


22:43. ֵאי ָׂשם ִּבְצפֹון ַאְפִריָקה.
'ּבּום', 'ּבּום' ַהְּדִפיקֹות ַעל ֻׁשְלָחן עֹוְררּו ֶאת ַהּיֹוְׁשִבים ְסִביבֹו. 
ֶאת  ּוָבַחן  ַהְּמַפֵּקד  ָזַעק  ַמָּתָנה"  לֹו  ָלֵתת  ַחָּיִבים  חֹוֵגג.  "ַהַּמְנִהיג 

ַחָּיָליו ַהְּצִעיִרים ְּבֹעז.

ֹלא  "ַמְנִהיֵגנּו  ִהְכִריַע:  ָצִעיר  ַהַחָּיל  טֹוְנְמצּו,  ָּגְברּו.  ַהִּויּכּוִחים 
ַיַעד נֹוָסף. ֵיׁש ּבֹו ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד ֶׁשַאף מֹוִסיף ְּבֶקֶׁשר  ִמְּזַמן ָּכַבׁש 
ְּבֵננּו. ְּכֶׁשִּנְלַמד ְוֵנַדע ֶאת ַהִּיחּוִדּיּות ֶׁשל ַמְנִהיֵגנּו" הּוא ָעַצר ְלֶרַגע 

ְוִהִּביט ָסִביב " -ַנֲעִניק לֹו ַמָּתָנה ֻמְׁשֶלֶמת". 

•••

ָהַרִּבי  ֶׁשל  ֻהַּלְדּתֹו  יֹום   - ְּבֶפַתח  ִניָסן  י"א  ְיָקִרים  ַחָּיִלים  ֵּכן, 
ְׁשִליָט"א ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח. 

ֶמֶלְך  ְּבתֹור  ַמְלכּותֹו  ַעל  ֶׁשִּנְלַמד  ֶזה  ְּביֹוֵתר  ַהִּנְפָלָאה  ַהַּמָּתָנה 
ַהָּמִׁשיַח, ְוֵאיְך ֶׁשֶּזה ְמַׁשֶּנה ֶאת ָּכל ַחֵּיינּו.

ַהְּפָרִטים  ְוִהֵּנה  ֹזאת.  ְלַבֵּצַע  ָלֶכם  ַיֲעֹזר  ֶׁשִּלְפֵניֶכם  ַהִּמְבָצע 
ִלְפֵניֶכם:

ַהּיֹוִמי  ַהֹחֶמר  ֶאת  ִלְלֹמד   • ַהּיֹוִמית  ַּבָּתְכִנית  יֹום  ִמַּדי  ְלַצּפֹות 

ָל, חַיי
שִׂים לֵב! __

__
__ !



ִמּתֹוְך חֹוֶבֶרת ַהִּלּמּוִדים • ִלְפֹּתר ֶאת ַה'ִחיָדה ַהּיֹוִמית' • ְלַבֵּצַע ֶאת 
ַה'ְּמִׂשיָמה ַהּיֹוִמית'.

ֶמַעְדֶּכִנים:

ֶמַעְדֶּכִנים ֶאֶצל ַהַנִציג ֶשל ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶּבָכל יֹום ַעל ַהְצִפייה 
ַּבּתֹוְכִנית, ַהִלימּוד, ִּביצּוע ַהֶמִשיַמה ּוִּפְּתרֹון ַהִחיָדה ּוְמַקְּבִלים קֹוד 

יֹוִמי ְלּתֹוְכִנית 'ָמִשיַח ַטיים' ַהָּבָאה.

ַה'ַהְגָרלֹות':

ַּכְרִטיס ִטיָסה ַלָרִּבי ְׁשִליָט"א ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח! • ּדֹוָלר ֶׁשִּנְתַקֵּבל 
 • ְוֻיְקָרִתי.  ִמְקצֹוִעי  ַרֲחָפן   • ְׁשִליָט"א.  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּקֹדָּׁשה  ִמָּידֹו 
10 ֻחְלצֹות ִיחּוִדּיֹות ִמַּבִית 'ַמְמִׁשיִכים ְלִהָּלֵחם'. • 10 ִּכּפֹות ֻיְקָרה 
'ַמְמִׁשיִכים ְלִהָּלֵחם'. • ְועֹוד ַעְׂשרֹות ְּפָרִסים ֶׁשֹּלא ַיפִּסקּו  ִמַּבִית 

ְלַהְפִּתיַע ֶאְתֶכם.

'ַׁשי ִאיִׁשי'

ִּבְׁשֵלמּות,  ַהִּמְבָצע  ֶאת  ֶׁשְּיַבֵּצַע  ַחָּיל  ַהַהְגָרלֹות,  ְלָכל  נֹוָסף 
ְיַקֵּבל ְלֹלא ַהְגָרָלה ִּדיְסק אֹון-ִקי ַהּכֹוֵלל ְּבתֹוכֹו ֶאת ֵמיַטב ִסְרֵטי 

ַהַּקְעְמִפים ָהַאֲחרֹוִנים. ְועֹוד ַהְרֵּבה ַהְפָּתעֹות.

עריכה: מערכת 'ממשיכים להלחם' - ה'תשע"ט 
ניקוד: מנחם אוצר || צילום: מענדי קורנט
ייעוץ והכוונה: הרה"ח מאיר ווילשאנסקי

כל הזכויות שמורות
'קעמפ אורו של משיח - גן ישראל בארה"ק'

נדפס בארץ הקודש, תשע"ט - 5779

חייל. שים לב:

ְיָקִרים.  ַחָּיִלים  ָלֶכם  ָׁשלֹום 
ַחָּיֵלי ַהְקֶעְמּפ ַהָּגדֹול – 'אֹורֹו ֶׁשל 

ָמִׁשיַח'.

ְלִהָּזֵכר  ּוְמַנִּסים  ַהְּתמּוָנה  ַעל  ִמְסַּתְּכִלים  ֶאְתֶכם  ְמַדְמֵין  ֲאִני 
ֵמֵאיֹפה ֲאִני ֻמָּכר ָלֶכם.

ְוָאז... ַאֶּתם קֹוְלִטים. ֵּכן, ֶזה ֲאִני – ֶמֶעְנַּדֶלה ֵמחֹוֶבֶרת ַהִּלּמּוִדים. 
ְּבְקֶעְמּפ ָהַאֲחרֹון ִסַּפְרִּתי ָלֶכם ַּבֲאִריכּות ַעל ַהְּזַמן ּבֹו ָנַסְעִּתי ְלַרִּבי 
ְוַיַחד ִאִּתי ֲהַבְנֶּתם ָמה ֶזה  ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א ִּבְׁשַנת תׁשנ"ג 

ַרִּבי. 

ֹלא ֶהֱאַמְנִּתי ֶׁשִּנְּפָּגׁש ָּכל ָּכְך ַמֵהר. ֲאָבל ִהֵּנה ֶזה ָקָרה. ָּבאִתי 
ִלְלֹמד ַיַחד ֶאְתֶכם ַעל ֶקֶׁשר ְּפִניִמי יֹוֵתר ֵּביֵנינּו ְלַרִּבי – ַהֶּקֶׁשר 

ֵּביֵנינּו ְלֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח!

ְּבַהְצָלָחה – ֶמעְנַּדֶלה!

ַאַּגב, ָׁשַמְעִּתי ֶׁשֵּיׁש ַהְגָרָלה ֵּבין ִמְׁשַּתְּתֵפי ַהִּמְבָצע ַעל ַּכְרִטיס 
ִטיָסה ְלַרִּבי. ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשֲאִני ִיְזֶּכה ְוָכְך ֶאְזֶּכה ָלטּוס ׁשּוב.

שם החייל:_______________ . תלמוד תורה:_____________ .
סיירת:_________________ . 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

מענדלה
מספר!
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הקב"ה  ָאַמר  ִנְמַאְסִּתי..."  ֲאִני   - ֲעֵליֶהם  ִנְמַאְסָּת  ַאָּתה  "ֹלא 
ִלְׁשמּוֵאל ְּבתֹור ַמֲעֶנה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ַּבָּקָׁשָתם ֶמֶלְך. ֵהם ָרצּו 

ֶמֶלְך ְּכָכל ַהּגֹוִיים, ַאְך ַמְּטַרת ַהֶּמֶלְך ִהיא ְקָצת ׁשֹוֶנה.

ֵהם ְּבַסְך-ַהָּכל ָהיּו ְיהּוִדים טֹוִבים. ְיהּוִדים ֶׁשָרצּו ַלֲעֹבד ֶאת ה' 
ְּבִׂשְמָחה ּוֶבֱאֶמת. ֵהם ָרצּו ְלַקֵּים ֶאת ְרצֹונֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא, ְלִהְתַחֵּבר 
ֵאָליו ּוְלִהְתַנֵהג ְּבִדּיּוק ְּכִפי ֶׁשהּוא רֹוֶצה. ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר 
ְוֶאת ַהִּנְצָרְך ְּביֹוֵתר. ֲאָבל ָהְיָתה ָלֶהם ְּבָעָיה ַאַחת. ְּבָעָיה ֶׁשַּמָּמׁש 
ֵהִציָקה ָלֶהם, ִּבְלְּבָלה אֹוָתם ְוָגְרָמה ָלֶהם ִלְרצֹות ַלֲעֹזב ֶאת ַמְלכּות 

ה', ְוִלְהיֹות ִעם ֶמֶלְך ְּכָכל ַהּגֹוִיים.

ֵהם ֹלא ִהִּכירּו אֹותֹו! ֵהם ֵמעֹוָלם ֹלא ָּפְגׁשּו אֹותֹו, ֹלא ִהְצִליחּו 
ְוַנֲעֶלה  ְמרֹוָמם  ֶׁשהּוא  ָיְדעּו  ַרק  ֵהם  ַגְדלּותֹו,  ֶאת  ְלָהִבין  ִּבְכָלל 
ִמי  ֶׁשל  ְרצֹונֹו  ֶאת  "ְלַמֵּלא  ָאְמרּו.  ֵהם  ָקֶׁשה!"  ְמֹאד  "ֶזה  ֵמֶהם. 

א

יום ראשון כ"ד אדר שני

ּ, דַּוְקָא אֲנַחְנו
ֹ כֵּן מַכִּירִים אוֹתו

ֶׁשֵאין ָלנּו ֶאְפָׁשרּות ִלְהיֹות ִאּתֹו ְּבֶקֶׁשר. ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ֶאְפָׁשרּות 
ְלַתְקֵׁשר ִאּתֹו!" ָטֲענּו.

ׁש...  ַהֵּׁשם  ִּבְצָבאֹות  ַחָּיִלים  טֹוִבים.  ְיָלִדים  ְּבַסְך-ַהָּכל  ֲאַנְחנּו 
ֶזה  ַהֵּׁשם',  'ִצְבאֹות  ַעְכָׁשיו?  ֶׁשְּקָראֶתם  ַלִּמִּלים  ֵלב  ַׂשְמֶּתם  ֶרַגע, 
אֹוֵמר - ַהָּצָבא ֶׁשל ַהֵּׁשם. ֲאַנְחנּו, ֻּכָּלנּו, ַחָּיִלים ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-

הּוא! רֹוִצים, ֲאָבל ַמָּמׁש רֹוִצים, ְלַקֵּים ֶאת ְרצֹונֹו: ְלִהְתַיֵחס ָיֶפה 
ְלָחֵבר ַּבִּכָּתה, ְלַהְקִׁשיב ְּבקֹולֹו ֶׁשל ַהּמֹוֶרה, ּוְלַכֵּבד ֶאת ַּבָּקׁשֹוֵתיֶהם 
ֶׁשל ַאָּבא ְוִאָּמא. ֲאַנְחנּו ַמָּמׁש ְמֻעְנָיִנים ְלִהְתַנֵהג ְּכִפי ֶׁשַהֵּׁשם רֹוֶצה 
ֶׁשִּנְתַנֵהג. ָאז ָלָּמה ֶזה ֹלא הֹוֵלְך ְּבִדּיּוק ָּכָכה? ַּכִּנְרֶאה, ֵיׁש ְּבָעָיה 

ַאַחת.

ַהָּקדֹוׁש- ֶאת  ָּפַגְׁשנּו  ֹלא  ֵמעֹוָלם  אֹותֹו!  ַמִּכיִרים  ֹלא  ֲאַנְחנּו 
ָּברּוְך-הּוא, ֶּבַטח ֶׁשֲאַנְחנּו ֹלא ְמִביִנים ֶאת ְּגֻדָּלתֹו, ָקֶׁשה ָלנּו ְלַקֵּים 

ֶאת ְרצֹונֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשֵאין ָלנּו ׁשּום ֶאְפָׁשרּות ְלַתְקֵׁשר ִאּתֹו!

וד
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ֶרַגע ֶאָחד, ֶזה ַמָּמׁש ֹלא ָנכֹון! 
ַּדְוָקא  ֵמֶהם,  ְּבׁשֹוֶנה  ֲאַנְחנּו, 
יֹוְדִעים  ְּבֶהְחֵלט  ַמִּכיִרים.  ֵּכן 
ִלְהיֹות  ֶׁשֶאְפָׁשר  ּוַמְרִּגיִׁשים 
ְּבֶקֶׁשר ִאּתֹו, ְוהּוא ֹלא ִנְרֶאה ָלנּו 
ָּכל-ָּכְך ָרחֹוק. ָלנּו ֵיׁש ֶאת ָהַרִּבי 
ַהְּנִציג  ַהָּמִׁשיַח!  ֶמֶלְך  ְׁשִליָט"א 
ָּבעֹוָלם,  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ֶׁשל 
ֶׁשְּמַסֵּיַע ָלנּו ַלֲעֹבד ֶאת ַהֵּׁשם ִעם 
ָּכל ַהֵּלב! ָלנּו, ֵיׁש ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות 
ְלִהְתַמֵּסר ְלַרִּבי ֶׁשָּבֵטל ַלֲחלּוִטין 
ְלָקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ְוָכָכה ֲאַנְחנּו 
ְלָקדֹוׁש-ָּברּוְך- ִמְתַּבְּטִלים 

ַקל  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ְּבַעְצמֹו!  הּוא 
ֲאַנְחנּו  אֹותֹו  ְלַרִּבי,  ְלִהְתַקֵּׁשר 
ּכֹוְתִבים  אֹוֲהִבים,  ַמִּכיִרים, 
ִמֶּמּנּו  ְוׁשֹוְמִעים  ִמְכָּתִבים  ֵאָליו 

הֹוָראֹות ְמֹפָרׁשֹות. ָלנּו ֶזה ַקל!

ָאז ָחׁשּוב ֶׁשֵּנַדע, ֶׁשְּכָבר ְּבדֹורֹו 
ִהְתִחיל.  ֶזה  ַהָּנִביא  ְׁשמּוֵאל  ֶׁשל 
ַעם- ֶׁשל  ַהֹּצֶרְך  ֶאת  ָרָאה  ַהֵּׁשם 

)ַלְמרֹות  ְּכמֹוֶהם  ָּבָאָדם  ִיְׂשָרֵאל 
ַאֶחֶרת(,  ְקָצת  ָחְׁשבּו  ֶׁשֵהם 
ֶׁשל  ִלְרצֹונֹו  ַלֲחלּוִטין  ֶׁשָּבֵטל 

אֲבָל  ַּתאֲמִינּו,  לֹא  וַּואּו! 
נִזְּכְַרִּתי ּבַּסִּפּור.

הַָרּבִי  ָקָרא  אֶחָד  יֹום 
לְר'  הַּמִָׁשיחַ   ְ מֶלֶך ְׁשלִיטָ"א 
ֶׁשל  )-הַּגַּבַאי  ּגֹוְרּדֹון  יֹוחָנָן 
ּפָרֹכֶת  לְִתרֹם  ּובִֵּקׁש   ,)770

חֲדָָׁשה.

ֶׁשיָּדְעּו  חָפֵץ  'אֵינִי 
ֶׁשהַּפָרֹכֶת  הַחֲסִידִים 

הִּגִיעָה מִּמֶּנִי' ָאמַר הַָרּבִי. 

ְ הֵגִיב ר' יֹוחָנָן  ּכְִתגּובָה לְכָך
זֶה מַּמָׁש 'סְפִירַת הַּמַלְכּות' 
 - הְַּׁשבִיעִית  ]הַּמִּדָה 
ֶׁשעִנְיָנָּה  הְַּׁשבִיעִי[  הַּנִָׂשיא 
לקב"ה.  ּבִּטּול   - ּבִּטּול 

וְהַָרּבִי עָָשֹה חִיּוך גָדֹול.

מענדלה
מספר!

ַהֵּׁשם, ֶׁשִּיְמֹלְך ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוָכְך ְיַסֵּיַע ָלֶהם ַלֲעֹבד ֶאת ַהֵּׁשם 
ְּבִהְתַמְּסרּות ֻמְחֶלֶטת. ִּכי ְּבִהְתַמְּסרּות ַלֶּמֶלְך, ֵהם ְּבֶעֶצם ִמְתַמְּסִרים 

ְלַהֵּׁשם!

ֶהָחׁשּוב  ַּבֶּמֶלְך  ִנְזַּכר  ִמָּיד  הּוא  'ֶמֶלְך',  ׁשֹוֵמַע  ְּכֶׁשְּיהּוִדי  ֲאָבל 
ֶׁשל  ַהַּתְפִקיד  ְּבִדּיּוק  ֶזהּו  ַהָּמִׁשיַח.  ֶמֶלְך   - ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעם  ְּביֹוֵתר 
ַהָּמִׁשיַח, ְלַחֵּבר ֶאת ִעם ִיְׂשָרֵאל ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם. ִאם ְּבָכל ַהּדֹורֹות 
ֶזה ָהָיה ָּכְך, ָאז ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְמַחֵּבר ֶאת ָהַעם ְלָאִביו ְּבֹאֶפן ַנֲעֶלה 
ַהֶּמֶלְך,  הּוא  ָהַרִּבי   - ַהּיֹום  ֶׁשּקֹוֶרה  ָמה  ְּבִדּיּוק  ְוֶזה  יֹוֵתר.  ַהְרֵּבה 
ֶמֶלְך  ְּבִעָּקר  ֶׁשהּוא  ִּבְגַלל  ַאְך  ַלַהֵּׁשם,  ְלִהְתַקֵּׁשר  ָלנּו  ַהְּמַסֵּיַע 
ַהָּמִׁשיַח - ַהִהְתַקְּׁשרּות ֶׁשָּלנּו ִאּתֹו ִהיא ְּבָרָמה ְּגבֹוָהה ַהְרֵּבה יֹוֵתר.

עקשן
בפעולה

פעולה של חייל:
ְׁשִליָט"א  ָהַרִּבי  ָעָנה  ַּפַעם 
ַלְּיהּוִדי  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך 
ְלִהְתַקֵּׁשר  ֵאיְך  ֶׁשְּׁשָאלֹו 
ַּתְנָיא  ֶׁשַּיְחֹזר   , ָלַרִּבי 
ָּבְרחֹוב ִּכי ָּכָכה ֲאִני עֹוֶׂשה.

ּבַדֶּרֶךְ  לַחֲזֹר   ָ ֶיך עָל
לַּבַיִת  תּוֹרָה  מֵהַתַּלְמוּד 

ּפֶרֶק ּבְעָל ּפֶה
)ּפֶרֶק א'\ ל"ב\ מ"א(

יש לעדכן לאחר הביצוע 
אצל הנציג על מנת לקבל 

את הקוד היומי.

חידה יומית:
ְּבַמֲהַלְך ַהָּתְכִנית ַהְּמַרֶּתֶקת ִמֵּבית 'ָמִׁשיַח 
ַטיים' ֶהְרָאה ַהֵּמ.ּפ. ִמְסָּפר ְּתמּונֹות. ָמה 
ִנְרַמז ִּבְדָבָריו? ְוֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ְלֹתֶכן?

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
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ֶאְתמֹול ָלַמְדנּו ַעל ָּכְך ֶׁשַהֶּמֶלְך ֶׁשל ַעם-ִיְׂשָרֵאל נֹוַעד ְּכֵדי ְלַסֵּיַע 
ְּבֶעֶצם,  ְרצֹונֹו.  ֶאת  ּוְלַבֵּצַע  ְלָקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ְלִהְתַּבֵּטל  ָלַעם 
ַהֶּמֶלְך הּוא ֶזה ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֵּבין ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלבֹוֵרא. הּוא ַמֲעִביר ֶאת 
ֶׁשל  ַּתְפִקידֹו  ֶזהּו  ְלַעם.  ַהּבֹוֵרא  ִעְנְיֵני  ְוֶאת  ְלבֹוֵרא,  ָהָעם  ִעְנְיֵני 

ַהֶּמֶלְך.

ַהֶּמֶלְך הּוא  ַעְכָׁשיו? ִאם  ֶׁשָאַמְרנּו ָּכאן  ָלָּמה  ֶרַגע, ַׂשְמֶּתם ֵלב 
ֶזה ֶׁשַּדְרּכֹו ַמֲעִביר ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ֶאת ָמה ֶׁשָּצִריְך ָלַעם, ָאז 
ַּגם ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשָּלנּו, ֶאת ָּכל ַהִּקּיּום ֶׁשָּלנּו, ַמֲעִניק ָלנּו ַהֶּמֶלְך! 
ִּבְלָעָדיו, ֹלא ָהִיינּו ְיכֹוִלים ְלַקֵּבל ֵמַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ֶאת ַהָּדָבר 
ָהֲעָנק ַהֶּזה ֶׁשִּנְקָרא 'ַחִּיים'! ּוָואּו, ֵיׁש ֹּפה ַמֶּׁשהּו ַמָּמׁש ְּבִסיִסי! יֹוֵצא 

ֶׁשַהֶּמֶלְך הּוא ַמָּמׁש ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשָּלנּו!

ְּבִמינֹו.  ְמֻיָחד  ִמְקצֹוַע  ֶזה  ֶמֶלְך  ָּפׁשּוט.  ָּכל-ָּכְך  ֹלא  ֶזה  ֲאָבל, 

ב

יום שני כ"ה אדר שני

עֲמָם, חַיָּט מְׁשֻ
ִן חַיָּט אַתָּה עֲדַי

ָלֶׁשֶבת  ָיכֹול  ְלָמָׁשל,  ַחָּיט,  ַהִּמְקצֹועֹות.  ִמָּכל  ֶׁשּׁשֹוֶנה  ִמְקצֹוַע 
ַּבַּמְתֵּפָרה ֶׁשּלֹו ְמֻׁשֲעָמם. ָלֶׁשֶבת ּוְלַהְמִּתין ַלָּלקֹוחֹות, ְוֹלא ַלֲעׂשֹות 
ְּכלּום. ֶזה אֹוֵמר ֶׁשהּוא ְּכָבר ֹלא ַחָּיט? ַמָּמׁש ֹלא! ַּגם ִאם הּוא ֹלא 
ּתֹוֵפר ׁשּום ֶּבֶגד, הּוא ֲעַדִין ַחָּיט. ָּכְך ַּגם ַנָּגר, ִאיְנְסָטָלטֹור, ַוֲאִפּלּו 

ֵליַצן ְרפּוִאי.

ֲאָבל ֵאֶצל ַהֶּמֶלְך, ֶזה ֹלא עֹוֵבד ָּכָכה. ֶבְכֵדי ֶשִיְהֶיה ָלנּו ֶמֶלְך, 
ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ַעם. ָּפׁשּוט ְמֹאד: ַעם ֶׁשל ֲאָנִׁשים ֶׁשרֹוִאים  ַחָּיב  הּוא 
אֹוְתָך ְּבתֹור ַהֶּמֶלְך ֶׁשָּלֶהם. ִאם ֵאין ַעם, ֵאין ֶמֶלְך. ְוֶזה ֹלא ְמַׁשֶּנה 
ֵאיֶזה ֶמֶלְך טֹוב הּוא. ֲאִפּלּו יֹוֵתר ִמֶּזה, ְּכָכל ֶׁשָהַעם יֹוֵתר ָמסּור 

ְלֶמֶלְך, ַהֶּמֶלְך ִנְהָיה 'יֹוֵתר' ֶמֶלְך!

ַמָּמׁש  הּוא  ַהַחִּיים,  ֶאת  ָלנּו  ַמְׁשִּפיַע  ֶׁשַהֶּמֶלְך  ֶזה  ָּכל  ִעם  ָאז 
ָצִריְך אֹוָתנּו. ֶּכֵדי ֶשהּוא ַיְׁשִּפיַע ָּבנּו הּוא ָצִריְך ֶׁשִּנְהֶיה ָהַעם ֶׁשּלֹו. 
ִיְהֶיה 'ָּפחֹות' ֶמֶלְך. ָלֵכן, ַּכֲאֶׁשר ֻהְמְלכּו  ַאֶחֶרת, ָחס-ְוָׁשלֹום, הּוא 
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ַיַחד:  ָהַעם  ָּכל  ִהְכִריזּו  ַהְּׁשָאר,  ְוָכל  ְׁשֹלֹמה,  ָּדִוד,  ִיְׂשָרֵאל:  ַמְלֵכי 
"ְיִחי ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְלעֹוָלם!" אֹו "ְיִחי ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה!". ָּכְך ָהַעם ָנַתן 

ֹּכַח ְוַחּיּות ְלֶמֶלְך ְּבִמּלּוי ַּתְפִקידֹו.

ֶרַגע! ִאם ֲאַנְחנּו רֹוִצים ֶשָהַרִּבי ִּיְמֹלְך ָעֵלינּו ָאז ַּגם הּוא ַחָּיב ֶאת 
ָהֶעְזָרה ֶׁשָּלנּו! ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ָצִריְך ֶׁשִּנְתַמֵּסר ְוִנְתַּבֵּטל ֵאָליו 
ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֶּתר! ָּכְך נֹוִסיף לֹו ֹּכַח ַּבֲעבֹוָדתֹו ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה! ִאם 
ַהֹּכַח  ְלַמְלּכֹו ֶאת  ָהַעם  ָנַתן  ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשַּבּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים  ֵּכן, 
ְלָכְך  ָזקּוק  ַמָּמׁש  ְׁשִליָט"א  ָהַרִּבי  ַעְכָׁשיו,  ַּגם  ָּכְך  'ְיִחי',  ְּבַהְכָרַזת 
ֶׁשִּנְתַמֵּסר ֵאָליו ְלַגְמֵרי ְּכֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ְוַנְכִריז "ְיִחי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו 
ְוַרֵּבינּו ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְלעֹוָלם ְוַעד!". ָּכְך ָאנּו ְמַסְּיִעים לֹו ְלַהֲחיֹות 

אֹוָתנּו ְוִלְגֹאל אֹוָתנּו. ַאֲחָריּות ְרִציִנית, ָאה?...

זֶה מַּמָׁש מַזְּכִיר לִי אֶת ְׁשנַת תׁשי"א. ּכְֶׁשעָבַר זְמַן ַרב עַד ֶׁשהַָרּבִי 
הִסְּכִים לְַקּבֵל אֶת הַּנְִׂשיאּות.

סַּבָא ֶׁשּלִי סִּפֵר ֶׁשהַחֲסִידִים לֹא נָחּו ָאז, הֵם ָׁשלְחּו מִּכָל מְקֹום 'ּכְַתב 
הְִתַקְּׁשרּות' ּבֹו ִקּבְלּו עַל עַצְמָם לְהְִתּבַּטֵל לְַרּבִי.

לְַקּבָלַת  הְִתנַּגֵד  הַָרּבִי  ּפָׁשּוט.  הָיָה  לֹא  זֶה  ֶׁשּבְַּתחִּלָה  הָאֱמֶת 
הַּנְִׂשיאּות ּבְנֶחְָרצּות וְַאף ָאמַר לַחֲסִידִים ֶׁש'אֵינִי מִבֵין מָה רֹוצִים 

מִּמֶנִי'. 

מענדלה מספר!

מִּכָל  הְִתַקְּׁשרּות'  'ּכְִתבֵי  מִסְּפַר  ּכְֶׁשהִּגִיעּו  תׁשי"א  ְׁשבַט  בי'  ַרק 
לְַקּבֵל  מִּמֶּנּו  וְָתבַע  לְַרּבִי  ַאְׁשּכְנַּזִי  מֵאִיר  ר'  הֶחָסִיד  נִּגַׁש  הָעֹולָם 
ְ לַעֲזֹר לִי'. הַָרּבִי הִסְּכִים  ְ צִָריך אֶת הַּנְִׂשיאּות. וְהַָרּבִי הֵגִיב: 'ּכֵן, ַאך

ְ אֹוָתנּו ּבְתֹור חֲסִידִים... לִהְיֹות הַּנִָׂשיא אֲבָל הּוא צִָריך

ּבְַּתחִּלָה  הַּמִָׁשיחַ,   ְ מֶלֶך ּבְתֹור  הַָרּבִי  ֶׁשל  לְמַלְכּותֹו  ּבְנֹוגֵעַ  ּגַם   ְ ּכָך
הְִתנַּגֵד   - מִָׁשיחַ  ּבְתֹור  הַָרּבִי  ֶׁשל  זֶהּותֹו  אֶת  לְפְַרסֵם  ּכְֶׁשָרצּו 
'ַקּבָלַת  טָפְסֵי  אֶת  ּבְעַצְמֹו  הַָרּבִי  ִקּבֵל  בתׁשנ"א   ְ ַאך נֶחְָרצֹות.   ְ לְכָך

הַּמַלְכּות' ֶׁשהִּגִיׁשּו הַחֲסִידִים. 

 ְ ַאֶּתם קֹולְטִים!? הַּמִּנּוי ֶׁשל הַָרּבִי ּבְתֹור מִָׁשיחַ הְִתּבַּצַע, ּכָעֵת צִָריך
ְ הּוא יְִתּגַּלֶה ּכְמִָׁשיחַ. ֶׁשָאנּו נְַקּבֵל עַל עַצְמֵנּו אֶת מַלְכּותֹו וְכָך

עקשן
בפעולה

פעולה של חייל:
ָזִכיָת  ְוָחִסיד,  ָיָקר  ַחָּיל 
ִלְהיֹות ֵמָהַעם ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח! 

הוּא  הַיּוֹם  תַּפְִקידְךָ 
ִן  ׁשֶעֲדַי נוֹסָף  ָל  ּ לְחַי לְפַרְסֵם 
ּבְֶקעְמּפ  לִהְיוֹת  זָכָה  לֹא 
'אוֹרוֹ ׁשֶל מָׁשִיחַ' אֶת הַתֹּכֶן 
ׁשֶל  הַצֹּרֶךְ  אוֹדוֹת  הַיּוֹמִי 
ְ'הִכְרַזְתְּ  ו ּבָעַם  הַּמֶלֶךְ 

יְחִי'.

חידה יומית:
ִמַּבִית  ַהְּמַרֶּתֶקת  ַהָּתְכִנית  ְּבַמֲהַלְך 
ִסְרטֹוִנים  ִמְסַּפר  הֹוִפיעּו  ַטיים'  'ָמִׁשיַח 
ַהַהְכָרָזה  ֶאת  ֶׁשָּנִבין  ְמָנת  ַעל  ְקַטִּנים 
ִמָּלה  ָּכל  ַלָּיד  ְּכֹתב  'ְיִחי'.  ֶׁשל  ַהְּמֵלָאה 

ֶאת ִמְסַּפר ַהִּסְרטֹון ּבֹו ִנְרְמָזה: 

ְוַרֵּבנּו____  מֹוֵרנּו____   ___ ֲאדֹוֵננּו 
ַהָּמִׁשיַח_____ ְלעֹוָלם ָוֶעד_____
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ָאז ַאֲחֵרי ֶׁשֲאַנְחנּו יֹוְדִעים טֹוב )ְוִאם ְקָצת ָׁשַכְחנּו, ַנֲחֹזר ִמָּיד 
ַעל ַהָּיִמים ַהּקֹוְדִמים...( ֶׁשֻּמָּטל ָעֵלינּו ְלִהְתַמֵּסר ְלַרִּבי ְּבתֹור ֶמֶלְך 
ַהָּמִׁשיַח, ּוְלַהְכִריז 'ְיִחי', ּבֹוא ַנְחֹׁשב ְלֶרַגע ָמה ְּבִדּיּוק ַהַּתְפִקיד ֶׁשל 

ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח.

ֲהֵרי ָמִׁשיַח ַמִּגיַע ְלעֹוָלם ַהָּנחּות ֶׁשָּלנּו, ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי, ְועֹוֶׂשה 
יֹוְדִעים  ֲאַנְחנּו  ֲהֵרי  ֶאְפָׁשִרי!  ִּבְלִּתי  ִּכְמַעט  ִנְׁשָמע  ֶזה  ְּגֻאָּלה.  ּבֹו 
הּוא  ֵאיְך  ָאז  ּבֹו,  ִנְלַחם  ְוֹלא  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ַמֲחִריב  ֶׁשַהָּמִׁשיַח ֹלא 
ָיכֹול ִלְגֹרם ְלָכְך ֶׁשָהעֹוָלם ִיְהֶיה ַרק טֹוב! ָהעֹוָלם ֶׁשָּלנּו? ִעם ָּכל 

ַהְּׁשֻטּיֹות ְוַהְּבָעיֹות ֶׁשֵּיׁש ּבֹו? הּוא ִיְהֶיה עֹוָלם טֹוב?! ֵאיְך?!

ֶאת  ְלַגּלֹות  ָּברּור.  ְמֹאד  ַּתְפִקיד  ֵיׁש  ְלָמִׁשיַח  ָלֵכן,  ְּבִדּיּוק 
ָּכל  ֶאת  ֶׁשָּבָרא  ִמי  ֲאָבל  ִלְׁשֹּכַח,  ָאסּור  ָהעֹוָלם.  ֶׁשל  ָהֱאלֹוקּות 
טֹוב  ַהָּכל  ֶאְצלֹו  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.  הּוא  ַהֶּזה  ָהָחְמִרי  ָהעֹוָלם 

ג

יום שלישי כ"ו אדר שני

ַ לְמִי יֵׁש אֶת הַּמַפְתֵּח
לָאוֹצָר הַיְֻּקרָתִי?

ְוָטהֹור. ָּכל ַהְּבָעיֹות ְוַהְּקָׁשִיים ֶׁשֵּיׁש ָּכאן, ָּכל ַהַהְפָרעֹות ֶׁשּגֹוְרמֹות 
ִליהּוִדי ְקָׁשִיים ְּבִקּיּום ָהָרצֹון ֶׁשל ַהּבֹוֵרא, ֵהם ְּדָבִרים ֶׁשִהְׁשַּתְלְׁשלּו 
ַאַחר-ָּכְך, ֶׁשִהִּגיעּו ְו'ִנְדְּבקּו' ְלעֹוָלם. ֲאָבל ֵהם ֹלא ֱאֶמת. ֵהם ִּבְכָלל 

ֹלא ַקָּיִמים. ָמה ֶׁשָּבֱאֶמת ַקָּים, ֶזה ַרק ַהּטֹוב ְוַהְּקֻדָּׁשה.

ֵאיְך  ְמַגֶּלה  הּוא  ָּבעֹוָלם.  ֶזה  ֶאת  ּוְמַגֶּלה  ַהָּמִׁשיַח,  ֶמֶלְך  ַמִּגיַע 
ַהְּמִציאּות ָהֲאִמִּתית ֶׁשל ָּכל ָּדָבר ִהיא ִּבְכָלל ֱאלֹוקּות, ְוַגם ַהָּדָבר 
ֶׁשִּנְרָאה ֶׁשֵאין ּבֹו ׁשּום טֹוב, הּוא ְּבֶעֶצם ְקֻדָּׁשה ֻמְחֶלֶטת. ַרק ָצִריְך 
ְלָהִסיר ֶאת ָּכל ַהְּקִלּפֹות ְוַהְּׁשֻטּיֹות ֶׁשִּנְדְּבקּו ְסִביבֹו. ַהָּמִׁשיַח ְמַגֶּלה 
ֶאת ָה'ָעֶצם' ֶׁשל ָהעֹוָלם. הּוא ְמַגֶּלה ְּבָכל ָּדָבר ֶאת ָהֱאֶמת ַהְּיִחיָדה 

ֶׁשּלֹו - ֶׁשִהיא טֹוב ֻמְחָלט.

ָאז ִאם ֶזה ָמה ֶׁשָּמִׁשיַח ּפֹוֵעל ְּבָכל ָּדָבר ָּבעֹוָלם, ּבֹואּו ַנְחֹׁשב 
ָמה הּוא עֹוֶׂשה ָלַעם ֶׁשּלֹו. ְּבֶעֶצם, ָלנּו, ַהַחָּיִלים ֶׁשִּמְתַמְּסִרים ְּכָכל 
ֵיׁש  ֵמִאָּתנּו  ֶאָחד  ְלָכל  ְׁשִליָט"א.  ָהַרִּבי  ַהָּמִׁשיַח,  ַלֶּמֶלְך  ְיָכְלָּתם 

וד
מ
לי

ת 
בר

חו
 |

ם |
לי

גא
נ



1617

ָהַרע,  ֵמַהֵּיֶצר  ֲהָצקֹות  ִלְפָעִמים 
ָּכל ִמיֵני ַהְפָרעֹות ֶׁשּגֹוְרמֹות ָלנּו 
ָהַרִּבי.  ֶׁשל  ָהָרצֹון  ְּבִקּיּום  ֹקִׁשי 
ֶׁשֶּבֱאֶמת-ֶּבֱאֶמת  יֹוְדִעים  ֲאַנְחנּו 
ֲאַנְחנּו ַמָּמׁש רֹוִצים ַלֲעׂשֹות ַרק 

טֹוב, ֲאָבל ַהֵּיֶצר ַמְפִריַע.

ֶׁשל  ַּתְפִקידֹו  ַמִּגיַע  ָּכאן  ְוַגם 
ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח - ָהַרִּבי. הּוא ֵמִסיר, 
ָּבעֹוָלם,  ַהְּדָבִרים  ִמָּכל  ְּכמֹו 
ַהַהְפָרעֹות  ֶאת  ֵמִאָּתנּו,  ַּגם 
ְוַהְּׁשֻטּיֹות, ּוְמַגֶּלה ְּבִנְׁשָמֵתנּו ֶאת 
ַּדְרַּגת ַה'ְּיִחיָדה'. ַהַּדְרָּגה ִּבְנָׁשָמה 
ַלֲחלּוִטין  ּוְבֵטָלה  ֶׁשְּקׁשּוָרה 
ַרק  ְלַקֵּים  ָלנּו  ְוגֹוֶרֶמת  ַלַהֵּׁשם, 
ֶאת ָמה ֶׁשהּוא רֹוֶצה. ֶזהּו ַּתְפִקידֹו 
ֲעבֹוָדתֹו  ַעל-ְיֵדי  ַהָּמִׁשיַח,  ֶׁשל 
הּוא ּגֹוֵרם ָלנּו ְלַהְרִּגיׁש ְקׁשּוִרים 
ּוְבֵטִלים ַלֲחלּוִטין ֶלֱאלֹוקּות, ְּבִלי 

ׁשּום ַהְּפָרעֹות!

ְׁשִליָט"א  ָהַרִּבי  ִאם  ִמֵּמיָלא, 
ָאַמר ֶׁשֶּמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְּכָבר ִהְתַּגָּלה 
ְּכָבר  ֶׁשָּכֵעת  ַהַּכָּוָנה:  ְּבעֹוָלם, 
ַהָּמִׁשיַח,  ֶמֶלְך  הּוא  ִמי  יֹוְדִעים 

אֶת  ֶׁשּלָמַדְִּתי  ַאחֲֵרי 
 – ּבַחֹובֶרֶת  הַיֹּומִי  הַחֹמֶר 
סִּפְַרִּתי   ,ְ ּכָך ּכָל  הְִתלַהַבְִּתי 
זְכּות  אֵיזֶה  ּבֶעַרלֶּה  לְָאחִי 
יְכֹולִים  ֶׁשאֲנַחְנּו  לָנּו,  יֵׁש 
הְָרעַ'  הַ'יֵּצֶר  עַל  לְהְִתּגַּבֵר 

ּבְלִי מִלְחָמָה. 

לָָארֹון,  מִיָּד  נִּגַׁש  ּבֶעַרלֶּה 
ּמַלְכּות'  'ּדְבַר  סֵפֶר  ָׁשלַף 
וְהְֶרָאה לִי ֶׁשהַָרּבִי ְׁשלִיטָ"א 
חַיָּלֵי   – לָנּו  ֶׁשּדַוְָקא  אֹומֵר 
הַּזֶה  הֶַּקֶׁשר  הָ'  צְבָאֹות 
ּבְגִּלּוי  יֹוֵתר  הְַרּבֵה  לקב"ה 

מֵהָאֲנִָׁשים הַּגְדֹולִים.

מענדלה
מספר!

ְוהּוא ַמָּמׁש ּפֹוֵעל ְּדָבִרים ָּבעֹוָלם, ָאז ַּגם ִלי ּוְלָך, ְלֻכָּלנּו, ֵיׁש ֶאת 
ְּבִלי  ַהֵּׁשם  ְרצֹון  ֶאת  ְלַקֵּים  ַהְּיִחיָדה!  ֶאת  ְּבַעְצֵמנּו  ְלַגּלֹות  ַהֹּכַח 

ְלִהְתַחֵּׁשב ִּבְכָלל ְּבָמה ֶׁשֵּיׁש ַלֵּיֶצר לֹוַמר!

עקשן
בפעולה

פעולה של חייל:
ֵאיֶזה ְזכּות, ֵיׁש ָלנּו ֶאְפָׁשרּות ְלִהְתַחֵּבר לקב"ה ְּבִלי ַהְפָרעֹות. 

ּגַׁש הַיּוֹם לְאֶחָד הַהוֹרִים וְתֹאמַר לוֹ: 'ּבְעְִקבוֹת הַּמְִבצָע הֶחְלַטְתִּי הַיּוֹם 
ּי  ּבְגָלו  ָ ֶיך עָל יִרְאוּ  כָּךְ  לְהוֹעִיל?'  יָכוֹל  ִי  אֲנ דָּבָר  ּבְאֵיזֶה  ּבַּבַיִת.  לַעֲזֹר 

 .ַ ׁשֶהַיֵּצֶר הָרַע כְּבָר לֹא מַפְרִיע

חידה יומית:
ְּפתֹור ֶאת ַהְּכָתב ִחיָדה ַהָּבא:

____________________________________________
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קבלה במוצאות הפה, מתוך 

שמחה וטוב לבב. באמצעה 

נפתחה ובלעדיה המלכות איננה.

)מתוך הראיון עם הגנרל ערד בתוכנית 'משיח טיים'(
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אצל הנציג על מנת לקבל 

את הקוד היומי.



1819

ְלֹאֶרְך ָּכל ַהּדֹור ַהְּׁשִביִעי, ּדֹור ַהְּגֻאָּלה, ָחַזר ָהַרִּבי ָּכל ַהְּזַמן ַעל 
ָהֻעְבָּדה ֶׁשָעֵלינּו ְלַגּלֹות ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּבעֹוָלם ּוְבַעְצֵמנּו. ְלַמֲעֶׂשה, 
ָהַרִּבי ָּתִמיד ִּדֵּבר ַעל ֲעבֹוַדת ה' ְּבֹאֶפן ֶׁשַּמְתִאים ִלְתקּוַפת ַּבְּגֻאָּלה. 
ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ִאי-ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ְלַבד. ֹלא ִנָּתן ַלֲעֹמד ְּבֶאְמַצע 
ִנָּתן  ְּתִפִּלין. ֹלא  ֶׁשַּיִּניַח  ְיהּוִדי  ְוַלֲעֹצר  ְּבַאֶמִריָקה ַהּסֹוֶאֶנת  ְרחֹוב 
ִלְגֹרם ְלָכל ְיהּוִדי, ַּגם ַּבַּמָּצב ַהָּנחּות ְּביֹוֵתר, ְלַקֵּים ִמְצוֹות. ִּבְׁשִביל 
ָּכל ֹזאת ָצִריְך ֶאת ֲעבֹוָדתֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ֶׁשְּמַגֶּלה ְּבָכל ָּדָבר 

ֶאת ַהּטֹוב ְוַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשּבֹו.

ַאְך ִּבְׁשַנת תׁשנ"ג ָמָׁשהּו ִהְׁשַּתָּנה. ָהַרִּבי, ֶׁשַעד ָאז ִׁשֵּמׁש ְּכֶמֶלְך 
ּוָפַעל ֶאת ַהְּגֻאָּלה, ֵהֵחל ְלִהְתַּגּלֹות ַמָּמׁש ְלֵעיֵני ָּכל ָהעֹוָלם ְּכֶמֶלְך 
ָהַרִּבי  ָיָצא  יֹום  ִמְּיֵדי  ָקבּוַע  ְּבֹאֶפן  ַּכֲאֶׁשר  ִהְתִחיל  ֶזה  ַהָּמִׁשיַח. 
ְׁשִליָט"א ַלִּמְרֶּפֶסת ְועֹוֵדד ֶאת ִׁשיַרת ַה'ְּיִחי', ָּכְך ֶׁשֹּלא נֹוַתר ָסֵפק 

ד

יום רביעי כ"ז אדר שני

הֵי! כֻּלָּם ׁשוֹמְעִים?
ִים ּפֹה יְחִידָה! ּ מְגַל

ִּבְכָלל ֶׁשָהַרִּבי רֹוֶצה ֶׁשֻּכָּלם ֵיְדעּו ֶׁשהּוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח. ֹלא ֶמֶלְך 
ְּכמֹו ָּכל ַהְּמָלִכים, ֶאָּלא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח!

ְוִאם ִמיֶׁשהּו ֲעַדִין ֹלא ֵהִבין, ָאז ְּביֹו"ד ְׁשָבט תׁשנ"ג, ָיָצא ָהַרִּבי 
ְלַמֲעָמד עֹוָלִמי ְלַקָּבַלת ַמְלכּותֹו ְּכֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ֶאל מּול ַמְצֵלמֹות 
ִמְליֹוִנים! ִאם  ְלִמְליֹוִנים )ַמָּמׁש  ַהֶּטֶלִויְזָיה ִמָּכל ָהעֹוָלם, ֶׁשִּׁשְּדרּו 
ֶזה  ִמְליֹון  ֶׁשָּכל  ָּכְך  ַעל  ַּתְחְׁשבּו  ָאז  אֹוֵמר,  ֶזה  ָמה  ֲהַבְנֶּתם  ֹלא 
1,000,000 ֲאָנִׁשים. ְוָאז ָצפּו ָּבַרִּבי ַעְׂשרֹות ִמְליֹוִנים ֶׁשל ֲאָנִׁשים!(. 
ֶׁשָּכל  ָּכְך  ַהִּׁשיָרה,  ֶאת  ְׁשִליָט"א  ָהֻרִּבי  עֹוֵדד  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  מּול 

ָהעֹוָלם ָיִבין ֶׁשָהַרִּבי ִמְּליּוָּבאִויְטׁש הּוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח!

ַעל-ָּכְך  ֶׁשִּפְרְסמּו  ַרִּבים  ְׁשלּוִחים  ָהַרִּבי  ְּתקּוָפה, עֹוֵדד  ְּבאֹוָתּה 
ְועֹוד  ֶׁשעֹוד  ִמָּכְך  ְמֹאד  ֶנֱהֶנה  ָהַרִּבי  ַהָּמִׁשיַח.  ֶמֶלְך  הּוא  ֶׁשָהַרִּבי 
ֲאָנִׁשים ָּבעֹוָלם ֵיְדעּו ֶאת ַהְּמִציאּות ָהֲאִמִּתית, ְוַהָּכל-ָּכְך ֲחׁשּוָבה: 
ְיהּוִדי ָיָקר! ִאם ֲעַדִין ֹלא ִהְתַעְדַּכְנָּת, ָהַרִּבי ִמְּליּוָּבאִויְטׁש הּוא ֹלא 
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עֹוד ֶמֶלְך ְּכמֹו ְּבָכל ַהּדֹורֹות, הּוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח! ֶזה ַמֶּׁשהּו ַאֵחר 
ְלַגְמֵרי!

ַהְּזַמן -  ְוִלְזֹּכר ָּכל  ָלַדַעת  ֻמְכָרִחים  ַוֲאַנְחנּו ְּבתֹוכֹו,  ָהַעם ֻּכּלֹו, 
ָּכֵעת ַהֶּקֶׁשר ְוַהִּבּטּול ְלַרִּבי, ַהִּקּיּום ְוַהִּצּיּות ִלְרצֹון ה', הּוא ֹלא ְּכמֹו 
ִיְׂשָרֵאל,  ַמְלֵכי  ְּכִפי ֶׁשָהָיה ֵאֶצל ָּכל  ַּבּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים, הּוא ֹלא 
ֲאַנְחנּו ֲחִסיִדים ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח! ָעֵלינּו ֻמֶּטֶלת ֲעבֹוָדה ְמֻיֶחֶדת 
ַהְּקֻדָּׁשה  ֶאת  ּוְמַגִּלים  ַהְּיִחיָדה  ִעם  עֹוְבִדים  ֲאַנְחנּו  יֹוֵתר!  ַהְרֵּבה 
ָּבעֹוָלם! ֵמַעְכָׁשיו ֵיׁש ָׂשָפה ֲחָדָׁשה: ַרִּבי = ְמִׁשיַח, ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות 

= ְּגֻאָּלה!

טֹוב, הַּפֶֶרק הַיֹּומִי מַּמָׁש מּוּכָר לִי.

אֲנִי ּבְעַצְמִי זֹוכֵר אֶת אֹותֹו י' ְׁשבַט. ּבֹו נָסַעְנּו ּבִמְיֻחָד לִכְפַר חַּבַ"ד 
ּבְִׁשבִיל לִָׁשיר יַחַד – עִם הַחֲסִידִים מִּכָל הָעֹולָם אֶת ִׁשירַת הַ'יְּחִי'.

הְַרּבֵה עִּתֹונָאִים הִּגִיעּו ָאז לִכְפַר חַּבַ"ד לִבְּדֹק מָה ָקָרה לָחַּבַ"דנִיִקים. 
 ְ וְצִָריך הַּמִָׁשיחַ  הּוא  הַָרּבִי  ּבְרּוָרה:  ְּתׁשּובָה  עִם  מִָּׁשם  יָצְאּו  ּכֻּלָם 

לְהְִתּגַּלֹות עַכְָׁשיו!

ּופְִתאֹום  ּבָרְחֹוב   ְ ּכָך סְָתם  הָלַכְִּתי  ְּתקּופָה  ֶׁשּבְאֹוָתּה  זֹוכֵר  אֲנִי 
הִסְַּתּכַלְִּתי  ּבַאֲחִֵרים'.  'ִּתְתחֵַּׁשב  יָפָה!',  לֹא  'זֶה  צְעָָקה  ָׁשמַעְִּתי 

מענדלה מספר!

לִמְקֹור הַּצְעָקֹות וְָראִיִתי לְהַפְָּתעִָתי ֶׁשּזֶה הַּמְפֵַּקד מֵהְַקעֶמְּפ. 

אֶת  לְהַסְּבִיר  הַּמְפֵַּקד  הְִתחִיל  הַּמִָׁשיחַ'   ְ מֶלֶך ֶׁשהְַרּבִי  יֹודֵעַ  'ַאָּתה 
ְ לְהְִתּגַּלֹות ּבְכָל  הַּצְעָקֹות הַּפְִתאֹומִיֹּות 'וְַאָּתה ּגַם יֹודֵעַ ֶׁשהּוא צִָריך
לָדַעַת?  לָהֶם  מַּגִיעַ  לֹא  ֶׁשּבִסְבִיבְָת?  הָאֲנִָׁשים  ְׁשָאר  עִם  מָה  רֶגַע. 

אִם הֵם יָדְעּו זֶה יִפְעַל עֲלֵיהֶם לְהְִתַקֵּׁשר לְַרּבִי ּולְהְִתּכֹונֵן לְבֹואֹו'

לָהֶם  ּולְפְַרסֵם  ּבַאֲחִֵרים'  לְ'הְִתחֵַּׁשב  מְִׁשַּתּדֵל  אֲנִי  הַיֹּום  וְעַד  מֵָאז 
מִיהּו הַּמִָׁשיחַ. מָה אְִתכֶם?

עקשן
בפעולה

פעולה של חייל:
ֲעַדִין  ֶׁשֵּיׁש  ִלְהיֹות  ָיכֹול 
ֶׁשָהַרִּבי  יֹוֵדַע  ֶׁשֹּלא  ִמיֶׁשהּו 

– הּוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח?! 

)מְצֹרָף  מָׁשִיחַ  כַּרְטִיס  קַח 
ַיְּהוּדִי  ל וְתֵן  לְחוֶֹברֶת( 
ּפַרְסֵם  ּבָרְחוֹב.  ׁשֶתִּפְּגֹׁש 
נִׁשְלַח  ׁשֶהָרַּבִי  כָּךְ  עַל  לוֹ 
כְּבָר  וְׁשֶזֶּה  אוֹתָנוּ  לִגוֹאֵל 

צָרִיךְ לְִקרוֹת מַּמָׁש הַיּוֹם!

חידה יומית:
ִמֵּבית  ַהְּמַרֶּתֶקת  ַהָּתְכִנית  ְּבַמֲהַלְך   
'ָמִׁשיַח ַטיים' ָצִפינּו ִּבְׁשֵני ְּתִמיִמים 
ּוְבָיָדם  בתׁשנ"ג,  ְל-770  ְּבַדְרָּכם 
ְוָלָּמה  ֶזה?  ֵחֶפץ  ַמהּו  ְמַעְנֵין.  ֵחֶפץ 
הּוא ִׁשֵּמׁש? ֲעֵנה ַעל ִּפי ָמה ֶׁשָרִאיָת 

ַּבָּתְכִנית.

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
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ַּבָּיִמים ָהַאֲחרֹוִנים ָלַמְדנּו ֶׁשַּמֶּׁשהּו ֲעָנק ָקָרה ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו. ָלַמְדנּו 
ָהֲעבֹוָדה  ַעם-ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ֶמֶלְך  ְלַמּנֹות  ֶהְחִליט  ֶׁשֵּמָאז ׁשהקב"ה 
ִנְהָיָתּה ַקָּלה יֹוֵתר, ִּכי ַהִּבּטּול ְלֶמֶלְך הּוא ַהִּבּטּול ְלַהֵּׁשם. ָלַמְדנּו 
ְויֹוֵתר  ַּגם ֶׁשַהִהְתַמְּסרּות ֶׁשָּלנּו ַלֶּמֶלְך מֹוִסיָפה ֶאְצלֹו יֹוֵתר ַחּיֹות 

ְמלּוָכה, ְּכָכל ֶׁשֲאַנְחנּו יֹוֵתר 'ַעם', הּוא יֹוֵתר 'ֶמֶלְך'.

ֲאָבל ָאז, ִּפְתאֹום, ּבּוּום! טראאאאח!!! ִּגִּלינּו ֶׁשֵּיׁש ֶמֶלְך ְמֻיָחד 
ֶׁשֶאְצלֹו ַהֹּכל ׁשֹוֶנה ְוַנֲעֶלה יֹוֵתר - ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח. ַהֶּמֶלְך ֶׁשְּמַגֶּלה 
ָּבעֹוָלם ּוָבנּו ֶאת ַהְּיִחיָדה, ֶאת ַהּטֹוב ַהֻּמְׁשָלם ְוַהֶּקֶׁשר ָהַעְצִמי ִעם 
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. ַהֶּמֶלְך ֶׁשְּכָכל ֶׁשֲאַנְחנּו ִמְתַּבְּטִלים ֵאָליו יֹוֵתר 
ּוַמְכִריִזים ֶאת ַהְכָרַזת ַהֹּקֶדׁש 'ְיִחי ֲאדֹוֵננּו', ֲאַנְחנּו מֹוִסיִפים לֹו ֹּכַח 

ַּבֲעבֹוָדתֹו, ִלְגֹאל ֶאת ִעם ִיְׂשָרֵאל.

ָלַמְדנּו ֶׁשָהַרִּבי ְּבַעְצמֹו ָּדַאג ֶׁשַהֶּמֶסר ַהֶּזה ַיִּגיַע ְלָכל ְיהּוִדי ּוְלָכל 

ה

יום חמישי כ"ח אדר שני

ָל יָקָר, אַתָּה מְעֻדְכָּן? ּ חַי
אוֹ ׁש... נִׁשְאֶרֶת מֵאָחוֹר?

ַהֶּמֶסר  ְלָהִפיץ ֶאת  ַנְפִסיק  ֲאַנְחנּו ֹלא  ְורֹוֶצה ֶׁשַּגם  ָאָדם ָּבעֹוָלם, 
ַהָּגדֹול,  ַהַּצִּדיק   - הּוא  ַּבֲאֶׁשר  ְוָאָדם  ְיהּוִדי  ּוְלָכל  ְלַעְצֵמנּו  ַהֶּזה 
ָהַרִּבי ִמְּליּוָּבאִויְטׁש, הּוא ְּכָבר ֹלא ַרק 'ָהַרִּבי', 'ַהֶּמֶלְך', הּוא ָהַרִּבי 
ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א! ְוָכל ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלנּו ְצִריָכה ִלְהיֹות ְּבֶהְתֵאם 
- ִלְחיֹות ַחִּיים ֶׁשל ְּגֻאָּלה, ְּבִלי ְלִהְתַחֵּׁשב ַּבֵּיֶצר ָהַרע ּוְבִלי ְלִהְתַיֵחס 

ֵאָליו ִּבְכָלל! ָּפׁשּוט ְלִהְתַנֵהג ְּכמֹו ֲחִסיִדים ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח!

ִלְפֵני י"א ִניָסן, יֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ֲאַנְחנּו ְצִריִכים 
ֶׁשּלֹו  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ְלַקֵּים  לֹו  ַלֲעֹזר  ַלָּמִׁשיַח.  ַאִּדיָרה  ַמָּתָנה  ָלֵתת 
ְּבָכְך ֶׁשעֹוד ְיהּוִדים ָיִבינּו ֶׁשַעְכָׁשיו ְמַקְּיִמים ֶאת ְרצֹונֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא 

ְּכמֹו ְיהּוִדים ְּבדֹור ַהְּגֻאָּלה, ְּכמֹו ָהַעם ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח!

ֶאת ֹאֶפן ָהֲעבֹוָדה ִּבְזַמן ַהֶּזה, ֶאת צּוַרת ַהַחִּיים ֶׁשל ַחָּיל ֶׁשל ֶמֶלְך 
ַהִּׁשיחֹות  ַמְלכּות',  ַה'ְּדַבר  ְּבִׁשיחֹות  ָהַרִּבי  אֹוָתנּו  ְמַלֵּמד  ַהָּמִׁשיַח, 
ֵמַהָּׁשִנים ָּבֶהן ִהְתַּגָּלה ַהֶּמֶלְך ְּכֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח. ֵהֵחל ֵמַהַּׁשָּבת ַהְּקרֹוָבה, 
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ָאנּו ַנֲחֹזר ְּבֻׁשְלַחן ַהַּׁשָּבת ַעל ְנֻקַּדת ִׂשיַחת ַהְּדַבר ַמְלכּות ֶׁשָּלַמְדנּו 
ַמְלכּות  ַהָּדָבר  ֶאת  ָׁשבּוַע  ָּכל  לֹוֵמד  ֹלא  ֶׁשֲעַדִין  )ּוִמי  ַהָּׁשבּוַע 
ְלֹנַער, ָאז...(, ְוָכְך ְנַסֵּיַע ְלָכל ַהִּמְׁשָּפָחה ְוָהאֹוְרִחים ְלַהְתִחיל ִלְחיֹות 

ַּכֲחִסיִדים ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְּבדֹור ַהְּגֻאָּלה.

זֹו ַמָּתָנה טֹוָבה, ֶׁשֹּלא ַּתְׁשִאיר ַאף ֶאָחד ֵמֲאחֹוָרה, ְוִתֵּתן ְלַבַעל 
ְלֵעֶבר  ַהְּגֻאָּלִתית  ְּבֶדֶרְך  ִאּתֹו  ֶׁשִּיְצֲעדּו  ְיהּוִדים  עֹוד  ַהֻהֶּלֶדת  יֹום 

ַהִהְתַּגּלּות!

הַיֹּום אֵין זְמַן לְסִּפּוִרים. 

הַּזִכְרֹונֹות ֶׁשּלִי לְעֹולָם לֹא יִגְמְרּו. אֲבָל מִּׁשּום מָה, ּכְֶׁשּמְדַּבְִרים עַל 
הַחְלָטֹות טֹובֹות אֲנִי נִזְּכָר ּבַיֹּום מְאֹד מְסֻיָּם.

ּבְאֹותֹו יֹום ֶׁשהֹודִיעּו לִי עַל מָה ֶׁשָּקָרה ּבְג' ַּתּמּוז תׁשנ"ד. ּכְֶׁשָּׁשמַעְנּו 
ּכָל  הְִתנַהַגְנּו  וְכָכָה  הַהְִתּגַּלּות.  אֶת  לְהָבִיא  ֶׁשחַיָּבִים  הֶחְלַטְנּו   -
רֶגַע ּבַּגָלּות הָיָה  לְרֶגַע מִּלִפְעֹל - לְהִָּׁשאֵר עֹוד  הַיֹּום, לֹא הִפְסְַקנּו 

מֻפְָרךְ...

לִגֹואל  ּכֹחַ  מִּלָה  מִּכָל  מְַקּבֵל  ֶׁשהְַרּבִי  הְִרּגְַׁשנּו  ָאז,  'יְחִי'  ּבְהַכְָרזַת 
אֹוָתנּו. ּכָל ּפַעַם ֶׁשהָיָה לָנּו אֶפְָׁשרּות לַעֲׂשֹות מַעֲֶׂשה טֹוב -עִָׂשינּו, 
ְ מַּטָָרה ּבְרּוָרה ֶׁשּמִָׂשיחַ - ֶׁשהּוא ּכָל חַיֵּינּו  ּומָה ֶׁשעִָׂשינּו הָיָה מִּתֹוך

מענדלה מספר!
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ּכְמֹו ֶׁשּלָמַדְנּו ּבַחֹובֶרֶת הַּנִפְלָָאה, יְִתּגַּלֶה ּכְבָר עַכְָׁשיו.

הָעֶלֶם וְהַּסֵֶתר לֹא נִגְמַר. חַיָּבִים לַעֲׂשֹות הַּכָל! זֹו הַּמַָּתנָה הַכִי טֹובָה 
 ְ מִּתֹוך הַהְִתּגַּלּות  אֶת  לִפְעֹול  וְחַיָּבִים  ּבְגָלּות  ֶׁשָאנּו  ָּתמִיד  לִזְּכֹר   -

ִׂשמְחָה ּכַּמָה ֶׁשיֹּוֵתר מַהֵר...

ּבַּגְאֻּלָה  הַּמִָׁשיחַ   ְ מֶלֶך הַָרּבִי  עִם  יַחַד  נִיסָן  בי"א  נִּפָגֵׁש  ּבְהַצְלָחָה! 
הָאֲמִִּתית וְהְִׁשלִימָה!

עקשן
בפעולה

פעולה של חייל:
ֶזהּו, ַהּיֹום ַמָּמׁש ְמִביִאים 

ֶאת ַהִהְתַּגּלּות! 

ָנָה  ּ הַכְרֵז 'יְחִי' מִתּוֹךְ כַּו
ּבָרוּר  ׁשֶיִּהְיֶה  אֲמִתִּית. 
עַל  מְקַּבֵל  ׁשֶאַתָּה   ָ לְך
ׁשֶל  מַלְכוּתוֹ  אֶת  עַצְמֵךְ 

הָרַּבִי מֶלֶךְ הַּמָׁשִיחַ.

חידה יומית:
ַזֵהה ַּכָּמה ֶׁשֻּיַּתר ֻמָּׂשִגים ִמָּתְכִנית 'ָמִׁשיַח 
מ"מ  ַהַקִצין  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשֶּנֱאָמִרים  ַטיים' 

ִניֶמץ ְּבַמֲהַלְך ְּדָבָריו.

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

יש לעדכן לאחר הביצוע 
אצל הנציג על מנת לקבל 

את הקוד היומי.



מענדלה
מסכם:

טבלה יומית

יום א'

יום ג'

יום ב'

יום ד'

יום ה'

יֹום א'

קָלַטְּתִי ׁשֶהַּדֶֶרךְ הַיְּחִידָה ּבִׁשְבִילִי ּבְכַּדֵי לְהִתְחַּבֵר 
יְדֵי  עַל  זֶה  וְעַכְׁשָיו  הַּמֶלֶךְ  ּדֶֶרךְ  ַרק  זֶה  לקב"ה, 

מֶלֶךְ הַּמָׁשִיחַ.

יֹום ב'

יִזְּכֶה  ׁשֶאֲנִי  ּבְכַּדֵי  אֹותִי  צִָריךְ  הַּמָׁשִיחַ  מֶלֶךְ 
ּולְהַכְִריז  מַלְכּותֹו  אֶת  לְקַּבֵל  עָלַי  לָכֶן  ּבְמַלְכּותֹו, 

'יְחִי'.

יֹום ג'

ׁשֶּמְׁשַּנֶה  מֵהַּמָׁשִיחַ  קָטָן  נִיצֹוץ  ּבְתֹוכִי  יֵׁש  וַּואּו! 
אֹותִי וְנֹותֵן לִי אֶפְׁשָרּות לַעֲׂשֹות מָה ׁשֶּצִָריךְ ּבְכָל 

מַּצָב.

יֹום ד'

מֶלֶךְ  הָעֹולָם ׁשהַַרּבִי הּוא  לְכָל  לְפְַרסֵם  חַיָּב  אֲנִי 
הַּמָׁשִיחַ ּכִי - זֶהּו! הּוא ּכְבָר צִָריךְ לְהִתְּגַּלֹות!

יֹום ה

לְהִתְנַהֵג  צִָריךְ  אֲנִי  עַכְׁשָיו  ׁשֶּלָמַדְּתִי,  מָה  ַאחֲֵרי 
ַאחֶרֶת לְגַמְֵרי ּכְמֹו ׁשֶּמַתְאִים לַחַיָּל ׁשֶּמָסּור לְַרּבִי 

ׁשְלִיטָ"א מֶלֶךְ הַּמָׁשִיחַ.

•••
לזכות

כ"ק אדמו"ר שליט"א
מלך המשיח 

מהרה יגלה ויגאלנו אכי"ר

יש להגיש לנציג
התלמוד תורה עד ר"ח ניסן

משימה

חייל! סמן V במקום הנכון

תוכניתחידה לימוד


