה יעשה האיש 

יעשה אשר במלך המשיח חפץ,  ככה 
אשר  האיש 
המשיח  במלך 

חפץ..." 

אשר  ככל  בסעודה  הנשארים  ויעשו 
להיות  גם  ויהפכו  הגנרל  ציווה 
אלו לששון  ימים  ויהפכו  גנרלים 

ולשמחה!

מעתה  הקעמפ  כל  כי 
בצבא  גנרלים  הם 
הרמטכ"ל הגדול מכולם 
מליובאוויטש  הרבי 
המשיח,  מלך  שליט"א 
וכולם מחפשים כל הזמן 
להתמסר  אפשר  איך 
ואפילו  יותר,  עוד  לרבי 
המ"פ אורן שבדרך כלל 
נהפך  כבר  הוא  גם  ישן 
דבר  לומד  והוא  לגנרל 
מלכות בחיות ובשמחה.

ושלום בער עידה? הוא כבר לא נשאר לכל 
החגיגה, הוא כבר עלה על מטוס, בדרכו אל 
סעווענטי,  לסעווען  האמיתי,  המקום  עבר 
הגלות  של  האחרונות  הדקות  את  הרבי.  אל 
הוא בחר לחוות במחיצת נשיא הדור, וברגע 
הראשון של ההתגלות, תיכף ומייד ממש, הוא 

יעמוד מול הרבי ויאמר:

רבי, גם אני גנרל בצבא שלך!



חיים: חייל יקר, הרשה נא לי ללחוץ את ידך 
בטרם נתחיל...

 - לפני השאלה הבאה  עוד  רגע,  רק  חייל: 
אני חייב לשאול אותך שאלה. רקדת היום?

חיים: דווקא כן, אתה הרקדת אותי!

חייל: אסביר לך על מה השמחה הגדולה.

חיים: זה בדיוק מה שרציתי. 

חייל: מה? לא שמעת?! זה כבר כתוב בכל 
העיתונים והתפרסם בכל אופן אפשרי, זהו! 

משיח כבר בא!

חיים: מה? אתה רציני?!

כן! הרבי אמר בשיחה שכיון שהיום  חייל: 
מתבייש  לא  יהודי  הגאולה,  זמן  הגיע  כבר 

לצאת בריקודים ברחובות מרוב שמחה.

ואם יבוא מישהו וישאל אותו: על מה אתה 
שמח? יענה לו: הרי נדפס בעיתונים שמשיח 

בא. זה צריך לקרות ממש כל רגע!

חיים: האמת שעכשיו אני שם לב לשמחה 
החזקה שעל פניך - שמחת הגאולה!

חיים: זכות לי לפגוש בך! אתה נראה כל כך 
תוסס ושמח.

חייל: בכפליים - שישים יום.

חיים: כפול ממה? לא הבנתי.

אדר,  בחודש  שמחים  אנו  שנה  בכל  חייל: 
ממש  רוקדים  מיוחד.  משהו  זה  השנה  אבל 
שישים יום ברצף. אני יגלה לך סוד, תשמור 

עליו טוב...

חיים: כן כן, אני אפרסם אותו רק לקוראי 
העולם  יהודי  ולשאר  בפעולה'  'עקשן  עלון 

ול...

שכמה  עדיף  תגלה.  בסדר.  בסדר,  חייל: 
שיותר ידעו:

כמו שאם טיפת חלב נופלת לתוך סיר בשר 
מתבטלת  היא   - שישים  פי  ממנה  שגדול 

ונעשית חלק מהסיר.

חיים: אוקיי.. אבל לא הבנתי מה הקשר?

שמחה  ידי  על  ככה,  ממש  חכה...  חייל: 
להיות  יכולים  לא  יום,  שישים  של  חזקה 
דברים לא טובים. הם פשוט מתבטלים מרוב 

עוצמת השמחה.

הרבה  למה  מבין  אני  עכשיו  וואו!  חיים: 
חסידים נוהגים לרקוד בכל חודש אדר!

חיים: ניגש ישר לעניין.

חייל: אני מוכן. תתחיל...

אתכם.  יחד  לשיר  לי  גרמתם  קודם  חיים: 
אבל למה לרקוד?

בריקוד  דווקא  ה'נקודה'.  על  עלית  חייל: 
שהוא  הפנימית  השמחה  מתבטאת  ברגלים 

כל כך שמח על...

חיים: הגאולה ובאופן של שישים.

שלו  הרגליים  שמחה  ומרוב  בדיוק.  חייל: 
מתחילות לרקוד מאליהן.

מתוך  לגאולה  נכנס  בא  קדימה!  חיים: 
ריקוד.

עיניי  את  פקחתי  פנימה.  אותי  ומשכו  אותי  תפסו  קטנות  ידיים  כמה  לגמרי.  הסתחררתי 
ומצאתי את עצמי מובל על ידי שלשה חיילים למרכזו של מעגל תוסס. החיילים רקדו בכל עוז 

ועל שפתותיהם הניגון 'יחי אדוננו..' 

'גאולה',  'ש-י-ש-י-ם',   - כמו  מילים  עלי  עפו  הגדולה,  השמחה  מה  על  לשאלתי,  במענה 
'טהרתה', 'ע-כ-ש-י-ו ממש', 'ביטול'. לא הבנתם? גם אני לא הצלחתי להבין שום דבר ממבול 

הקולות הזה. כל אחד אמר את תשובתו במהירות ואני לא קלטתי כלום. 

נראה לכם שוויתרתי? תפסתי כל אחד מהם לראיון מיוחד והרי התוצאות: 

החייל שניאור מכיתה ז'.
המוטו: שמחת הגאולה.

החייל ישראל'יק מכיתה ח'.

המוטו: ביטול ב60 ימי שמחה.

החייל אברימי מכיתה ה'.
המוטו: שמחה מתוך ריקוד.



מאת: זודנל כרוזונוביצפוצחצקביסקי.

כץ  אברימי  המ"פ  את  למצוא  תרצו  אם 
בסתם יום רגיל, תצטרכו להתאמץ מאד.

מסתובב  האחרון  בקיץ  קעמפ  הדיי  מאז 
אברימי מוטרד ומוחו מלא במחשבות. "הלא 
עברו כבר חודשים ארוכים מאז הדיי קעמפ 
טרם  "והרבי  לעצמו,  הוא  אומר  העוצמתי" 

התגלה... מדוע?"

הללו  המחשבות  במוחו  לנקר  החלו  מאז 
לא מצאה כף רגלו של אברימי מנוח )האמת 
הוא  שיהיה...(.  אבל  זה,  לפני  גם  היה  שכך 
החל להתרוצץ, לילות וימים, על מנת לעורר 
את חיילי המלך לפעול ולהתעקש, להביא את 

ההתגלות בפועל ממש.

רגע אחד הוא דואג להדפסת העלון האגדי 
שבת  מארגן  ובמשנהו  בפעולה',  'עקשן 
עוצמתית לכל חיילי הדיי קעמפ )אל תספרו 

לו שגילינו(.

עם  רגל-רגל  להשלטה, מקפץ  הדפסה  בין 
חולצה בלי הסמל, תפס אותו כתבנו לראיון 

סוער וקופצני.

שלום לך המ"פ האדיר והכביר אברימי כץ!

נו,  כרונוזו...  כרוזונו..  זונדל  לך  גם  שלום 
איך אומרים את זה..

הדיי  של  החיילים  על  נדבר  בא  בסדר,  זה 
קעמפ.

מודיע  אני  כמוהם!  אין  החיילים,  אוהו... 
העיתונאים  כל  ולא  אתה,  שלא  חגיגית  לך 

בשורה  תעמדו  אתם  לא  שלך,  החברים 
הראשונה מול הרבי כשהוא יתגלה, ברגע זה 

ממש.

זה קצת מעליב... אז מי בדיוק יעמוד שם?

בשורה  בשקט.  להיעלב  מוזמן  אתה 
החסידים  החיילים  כמובן  יעמדו  הראשונה 
איך  התייגעו,  ורגע  רגע  שכל  והמתוקים 

לפעול תיכף ומיד את ההתגלות.

האמת, זה די נכון. 

מבין  אני  לצד  מצד  שלך  הקפיצות  לפי 
שאתה ממש ממהר.

אתה רואה טוב. ואתה גם מפריע לי לקפוץ.

אוקיי, אני מיד הולך... רק לסיום, מה המסר 
את  שואבים  מאיפה  היקרים?  לחיילים  שלך 

הכוחות לעבודה להבאת הגאולה?

המוטו  לב!  שימו  וחביבים,  יקרים  חיילים 
לעבוד  בפנים,  לגלות  לצחוק  הוא:  שלי 
מסביר,  שליט"א  שהרבי  כמו  שמחה!  מתוך 
גורמת  כאן  כבר  ממש  שהגאולה  שהידיעה 
לנו ממש לפצוח בריקוד – ריקוד עם משיח 

צדקנו! 

רוקד  כשהוא  חסידי  בריקוד  פצח  והמ"פ 
ומנגן במלוא הגרון...





אדר  חודש  באמצע  רגיל  יום  סתם  היה  זה 
ברחבי  משועמם  הסתובב  המערכת  וכתב 
בניין המשרדים של מערכת 'עקשן בפעולה'. 
של  בעיצומה  עצמו  את  מצא  הוא  לפתע 
השתיה  במיוחד,  סוערת  חסידית  התוועדות 
בשפע.  פארבייסן  גם  ויש  רביעית  עד   – כדת 

אז תגידו לחיים ותצטרפו לפארבריינגען!

בשמחה"  תמיד  שנהיה  לחיים!  "לחיים 
ולגם  כוסו  את  הרים  הורביץ  דוד  המפקד 

אותה עד הסוף. 

"לחיים ולברכה" המפקד גבי נתנאלוב הרים 
אמר  לא  שעדיין  מי  "כל  כוסו  את  הוא  גם 
לחיים שיגיד מהר לפני שייגמר כל המשקה!" 

לחיים  כוסית  הרים  פלד  מוישי  המפקד 
הוא  לפתע,  אך  אחת,  בבת  אותה  ושתה 
עננים  פרחו  ומפיו  בקול  להשתעל  החל 
דוד אדרעי החל לטפוח על  לבנים. המפקד 
גבו בעוצמה כשהוא צועק - "זה לא קריאת 

עכשיו,  ואף אחד לא אמר מגילה 
 ! ן מ ה ה מ

אתה משתעל?" 

"זה לא יעזור" אמר המפקד הורביץ "צריך 
חושב  "אני  מים."  כוס  לו  להביא  פשוט 
שהוא  המוזר  הכובע  בגלל  משתעל  שהוא 
דעתו  את  נתנאלוב  המפקד  חיווה  לובש." 
הורביץ  המפקד  "וואו"  שבידו.  בקרקר  ונגס 
הבלגן  שמכל  מוישי,  על  בהתפעלות  הביט 
"באמת  להשתעל  באמצע  היה  שהוא  שכח 
לא שמתי לב לזה עד עכשיו, מה זה הכובע 

הזה?  הצבעוני 
ת  ש פ ח ת ה

לליצן?" 

היה  "זה 
בשוק"  במבצע 

ענה לו מוישי. 

תקשיב,  "טוב 
מבצע  בכל  לא 
לקנות  צריכים 
לא  זה  ובכלל 
מתאים  כך  כל 
מוזר  קצת  וגם 

וגם..." 

"טוב טוב, דוד, סתם צחקתי. זה פשוט כדי 
אדר,  בחודש  אנחנו  הרי  בשמחה,  להרבות 

החודש הכי שמח בשנה!"

"אה.. חברה אולי אתם שכחתם, אבל אנחנו 
באמצע התוועדות חסידית", המפקד אדרעי 
כבר  "אם   – והמשיך  רציני  פרצוף  עשה 
הזכרת מוישי, את עניין השמחה, אז זו באמת 
השמחה  עליה.  להתוועד  שצריך  נקודה 
בפרט  ה'.  בעבודת  מאוד  חשוב  עניין  היא 
אצלינו, החיילים 
הרבי  של 
שאומר  מה"מ, 
תגיע  שהגאולה 
ידי  על  דווקא 

השמחה. 

אמיתי  "חסיד 
הוא זה שנמצא 
בשמחה.  תמיד 
לחיים  לחיים, 

ולברכה! שנהיה תמיד חסידים שמחים".

פרץ  חסידי  ניגון  יאאאיייי...  יאאייי  אייי 
מפיות המפקדים. 

לכוסות של  'משקה'  מזג  נתנאלוב  המפקד 
עד  הכוסית  את  לגמור  להם  והזכיר  כולם 

הסוף, שלא תלך אף טיפה לאיבוד. 

"רגע, איפה ה'זעקס און ניינציקער'?" אמר 
המפקד פלד בשאלה. "מממה? מי זה החייזר 

הזה?!" קרא המפקד הורביץ בתמיהה. 

לו  ענה  זה."  מה  אלא  זה,  מי  תשאל  "אל 
מאוד  חריף  משקה  של  סוג  "זה  מוישי. 
אחוז  ושש  ותשעים  מים  אחוז  ארבע   –
'זעקס  זה  באידיש,  ושש,  תשעים  אלכוהול. 

און ניינציקער'".

"איי..." נאנח המפקד נתנאלוב, "זה מזכיר 
ר'  לו  קראו  פעם.  שהכרתי  זקן  חסיד  לי 

היה  תמיד  והוא  ד מאיר,  י פ ק מ
רק  לחיים  ל להגיד  ע

 – הזה  המשקה 



'זעקס און ניינציקער'. הידידים שלו כל הזמן 
אחד  יום  בריא.  לא  שזה  שיפסיק,  לו  אמרו 
להם  אמר  הוא  ואז  בראות,  מים  אצלו  גילו 
מים?"  של  אחוז  מארבע  קרה  מה  "ראיתם 
– כולם צחקו, וגבי המשיך לספר – "תנחשו 
באיזה גיל הוא נפטר בסוף? תשעים ושש!" 

"אל תשכחו" אמר המפקד אדרעי "שהשתייה 
צריכה להיות בהגבלה – לא 
לשתות יותר מרביעית, כמו 
הרבי  של  הידועה  ה'גזירה' 

שליט"א". 

"רגע" אמר גבי "בפורים זה 
שצריך  לי  זכור  מצווה?  לא 

להשתכר עד דלא ידע!" 

דוד  לו  ענה  מאוד"  "נכון 
שאפשר  אומר  הרבי  "אבל 
לעשות את זה על ידי לימוד 
חסידות, שנמשלה ליין". דוד 
ואמר  למדני  פרצוף  עשה 
"אתה יודע, זה מזכיר לי את 
על  מספרת  שהגמרא  מה 

רבה ורב זירא". 

במקום  לנו  תספר  "אולי 
אמר  פרצופים"  לעשות 

המפקד הורביץ.

ורב  רבה  הקשיבו.  "ובכן, 
פורים  סעודת  עשו  זירא 
ביחד"... "וואו" קפץ המפקד 
פלד, "ממש כמו ההתוועדות 
אז  עכשיו?  עושים  שאנחנו 
רבה  של  גלגול  אני  אולי 
זירא?"  רב  של  גלגול  ואתה 

הוא צעק, וכדי להמחיש, עשה גלגול 'קולע' 
באמצע השולחן, כשהוא נוחת היישר אל תוך 

צלחת החומוס שעמדה שם... 

הורביץ,  המפקד  צחק  חה.."  חה..  "חה.. 

"באמת בכובע שלך חסר צבע של חומוס... 
עכשיו יש גם את זה" 

"הלו הלו" המפקד אדרעי התעצבן, "הייתי 
באמצע לדבר!" 

דוד  לו  ענו  התכוונו"  לא  סליחה,  "אוי, 
ומוישי, "אתה יכול להמשיך". 

וכחכח  אמר,  הוא  "טוב" 
זירא  ורב  רבה  "ישבו  בגרונו 
שום  ללא  ופתאום,  בסעודה 
רבה,  קם  מוקדמת,  התראה 
ושחט את רב זירא! אבל לא 
רבה  למחרת  להיבהל,  צריך 
אותו  והקים  עליו  התפלל 

לתחייה."  

"לא הבנתי" הקשה המפקד 
נתנאלוב, "אם הוא שחט אותו 
למה הוא הקים אותו לתחייה 
זה  מה  ובכלל  זה?  אחרי 
לשחוט סתם בן אדם באמצע 

הסעודה? מה הוא כבש?"

דוד  השיב  לא",  לא  "לא 
מסביר  מה"מ  שליט"א  "הרבי 
את זה. אין הכוונה ח"ו שרבה 
סכין.  עם  ממש  אותו  שחט 
רבה לימד את רב זירא סודות 
כל  חסידות  ודברי  התורה 
הגיע  זירא  שרב  עמוקים  כך 
שלו  הנשמה  הנפש'.  ל'כלות 
בגוף  יותר  להישאר  יכלה  לא 

עם כאלו גימוישיים רוחניים.

שנעבוד  רוצה  הקב"ה  "אבל, 
רבה  ולכן  הגשמי  הזה  העולם  בתוך  דווקא 

הקים אותו לתחייה"...

חררר... חררר... 

של  דבריו  את  קטעו  רמות  נחירות  קול 
והמפקד  פלד  המפקד  אדרעי.  המפקד 
הורביץ ישנו עמוק. הם לא יכלו לקבל את 
של  מפיו  שיצאו  העמוקים  התורה  סודות 

דוד, כמעט כמו רב זירא... 

להחזיק  בקושי  הצליח  נתנאלוב  המפקד 
המפקד  ניעור  כשלפתע  פתוחה,  עין  חצי 
עיניו  את  שפשף  העמוקה  משנתו  הורביץ 

בעייפות ואמר לכיוון המפקד אדרעי: 

"תשמע, אין לי ספק שאתה עוד תהיה רב 
אמרתי  שאני  חיילים  )תזכרו  בישראל  גדול 
עמוקים,  תורה  דברי  איזה  ראשון!(  זה  את 
פיהוק  פיהק  הוא  עליהם."  חלמתי  ממש 
רחב והמשיך, "אבל מקודם אמרת  שאפשר 
את  עושים  איך  חסידות,  מלימוד  להשתכר 

זה?" 

"אם לא היית נרדם" אמר המפקד נתנאלוב 
של  לדרגה  הגיע  זירא  שרב  שומע  "היית 
'כלות הנפש' מלימוד סודות התורה. לנו יש 
– הלקוטי  הנפלאות של הרבי  את השיחות 
 – ובעיקר  הנפלאים,  המאמרים  שיחות, 
שיחות ה'דבר מלכות'. פשוט תתחיל ללמוד 
אחר  במקום  לחיות  עובר  שאתה  ותראה 
לשיר  והתחיל  דבריו,  גבי את  לגמרי" חתם 

בלהט - 

"יחי אדוננו.. מורנו ורבינו.. מלך המשיח.."

שוב  ידו  טמן  לא  הוא  אף  פלד  המפקד 
בצלחת החומוס, וביחד עם המפקד הורביץ 

קפץ על השולחן בריקוד חסידי.

והכתב  מאוחרת  היתה  כבר  השעה 
הלך לישון, אבל המפקדים כנראה עדיין 

מתוועדים שם, עד עצם היום הזה...












