


רחבת הר הבית, סיון ה'תשע"ח

'כבר  בעלון  כתבו  מה  ראית  "הי... 
פועלים   3,687,492 הגיעו  "ואז  נצחנו'? 
של  הקמפוס  את  לבנות  והחלו  סינים 
משמאל  תשע"ח  משיח'  של  'אורו 
ל770..." זה בכלל לא היה ככה, הם בכלל 

היו פיליפינים..."

הם ישבו שם יחד, כל חיילי סיירת 'בית 
מפקדיהם  עם  והתוועדו  סינגפור'  חב"ד 
הסמוכה  צפת  חח"ל  מישיבת  שהביאו 
)כידוע שבזמן בו התחברו כל בתי הכנסת 

ל770 המחובר בית המקדש, הם התחברו 
לפי מעלתם, וממילא ישיבת צפת מאוד 
העלונים  את  הבית(  הר  לרחבת  קרובה 
שיצאו לאחר ההתגלות המלאה של הרבי 

שליט"א מלך המשיח. 

מענדי שבזמן הגלות היה נקרא החייל 
וסביבותיו,  הגדוד  בכל  ביותר  השובב 
תפס באחד העלונים והחל לקרוא. הוא 
ביקש מאחד מעבדיו הנאמנים טוש צוהב 
והחל לסמן קטעים מתוך העלון.  וזוהר 
"זה כל כך מצחיק, יש כאן דברים שבכלל 

לא קרו..." פלט מענדי בשלב מסוים.

אז זהו חיילים יקרים, לצערנו, כיון שבתחילת תכנון העלון הרבי שליט"א עדיין לא 
תואמים  כך  כל  שלא  ועוד  פרטים/תיאורים/הגזמות/נפנופים  מיני  כל  ישנם  התגלה, 
למצב האמיתי, ולמה שקרה בפועל בהתגלות של הרבי מלך המשיח. עמכם הסליחה, 

על טעות או מעשה שלא קרה.

"אז למה כתבתם סתם דברים עוד לפני ההתגלות? למה עבדתם עלינו? אין עניין 
להמציא דברים שבכלל לא קרו..."

לכן  קודם  ועוד  ל'חדר'  הלכו  "מיום  שכבר  עצמו  על  מספר  הרבי  שכן!  תדעו  אז 
החל להתרקם בדמיוני ציור הגאולה..." ובהמשך מתאר הרבי כל מיני דברים איך הם 
יקרו בגאולה. עכשיו הבנתם? אם אנחנו באמת מאמנים שהרבי יכול להתגלות בכל 

רגע, אז צריך גם לחשוב ולהתבונן איך זה יקרה... 
לכן התחלנו לתכנן את העלון הזה עוד לפני 

ההתגלות המלאה, כי גם לפני זה, צריך 
להתחיל לחיות עם הגאולה. 

העלון  את  אוחזים  כשאתם  כעת 
שהרבי  בטוחים  אנו  בידיכם, 

זה  וממילא  לגמרי,  התגלה  כבר 
המציאות  אלא  ח"ו,  דמיון  לא 
של  הנבואה   – האמתית 

המשיח כבר התגשמה!  

טיייייי...

נתי,  הגנרל  של  ממשרוקיתו  נשמעה  רמה  שריקה 
"אוקיי  סבר:  חמורות  בפנים  אמר  לאחריה  כשמיד 
חיילים! אנו יוצאים כעת לטיול מלא באטרקציות, לא 
לשכוח להביא בקבוק מים, כובע שמש נעלי הליכה...."  

אוייש... מרוב געגועים לימי הגלות... 

טוווווו...

המשיח,  מלך  של  משופרו  נשמעה  גדולה  תקיעה 
נעמדו  משיח'  של  'אורו  קעמפ  חיילי   - 'הנבחרת' 

לדום.

"יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 
'שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה!'" קרא הגנרל נתי 
בהתרגשות, והמשיך: "חיילים יקרים! יוצאים אנו כעת 
למסדר הגדול מכולם - לקבל את פניו של הרמטכ"ל 

לו חיכינו שנים - הרבי שליט"א מלך המשיח. 

 - כמה דברים חשובים, שעלינו לקחת: דגל משיח 
מנהלי  המשיח.  מלך  של  לכבודו  בגאון  ננופף  אותו 
הלימודים יחלקו לכל חייל ספר 'תניא' אתו הוא יגיע 
שלפו  החיילים  שרוב  לציין,  ]מיותר  הגדול.  למסדר 
לרגע  הגלות   בזמן  עוד  שציפה  'תניא',  ספר  מכיסם 

מיוחד זה.[

שעליו  הגאולה'  כש'תוף  הבנות  באגף  החיילות   
מיקום הקעמפ שלנו  בידן.  הקודש  הכרזת  מתנוססת 
בשורה   - ההתגלות  את  שפעלה  'הנבחרת'  להיותו   -
הרבי   - הרמטכ"ל   - המשיח  מלך  לפני  הראשונה, 
ונכריז  מלכנו  לפני  נעמוד  מוכן  שהכל  כך  שליט"א. 

לפניו ברינה:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 



כל פעם שאני לומד דבר מלכות ומתרגש 
לי  אומר  הוא  לבוא,  הולכת  שהגאולה  מזה 
"הרבי אמר את זה מזמן" ומנסה לקרר אותי 

מהאמונה הזאת.

להשתכנע מזה זה קצת טיפשות. אם תסלח 
לי...

מאוד  טענה  זה  טיפשות?!  מ'סתומרת 
הגיונית!

בדפים,  מלא  ענק  שק  לך  שמביאים  נגיד 
 100,000 עם  צ'ק  יש  שבפנים  לך  ואומרים 
שקל. אתה מוציא עוד ועוד דפים ואז מישהו 
לא  גם  עכשיו,  עד  מצאת  לא  "אם  לך  אומר 

תמצא". מה אתה עושה?

סותם לו את הפה! ברור שככל שאני מוציא 
יותר דפים, אמצא יותר מהר את הצ'ק!

עם הפעולה הזאת, אתה יכול להשתמש גם 
בתגובה לטענת היצר הרע...

שאפשר  דבר  לא  זה  הרע  יצר  של  פה 
לסתום אותו... במיוחד שלא הבנתי איך?...

שטות  אומר  שהוא  לו  להסביר  צריך 

מההבטחה  עובר  שהזמן  ככל  כי  מטופשת! 

מתקרבים  יותר  שאנחנו  אומר  זה  הרבי,  של 

להתגלות!

הוא  שגם  מקווה  הרעיון...  את  קיבלתי 

ישתכנע...

פשוט  צריך!  לא  אותו?!  לשכנע  רוצה 

"סותמים לו את הפה" ולא מקשיבים לו יותר! 

לך  עולה  טוב  לא  שמשהו  פעם  כל  פשוט 

בראש או בלב, מה אתה עושה?

שם לב שזו טענה שטותית של היצר הרע, 

ולא מתייחס בכלל!

הגאולה!  את  תביא  ככה  לי,  תאמין 

בהצלחה!

***

המכשולים,  כל  על  התגבר  החסיד  החייל 

שהרבי  פשוטה  באמונה  להאמין  והתחיל 

שליט"א מלך המשיח צריך להתגלות כל רגע. 

עושה  הוא  לקרות,  צריך  שזה  שמאמין  ומי 

את כל מה שהוא יכול כדי שזה יקרה בפועל 

ממש...

'ממשיכים להלחם'  זוכרים את הגלות?!  אולי זה לא כל כך מתאים... אבל מערכת  אתם 
עצובה להגיש בפניכם דו שיח בין חייל למפקד - דו שיח שהיה בזמן הגלות. אבל מאז אותו 
דו שיח, החיים של החייל השתנו - הוא החליט לא להתייאש ולהביא את ההתגלות. והנה זה 

באמת קרה!

הזאת  הצהובה  הסיכה  זה  מה  "הי... 
שאתה לובש?" פנה הזקן לחייל שישב לידו 
באוטובוס. החייל לא התבלבל ומיד ענה "מה 
צריך  שהמשיח  לך  להזכיר  כדי  ז'תומרת? 
הוא  הזאת  רגע..." אך להתקפה  בכל  להגיע 
כבר  זה  את  שומע  אני  "מה?!   – ציפה  לא 
שלפני  לי  נראה  סתם,  ולא  שנה!  שלושים 
26 שנים וכמה חודשים גם הודיעו לי את זה 
בתור נבואה של הרבי! ועכשיו כבר עבר כל 
כך הרבה זמן..." האמת שהחייל לא ידע מה 

לענות, גם לו הציקה קצת השאלה...

בעקבות כך החלה שיחה בין החייל למפקד, 
שיחה שמאוד כדי לפרסם )אל תדאגו לא כל 
'הקלדה',  עוברת  למפקד  חייל  שבין  שיחה 
וכך  חשיבות(  מעט  בהם  שיש  דברים  רק 
משום  לפנינו.  הבאה  השיחה  מתפרסמת 
הא"ב.  סדר  לפי  נכתבה  שהשיחה  יצא  מה, 

בבקשה, קראו בהנאה! 

***

אהה... המפקד, רציתי לשאול אותך שאלה, 

אבל קצת לא נעים לי...

באמת?! אתה לא זוכר שאתה יכול לשאול 
אותי כל שאלה בלי להתבייש?! מה הבעיה?

אמר  שהרבי  שמאז  לאחרונה,  גיליתי 
הרבה  כבר  עברו  רגע,  בכל  מגיע  שמשיח 

שנים...

דבר ברור! מה כל-כך לא נעים לך בזה?

הרי אם עברו כל כך הרבה שנים והרבי לא 
התגלה, למה שעכשיו זה יקרה?

וואו! כל הכבוד! זו באמת שאלה חשובה!

זו לא סתם שאלה חשובה, זו בעיקר שאלה 
מציקה...

צריך  להתפעל,  במקום  צודק.  חחח... 
לחשוב ברצינות על הענין הזה.

טוב, תכל'ס, מה אפשר להסביר ליצר הרע 
שלי על הדבר הזה?

יצר הרע? מה הקשר?



לעשות  אותו  המריץ  רק  שעליו  הדגלון 
עוד  זהו   – שאלה  לכל  תשובה  ולדעת  הכל, 

רגע זה קורה.

המוכר סובב את הברז בעדינות, והגז נכנס 
אט אט אל 'בלון המשיח' שהיה מחובר אליו, 
וכך התרומם עד 'בלון משיח' מעלה. כשמאה 
לרחוב,  יצא  החייל  בידו,  היו  כבר  הבלונים 
הראשונות,  בשניות  אותו  אחזו  ובהלה  פחד 
הוא הרגיש שעוד שניה הוא עף למעלה, אך 
ברגע האחרון הוא תפס ב'תחנת האוטובוס' 

הסמוכה. 

לכיוונו  שהתקרב   הראשון  הילד  כבר 
קיבל בלון ויחד אתו הסבר מרתק על משיח, 
בתוך מספר דקות נגמרו הבלונים, אך בתור 
לא  הוא  הקרובה,  בהתגלות  שמאמין  חייל 
קדימה  הוא התקדם  ולכן  לרגע,  לעצור  יכל 

לפעולה הבאה.

הוא  המשיח?"  פני  את  כבר  "קיבלת 
כאנשים  לידו.  שעבר  אדם  כל  בשאלה  עצר 
נורמליים כל אחד הופתע למשמע שאלה זו. 

"למה אתה מתכוון?" הוא נשאל, אך החייל 
נשלח  כבר  המשיח  מלך  "הרבי  השיב  מיד 
זה  לנו  שנשאר  מה  ישראל,  עם  את  לגאול 

שאנחנו  להחליט  כלומר:   – פניו  את  לקבל 
מתמסרים אליו לגמרי, וכמובן להכריז: 'יחי..' 
וההתמסרות  הקשר  את  שמגלה  המשפט 

שלנו למלך".

בטח מתעוררת בלב כולכם השאלה, מאיפה 
הוא שאב כוחות לאמונה החזקה )הי... בעצם 
אחרי ההתגלות זה כל כך פשוט... אולי כבר 
קשה(  קצת  היה  זה  בגלות  אבל  שכחתם 
למילות  צמוד  הוא  פעולה  שבכל  כמובן  אז 

השיחה. 

כי רק אחרי לימוד ה'דבר מלכות' השבועי 
באופן מעמיק, ניתן להגיע לכל רעיון מבריק 
- איך את הבשורה הנפלאה לפרסם – שמלבד 
ידעו גם את  הידיעה שהמשיח צריך להגיע, 
צריך  עכשווי,  זה  בשבילנו  משיח  אם  השם. 

להבין שהוא קיים והוא ממשי.

כנראה  החרוזים,  לי  שנגמרו  האמת  טוב, 
כי  המעשים.  שאר  את  לתאר,  צריך  שאין 
חייל שלמען ההתגלות עשה  סיפורו של  זה 
הקול.  את  כעת  לשמוע  ניתן  ובזכותו  הכל, 
פשוט  תורה,  שמלמד  המשיח  של  קולו 
לחיות חיי גאולה. )אגב, אם שמתם לב לחייל 
שעליו הכתבה אין שם, כי זה בעצם כל אחד 

מאיתנו!(    

שבת אורו בגאולה
המודעות  בלוח  לגלות  שמחו  הנרגשים  החיילים 
של התלמוד - תורה שבחצר הר הבית, את המודעה 
המבשרת על 'שבת אורו'. "מה? גם בגאולה?" שאלו 
מספר חיילים בהשתוממות ושמחה גם יחד. השבת 
בתוכה  כללה  חביתין',  'עושי  בלשכת  שהתקיימה 
תוכניות נפלאות לחיילים המרוצים. הכל מודים, כי 
ההפתעה הגדולה של השבת הייתה ללא ספק, סיור 
בבית המקדש עם הכהן הגדול. כמובן שלא שמענו 
את שאגות ה'אמן' המפורסמות בשבתות הקעמפ, 

מאחר שבבית המקדש אין אומרים אמן, כידוע.
את  נטש  שלא  לצוות  מודים  הנרגשים  החיילים 

עבודתו, אף לאחר ההתגלות. 
בקרוב: שבת לילדי המזרח הרחוק...   

הגנרל ערד מחייך
הכל שמחו לשמוע את הידיעה 
הנערץ  כך שהגנרל  על  המרגשת, 
ישראל ערד, אשר לומד כעת בבית 
המקדש בקבוצה ע"ח, החל לחייך 
דבר  יודעי  מאד.  קרובות  לעיתים 
הוא  כיצד  שכשנשאל  מספרים 
לא  שבגלות  אחרי  לחייך,  מצליח 
ידע כלל איך עושים את זה, השיב: 
ידעתי,  תמיד  אומרת?  זאת  "מה 
אבל לא הרגשתי צורך בזה, אבל 
פשוט  אלוקות,  כשרואים  עכשיו 

אי אפשר להתאפק!

הפכנו ת'עולם, הגאולה כבר כאן
 מערכת ההוצאה לאור של 'קעמפ אורו של משיח' לא מאכזבת: כיון אשר 

רובם ככולם של המנוני 'אורו של משיח' אינם מעודכנים לימות המשיח, נפתח 
הגאולה.  לזמן  למתאימים  הקעמפ  המנוני  כל  את  להפוך  היסטורי:  מיזם 

להלן דוגמא אחת מתוך אחד ההמנונים האחרונים: במקום "מכיוון שטרם 
נגאלנו, חסידים התעוררו" שרים "מכיוון שכבר נגאלנו, חסידים תרקדו" 

וכן הלאה.
החוברת תחולק בעזרת ה', לחיילים שידווחו על החתמת 10 יהודים 

על קבלת המלכות )כן, גם עכשיו יהודים צריכים לקבל את המלכות 
של הרבי מלך המשיח שליט"א!(



רבה  במהירות 
שליט"א  הרבי  נכנס 
לזאל  המשיח  מלך 
אחז  כשבידו  הגדול 

קופסת קרטון...

מלך  שליט"א  הרבי  עם  ביחד 
התורה.  ספר  כשבידו  סימפסון  אלי'  הרב  נכנס  המשיח 

"מוישי, ממתי הרבי נכנס להתוועדות עם ספר תורה?". 
"חכה שמוליק, תיכף תבין הכל". 

בשכונת  הלומדים  חברים  שתי  הם  ושמוליק  מוישי 
להם  סיפר  אתמול  ב'.  בכיתה  הייטס'  'קראון  המלך 
סיום  על  בשבוע שעבר  הכריז  בכיתה שהרבי  המורה 
כתיבת ספר תורה מיוחד שהחל לכתוב הרבי הקודם. 

הספר תורה נכתב לשם מטרה מאוד מיוחדת – לקבלת 
פני משיח!

ההתוועדות אכן הייתה מאוד לא שגרתית. היא התקיימה 
ביום שישי – ערב י' שבט תש"ל בשעה 2 וחצי.

"מה  עכשיו!",  ממש  לקרות  צריך  זה  שמוליק,  לך  אומר  "אני 
ממש עכשיו?". "שמוליק, אתה לא קולט? עכשיו הרבי שליט"א ייקח 

את כולנו לירושלים ויגאל אותנו והוא יהיה המלך המשיח!". שמוליק התרגש והוסיף "כן, אבא 
שלי אמר לי שהוא גם מרגיש ככה, כי הרי עכשיו מסיימים את הספר תורה שאיתו נקבל את 
פניו של משיח!", "וגם, השנה הרבי שליט"א מסיים להסביר את ה'המשך' של "באתי לגני – 

תש"י", אז זהו, זה חייב לקרות עכשיו!".

מלך  הרבי שליט"א  הבימה.  עבר  אל  והביטו  בעמוד,  אחיזתם  את  הידקו  ושמוליק  מוישי 
המשיח פתח את קופסת הקרטון והוציא ממנה כתר מוזהב גדול ויפיפה..." בטח עכשיו הרבי 
כולנו לבית המקדש..." לחש שמוליק למוישי כממתיק  וייקח את  יניח את הכתר על ראשו 

סוד. 

הרבי שליט"א מלך המשיח הניח את הכתר על ספר התורה, לקח את ספר התורה והוליכו 
אל עבר ארון הקודש. 

אז, לא זכינו, והיום אנחנו מבינים שזה היה עוד שלב לפני ההתגלות המלאה.

"ושמוליק שלי קיבל מכה, ובגלל זה הוא 
צעיר  אברך  אברמ'ל  הלילה..."  כל  בכה 
עם  לדבר  להמשיך  רצה  המלך',  ב'שכונת 
הצביע  שמוליק  כשלפתע  שמוליק,  חברו 

לכיוון הפתח בתדהמה...

אברמ'ל שלא הבין על מה התדהמה הסתכל 
גם הוא וקלט... הרבי שליט"א עמד בפתחו של 
הזאל הגדול, זה היה סתם כך לקראת שקיעת 
מההתוועדות  מבולגן  היה  עוד  כש-770  החמה, 
והשולחנות  הפירמידות  בצהרים,  הרבי  של  הקבועה 
ששימשו את החסידים במהלך ההתוועדות היו מונחים באי - 
סדר וב770 היו בקושי מאה איש. התגובה הראשונית של אברמ'ל 
הייתה לחישה רועמת: "ה-ר-ב-י ה-ת-ג-ל-ה!" זה דבר שלעולם לא 

קרה, ומה זה כבר יכול להיות חוץ מההתגלות המלאה...

ואכל  הקדושות  ידיו  את  שנטל  לאחר   ,770 שבקידמת  התפילות  בימת  אל  התקדם  הרבי 
מהחלה. החל לומר שיחה כשבינתיים הספיקו להגיע כבר הרבה חסידים, שנעמדו על הספסלים 
והרצפה בכל האזור. בשיחה נשמעו ביטוים רבים, אודות כך שהגאולה צריכה להגיע ברגעים 
שבת(  אותה  של  )התאריך  סיון  "מי"ב  בא!",  וכבר  בא,  משיח  זה  "הנה  לדוגמה:  ממש  אלו 
נבוא מיד לגאולה" הרבי אף הורה לנגן את כל ניגוני רבותינו נשיאנו ואמר ש"ובזה יוצאים 
מן הגלות"! לאחרי ההתוועדות השמימית זימן הרבי על הכוס, ואף חילק ממנה אחרי מעריב 

והבדלה 'כוס של ברכה' )מעמד שמתרחש רק במוצאי החגים(.

אברמ'ל ושמוליק עמדו בסמיכות מקום לרבי שליט"א מלך המשיח וציפו בדריכות להתגלות, 
כל הסימנים התאימו, זה היה צריך לקרות כל רגע... 

אבל אז, עדיין לא זכינו להתגלות המלאה. היום זה כבר קרה.

אחרי ההתוועדות 
הפתאומית, חילק 
הרבי שליט"א 
'כוס של ברכה' 
בקידמת 770 )דבר 
שאירע רק אז(



770 כולו כוסה בבדים יפים, כיאה למעמד 
באלפי  והתמלא  הלך  משיח'  'בית  המיוחד. 
אנשים שמילאו את חלל הזאל הגדול. לא רק 
חסידי חב"ד הגיעו לשם. חסידי פולין, ליטאים, 
לעת  ומצוות  תורה  שומרים  שאינם  כאלו  וגם 
והעיתונאים  הכתבים  צוות  במיוחד  בלטו  עתה. 

שבשבילם הוכנה גם כן במה מיוחדת לסקר את האירוע.

הכינוס נפתח באמירת פרקו של הרבי שליט"א. לאחר מכן עלו בזה אחר זה משפיעים גדולים 
שעמדו והסבירו על גודל וחשיבות המעמד. "אנחנו לא מכתירים את הרבי למלך המשיח, את 
זה כבר עשה הקב"ה. אבל אנחנו, מקבלים את מלכותו עלינו ואומרים לכל העולם שהרבי 
הוא הוא המלך המשיח ואנחנו מבקשים שמכל העולם יתאחדו לקבל את מלכותו של הרבי 

שליט"א".

אחד הנאומים נקטע באחת עם ההודעה "הרבי נכנס!". מיד החלו כולם בתפילת 'מעריב'.

ועודד את הכינוס, עדיין  אי אפשר לתאר... למרות שהרבי אישר  בזאל,  את המתח ששרר 
הסתובבו להם פה ושם שמועות המצדדות לכאן ולכאן, ואצל כולם ניקרה השאלה "האם הרבי 

יצא לכנס?", "האם הרבי יעודד?", "כיצד הרבי יגיב?" ועוד שאלות רבות.

בסיום התפילה יצא הרבי מלך המשיח שליט"א אל המרפסת. לאחר שהמנחה ערך את סיומו 
של הציור "ימות המשיח", ברך הרב גורארי' את הרבי לכבוד י' שבט וכשסיים הכריז עם כל 

הקהל, שמיד פרץ גם בשירה אדירה "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"!!!.

הרבי בתחילה סקר את הקהל, ומיד החל לעודד בראשו הק' את השירה, השירה הלכה וגברה 
אירוע  כזה  זכרו  לא  מעולם  ויוסי  חיימק'ה  להתמוטט...  עומדת  שהתקרה  נראה  שהיה  עד 
מחשמל... כולם הרגישו בבירור שהנה הנה הרבי שליט"א גואל את כולם ולוקח את סעוון 

סעוונטי לירושלים יחד עם בית המקדש.

אך גם אז, לא זכינו, אבל היום אנחנו מבינים שזה לא היה עוד סתם שלב, אלא שלב גורם ומכריע - שלב שגרם 
לכך שיביאו את ההתגלות כעבור 25 שנים מאז...

מזרחי יהונתן יאיר א' סיון
ערנטרוי שלמה א' סיון

אורן משה בנימין ב' סיון
מילשטיין לוי יצחק  ב' סיון
מנדל מנחם מענדל  ב' סיון
קאופמן מאור שלמה ג' סיון

רוטנברג יוסף ג' סיון
דונר יוסף יצחק ד' סיון
בליניצקי שלמה ה' סיון
הרשקוביץ אשר ה' סיון
כהן מנחם מענדל ו' סיון

תמים שמעון ו' סיון
שטינמץ יוסף ז' סיון

מנדל יוסף יצחק ח' סיון
שיף ברוך ח' סיון
ברמן הלל ט' סיון

כהן גבריאל משה קלמן ט' סיון
קישון איצי ט' סיון

שוורץ לוי יצחק ט' סיון
חזן שניאור זלמן ט"ו סיון

כהן שניאור זלמן ט"ו סיון
לוין יוסף יצחק ט"ו סיון

סלומון יוסף יצחק ט"ו סיון
פישר ישראל ט"ו סיון

גורליק שמואל ט"ז סיון
מזרחי שניאור זלמן י' סיון

רבינוביץ מנחם מענדל י"א סיון
לחיאני מנדי י"ב סיון

בקרמן אברהם י"ג סיון
גורביץ אהרון י"ג סיון
גיטלמן ידידיה י"ג סיון

זיו מנחם מענדל י"ג סיון
נייגר יחיאל י"ג סיון
בר מענדל י"ז סיון

גולדברג לוי יצחק י"ז סיון
מזרחי מתנאל משה י"ז סיון

אשכנזי מנחם מענדל י"ח סיון
הנאו משה י"ט סיון

ולנר משה יצחק י"ט סיון
טל אל מנחם מענדל י"ט סיון



המודעה הענקית כיסתה את מגדל השמירה ששימש בעבר את 
צבא ארצות הברית וכעת בשימושו של מלך המשיח. המגדל שהוצב 
באזור הכניסה להר הבית היה מכוסה מדי פעם בהודעות מיוחדות 

מטעם 'המזכירות'. 

תלה  ה'יחידה'  של  הטכני'  'צוות  שונה...  קצת  היה  זה  הפעם  אך 
את השלט במאמץ קל )הם סירבו לבקשת העבדים הזרים, ותלו את 
יצחק רחמים  יוסף  המודעה בעצמם( על מגדל משמאל עמד המ"פ 
וזרק פלאירים על כל עובר ושב. ממש למעלה, בגובה רב מעל ל372 
מטר עמד מנהל הלימודים טוביה גינזבורג וצעק צעקות עזות, משהו 
נרגעים  לא  בגאולה!  גם  כן  עולמית!  "שליחות מהפכת משיח  כמו: 

לרגע!" רק חבל שכמעט אף אחד לא שמע אותם...

אז  'מגדל שמירה'  פעם  ראיתם  אם  אבל  סודי,  קצת  שזה  האמת 
בטח שמתם לב שיש בו כמה מקומות מסתור שניתן להציץ מהם בלי 
שישימו לב, מבין אותם המקומות נצפו תמימים מיוחדים, מנהלי 
הלימודים והפעילות של שנת תשע"ח! ידיהם היו עמוסות עבודה, 
כל מי שהביט בהם לרגע, יכל לראות שבקעמפ השנה הכל הולך 

להיות אחרת לגמרי...

שלא נדבר )אהה... סליחה, נכתוב...( על הגנרל דוד אקסלרוד, 
מבין  תאמינו,  ולא  הגנרלים.  מצוות  חבריו  עם  בעוז  שם  שרקד 

לאחד מסולמות המגדל, הציצה דמותו של החסיד ר' שמואל 
חסידים...  מגדלים  "כאן  וצעק  הפוך  עמד  הוא  מונקס, 

כנאמר קעמפ זהו סדן שמיצרים בו חסידים".

זה  מה היה כתוב  במודעה? מה? עוד לא הבנתם? 
היה מודעת פרסום על קעמפ 'אורו של משיח' תשע"ח 
- הקעמפ שיאחד בתוכו את מיליוני ילדי ישראל - חיילי 
צבאות ה' מכל הדורות )כי הרי ב'תחיית המתים' קם כל 

אחד בגיל בו הוא נפטר(. 

קבוצות הילדים שעברו שם צעקו לכל מי שעבר לידם 
"כמו אורו אין עוד בעולם..." במנגינה הידועה. קולו העז 
של המ.פ. השדרן נשמע באויר: "קול המשיח מירושלים, 
של  'אורו  לקעמפ  ההרשמה  נפתחה  ממש  אלו  ברגעים 

גדודים  לאלפי  יתחלק  השנה  הקעמפ  תשע"ח,  משיח' 

מפאת מספרם הרב של החיילים, מספרם של מנהלי הפעילות חסוי 

עד לרגע זה".

בתור הכנה לקעמפ, החלו כבר להעמיד את המסדר הגדול, המג"ד 

בקעמפ  תפקידו  יהיה  מה  לגלות  סודי  קצת  )ששש...  ערד  יוספי 

להסתדר  החיילים  מיליוני  על  האדיר  בקולו  לפקוד  החל  הקרוב...( 

בשורות, כהכנה לכניסתו של הרמטכ"ל הגדול מכולם הרבי שליט"א 

מלך המשיח.

ענני ענק החלו לנחות בסמיכות לשטח הקעמפ שמתפרס על שטח 

רב מימדים, העננים הכילו בתוכם את כל החומרים הדרושים לבניית 

הארמון של 'משרד הלימודים', שיבנה בעזרת ה' בסמיכות לארמונו 

של מלך המשיח בכפר חב"ד.

'משרד הלימודים' הסכים לחשוף מעט מתכוניותיו הרבות אודות 

את  בתוכה  תכלול  המיוחדת  הלימודים  חוברת  הקרוב,  הקעמפ 

מהשבתות  השיחות  )כלומר  האחרונות  מלכות'  ה'דבר  שיחות  כל 

האחרונות בהן הרבי התוועד בשנת תשע"ח(, כי הרי כל עסקינו הוא 

ידי  על  ומתגלית  שיוצאת מהקב"ה  תצא'  מאיתי  ב'תורה חדשה  רק 

המלך המשיח.

הזוכים במבצע של משרד הלימודים, יוכלו לשבת בשורות 

גילוי  בעת  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  לפני  הראשונות 

ה'תורה חדשה'. בטח כבר שכחתם שבזמן הגלות הפרסים 

היו גשמיים, והחיילים פעם היו רוצים את החמצוצים של 

'משרד הלימודים'. כעת בזמן הגאולה השלימה אף אחד 

לא נמשך לזה למרות שהכל בשפע אדיר, שפע כמו חול.

מה עם 'משרד הפעילות'? זו שאלה טובה. איך בדיוק 

יעבדו הפעילויות? מה יעשו בהם? איך יראו בהם גילוי 

שבזה  ה''  את  'לדעת  בשביל  בהם  וישתמשו  אלוקות, 

בקעמפ  תשובות  נשאלו,  רבות  שאלות  כולם?  עוסקים 

הקרוב.



המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  הנכספת  ההתגלות 
שאירעה בחודש האחרון, תפסה את העולם מוכן ומושלם 
לגאולה. ההתרגשות העזה הקיפה את כל שכבות הציבור 
בארץ הקודש ובעולם כולו. אף הדוממים כמו קמו לתחייה 

מששמעו את השורה המרנינה אליה חיכו אלפי שנים.

של(  תוכה  )ובתוך  שאחרי  הראשון  החגיגי  העלון  לרגל 
ההתגלות האלוקית, בחרנו להציג בפניכם חיילי קעמפ אורו 
של משיח קוראי המגזין "כבר ניצחנו", כמה חפצים ודמויות 
והשפיצקייט  הגדולה  ההתרגשות  את  בפנינו  שיתארו 

שאחזו בהם ברגע ההתגלות.

היום. א כמו  זוכר  אני  ת שנת תשמ"ח 
 770 את  שמרחיבים  כך  על  דיברו 
הרבה,  התגלגלתי  משם  משיח.  בית   -
שהרבי  האבן  להיות  שזכיתי  עד 
בי"ז  הניח  המשיח  מלך  שליט"א 
הבנייה  להרחבת  תשמ"ח  אלול 
התארכה  הגלות  אבל  ב770. 
ובסוף  שחשבתי,  מכמו  הרבה 
ברגע  קטן...  חלק  רק  הרחיבו 
ששמעתי שהרבי התגלה, ישר ידעתי מה הדבר 
הראשון שיקרה: 770 עובר לירושלים! אל דאגה, במקביל 
הקבלנים  טובי  מתאספים  הסמוך,  המקדש  בבית  לבניות 

לתכנן את המשך הבנייה ל770 המפואר והמרווח... 

ני זוכר את היום בו קיבל דוד  -החייל א
בקעמפ את ספר ה'דבר מלכות'. 

התרגשות עזה אחזה בו, הוא שמע 
הרבי  מה  כתוב  שכאן  מהמפקד 
שליט"א רוצה מהחיילים שלו בדור 
הגאולה! מאז הוא לא נתן לי לנוח 

לרגע, כל שנייה פנויה שלו הוא ניצל 
ללמוד ולשנן. וברגע ההתגלות, הוא היה 

חייב לקבל פני משיח עם הספר הקדוש בכיסו, ולהכריז: 
יחי המלך! אנחנו מתבטלים!

ועבר כ ממצרים  יצא  ישראל  שעם 
את ים סוף, לבנות ישראל היה דרך 
להודות לה' על הניסים. עוד במצרים הם 
הכינו את התופים... וגם בדור הגאולה, 
כשבישר הרבי שליט"א על השליחות של 
'קבלת פני משיח', הנשים קיבלו על עצמם 
את המלכות, וגם.. הכינו תופים! זכיתי וכבר אז הראו אותי 
דולרים,  בחלוקת  הרבי  מול  שעליי  ה'יחי...'  הכרזת  עם 

זה  ואת  חזרה,  ההיסטוריה  ן ועכשיו  י מילים א לי 
שיוכלו לתאר...

יי! גם אני בערך באותו גיל ה
בשבת  החביב.  התוף  של 
אמר  תשנ"ב  תרומה  פרשת 

הרבי, שעל כל יהודי מוטל לסייע 
המקדש  בית  לבניית  ובגופו  בממונו 

כך  בעקבות  המשיח.  מלך  ידי  על  השלישי, 
אספו נשי חב"ד תכשיטים, והגישו אותם בקופסה 

מהודרת לרבי בחלוקת הדולרים. הרבי קיבל את התכשיטים 
בשמחה רבה. והנה, הגיע רגע ההתגלות, ושמחתי שהגיע 
בית  את  לבנות  שליט"א  המשיח  מלך  יוכל  עכשיו  יומי. 

המקדש, עם התרומות של העם...

התוף הכי מפורסם בעולם!

התניא של י"ט כסלו תנש"א

משיח כ פני  לקבלת  התורה  ספר  אני!  זה  ן, 
לכתוב  להתחיל  הורה  הריי"צ  שהרבי 
כשהתחיל במבצע של "לאלתר )מיד( לגאולה" 
אחרי  תש"ל,  שבט  וביו"ד  לאמריקה.  בבואו 
הפסקה ארוכה, סוים ספר התורה בניצוחו של 
המשיח בעצמו! כל השנים ישבתי וחיכיתי. ועכשיו הרבי 
את  העם  קיבלו  ואיתי  התגלה,  המשיח  מלך  שליט"א 

המלכות בשמחה...

ן! אני הוא ספר התניא, אותו כ
ועליו  עת  בכל  משננים  אתם 

ידי  שעל  החסידות,  תורת  מיוסדת 
הפצתה בכל אתר זכינו לקיום הסופי 

משיח  של  הידועה  ההבטחה  של 
לקבל  יצאו  ממש,  ובי  לבעל-שם-טוב. 

יש  יודעים,  שאתם  כמו  אבל  משיח.  פני 
אלפי הוצאות של הספר, אז מה מיוחד בי? אותי 

הרבי שליט"א חילק לאלפים בי"ט כסלו תנש"א, הרבי 
עבודת  זמן  סיום  לרגל  היא  שלי  שההוצאה  אז  הודיע 
משיח!  לביאת  המוכשר  הזמן  ובוא  המעיינות,  הפצת 

עכשיו, למרבה ההתרגשות, זה קרה סוף-סוף...

א בטוח שאתם יודעים, אבל מה שקרה איתי ל
שנשפך  המשקה  יאמן,  לא  ההתגלות  ברגע 
היה  לא  זה  והתוועדויות,  שמחה  מרוב  כמים 
סתם. הרבי המהר"ש אומר במאמר בשנת תרל"ז, 
שאדמו"ר הזקן היה מאחל: "שנזכה לימים ש'כולו 
משקה'"... אמנם בעיקר משקה רוחני היה בשפע 
אבל  בהתגלות,  הגדולים של חסידות שהיו  הגילויים   -
בשמחת  ולשמוח  להתוועד  חסר,  לא  גם  גשמי  משקה 

הגאולה... 

הרבי ה של  הנאמנים  חסידים 
שליט"א מלך המשיח, פעלו ללא 
הגאולה  בשורת  את  לפרסם  לאות 
מהעניין  נכבד  חלק  העולם.  בכל 

על  הופעותיי:  שלל  על  אני,  תפסתי 
חוצות,  ברחבי  לפרסום  מטאטא  מקל 

ועד לדש חליפותיהם וסירטוקיהם של אנ"ש 
והתמימים הנמרצים. תמיד בכל מקום, כשראו אותי זה 
מיד עורר כל רואה את ניצוץ משיח הבוער שבו. וברגע 
ההתגלות, מיד עמדתי הכן, לקבל פני המשיח בשמחה. 

אשרינו שזכינו!



במהירות אדירה נחתתי בשטוקהולם שבשוודיא. כל אחד מחברי העננים נסע 
בתי  כל  את  משם  להעלות  היה  ותפקידו  ישראל,  ארץ  גם  בעולם,  אחר  לאיזור 
הכנסיות והמדרשות, גם אלו שהיו בעבר ונחרבו בגלות ההיא )לא יודע אם אתם 

זוכרים אותה...( וכמובן בראש ובראשונה את כל הבתי חב"ד. 

משפחות.  לפי  אותם  ומושיבים  היהודים,  כל  את  גביהם  על  מעלים  אף  חברי 
נוחתים ליד מה שהיה פעם 'בית הקברות' ומושיבים עליהם את כל הקמים לתחיה 
עם בני משפחותיהם. כרגע, אני אישית באמצע הטיסה ל770, שם יורד תיכף בית 
המקדש ומתחבר ל770, יחד אתו, אני וכל שאר העננים יורדים ומחברים את הבתי 

חב"ד, בתי הכנסת והמדרש לבית המקדש.

 כבר עכשיו, תוך כדי טיסה מסתדרים בתי הכנסת לפי הסדר והחשיבות. כמובן 
שהבתי חב"ד ראשונים, בתי כנסת הוותיקים טוענים, שזה משום שהם עשו כבר 
מוסר  החבדני"ק שמעלי  אלו ממש,  ברגעים  ישראל.  ארץ  של  מצב  לארץ  בחוץ 

לכולם שיעור ב"קונטרס בית רבינו שבבבל" ומאשר את הדברים.

 טוב, חיילים מתוקים, אנחנו כבר נתראה. הנה! אני רואה את החייל חצרוני, 
מכתת את 'רובה המים' ל'ממטרה'! וואי וואי וואי... הנה המג"ד שניאור אלפנביין 
המנון  את  שרים  כשאתם  תשכחו  אל  אז  זמר!  לכלי  שלו  המשרוקית  את  הופך 
סביבתי  את  הכנתי  נוטל,  שהאחריות  שליח  אני  'כן  עבר:  בלשון  לשיר  הקעמפ, 

לקבלת גואל...'

'טוווווווו...' נשמעה תקיעת ה'שופר גדול', שקולו הולך וגובר לקול תרועת כל 
היהודים. יחד עם זאת פיצוץ עז טלטל את אזורי, ועוצמתו נשמעה היטב בהרי 
יהודה וירושלים. בית העבודה זרה שעמד עלי נעלם כליל, ולא נשאר ממנו אפילו 
גרגר בטון, הערבים הרשעים שהיו בפנים מצאו את עצמם באחד משכונות ירושלים 

מתחננים ליהודי מזוקן עם חליפה ארוכה שיקבל אותם לעבדים.

ומוכן!!! אגב, שמעתי שהיהודים  יורד באש מלמעלה, בנוי  והנה, בית המקדש 
הולכים להוסיף לו עוד פריטים משמעותיים, שהקב"ה השאיר להם לבנות. כעת כל 
בתי הכנסיות והמדרשות שהיו בחוץ לארץ, מתחברים לפי סדר המעלה והחשיבות 

לבית המקדש. 

ונשיאי  הדורות,  נשיאי  של  המדרשות  ובתי  הכנסיות  בתי  מתחברים  כל  קודם 
רבינו  בית  ב'קונטרס  הגלות  בזמן  עוד  למדתם  שבטח  כמו  הוא  והראשון  חב"ד. 

שבבל' - 770 שירד יחד עם 'בית המקדש'. 

ירושלים,  כל  כל הבתי חב"ד\מדרש\כנסת על  אני מתפשט כעת, עם  למעשה 
וקדושת ירושלים מתפשטת על הארץ, וקדושת הארץ על כל העולם!

ועיטורי  וכסף  זהב  בריבוי  כמותו,  שאין  מופלג  ביופי  בנוי  עצמו  המקדש  בית 
אמנות שכמותם לא היה בגלות. כנראה שבקרוב ממש הולך הרבי שליט"א מלך 
המשיח לעשות סיור לכל בני ישראל בבית המקדש, והנביא יחזקאל יצטרף אליו. 

חידוש מופלא שגילה הרבי שליט"א עוד בזמן הגלות, כל בני ישראל הולכים בדקות 
הקרובות להתוועד עם הקב"ה, והרבי מלך המשיח שליט"א בקודש הקדשים! 



הדגלון שעליו רק המריץ אותו לעשות הכל, ולדעת 
תשובה לכל שאלה – זהו עוד רגע זה קורה.

המוכר סובב את הברז בעדינות, והגז נכנס אט אט 
אל 'בלון המשיח' שהיה מחובר אליו, וכך התרומם עד 
בידו,  היו  כבר  הבלונים  כשמאה  מעלה.  משיח'  'בלון 
בשניות  אותו  אחזו  ובהלה  פחד  לרחוב,  יצא  החייל 
הראשונות, הוא הרגיש שעוד שניה הוא עף למעלה, 
האוטובוס'  ב'תחנת  תפס  הוא  האחרון  ברגע  אך 

הסמוכה. 

כבר הילד הראשון שהתקרב  לכיוונו קיבל בלון 
מספר  בתוך  משיח,  על  מרתק  הסבר  אתו  ויחד 
שמאמין  חייל  בתור  אך  הבלונים,  נגמרו  דקות 
בהתגלות הקרובה, הוא לא יכל לעצור לרגע, ולכן 

הוא התקדם קדימה לפעולה הבאה.

"קיבלת כבר את פני המשיח?" הוא עצר בשאלה 
כל אדם שעבר לידו. כאנשים נורמליים כל אחד הופתע למשמע שאלה זו. 

"למה אתה מתכוון?" הוא נשאל, אך החייל מיד השיב "הרבי מלך המשיח כבר 
נשלח לגאול את עם ישראל, מה שנשאר לנו זה לקבל את פניו – כלומר: להחליט 
שאנחנו מתמסרים אליו לגמרי, וכמובן להכריז: 'יחי..' המשפט שמגלה את הקשר 

וההתמסרות שלנו למלך".

בטח מתעוררת בלב כולכם השאלה, מאיפה הוא שאב כוחות לאמונה החזקה 
)הי... בעצם אחרי ההתגלות זה כל כך פשוט... אולי כבר שכחתם אבל בגלות זה 

היה קצת קשה( אז כמובן שבכל פעולה הוא צמוד למילות השיחה. 

כי רק אחרי לימוד ה'דבר מלכות' השבועי באופן מעמיק, ניתן להגיע לכל רעיון 
צריך  שהמשיח  הידיעה  שמלבד   – לפרסם  הנפלאה  הבשורה  את  איך   - מבריק 
להגיע, ידעו גם את השם. אם משיח בשבילנו זה עכשווי, צריך להבין שהוא קיים 

והוא ממשי.

טוב, האמת שנגמרו לי החרוזים, כנראה שאין צריך לתאר, את שאר המעשים. 
כי זה סיפורו של חייל שלמען ההתגלות עשה הכל, ובזכותו ניתן לשמוע כעת את 
הקול. קולו של המשיח שמלמד תורה, פשוט לחיות חיי גאולה. )אגב, אם שמתם 

לב לחייל שעליו הכתבה אין שם, כי זה בעצם כל אחד מאיתנו!(    

כולנו התפטרנו! כן, בדיוק מה שקראתם! אין בעיות ומעשים רעים, אין גנבים 
שודדים ושאר מרעין בישין, גם אין על מי לכפות את חוקי התורה כי כולם מקיימים 

אותם בכיף הכי גדול. 

אפילו עומס בכבישים אין, כי כל בני ישראל נוסעים על עננים. ומה עם הגוים 
שרוצים לעלות ל770? שיתקעו בפקק! הודענו לכל ראשי הממשלות שבעולם "לא 

הולך להיות לכם שום פרוטקציה, אתם הולכים לחכות כמו כולם!". 

עד  לו.  דבר שחסר  לא מצאו שום  והם  חיפשו מתנה למלך המשיח,  אבל הם 
שהם הגיעו למסקנה שהרבי - המשיח אוהב יהודים, וצריך להביא לו יהודי שרוצה 
להישאר בגלות בתור מתנה, היה להם מאוד קשה לחפש, בסוף הם מצאו מישהו. 
עכשיו הם מכינים אותו עם הבגדים הכי מפוארים, וכובע וחליפה הכי טובים, שמו 

אותו על כיסא זהב, שלא שווה כלום לעומת המתנה האמתית למלך המשיח.

למען המתנה למשיח החלטנו גם להתגייס, הפכנו את הכביש שליד 770, לנתיב 
נחיתה למטוס המיוחד עם היהודי שמצוי.

עכשיו  כבר  להילחץ!  מה  אין  ענן,  ללא  נתקעתם  וחלילה  חס  אם  רק שתדעו, 
מתחילים פה מיליוני עבדים של בני ישראל, עבודות ענקיות להרחבת הכבישים 

של ירושלים. 

רגע. אתם בטח שואלים מה עושים איתנו? אז זהו, שמלך המשיח כבר ענה על 
כך ב'דבר מלכות' פרשת שופטים: תפקידם של השוטרים הוא, להודיע על קיומו 

של שופט הדור ויועץ הדור - הרבי שליט"א מל המשיח.
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תבוא דווקא בכוח 

שהגאולה 
הרבי, 

הודיע 
חלחלה עצומה בציבור, 

שמיים 
שיח - דווקא בכוחם של העניינים התחתונים והג

שור באופן חיצוני לגאולה ומלך המ
שאינו ק

זכינו לגילוי זה. 

שוטים החיים בו דווקא!
שיו אנו מבינים - גאולת עולמנו התחתון נפעלת על ידי הפ

עכ

הכל. 
מבינים זאת 

עתה) 
עתה (ורק 

הארוכה, 
התקופה 

לקיצה 
באה 

באחת 
שראל לחזות במנהיגו 

בה לא זכה עם י
מלך 

ש 
מליובאוויט

שליט"א 
הרבי 

 -
הדברים. 

פני 
התבהרו 

שיח. וכעת 
המ

מתהליך 
חלק 

במקורות, 
הנכתב 

כפי 
את 

לא יראו 
בו 

הזמן 
הוא 

הגאולה 
שזמן 

לכולנו, 
הובן 

כך 
שיח. 

המ
מלך 

שהיה לנחלת 
שה, 

העצום והק
ההעלם 

שנים האחרונות, הינו לא פחות 
העם ב

שר: חלק מתכנית ארוכה וגאולתית. 
מא

חסיד 
ש.  - 

מציין י.
במקרה" 

"לא 
שיח 

שהות אצל מלך המ
שזכה ל

חב"ד, 
כ"ז 

לפני 
שבוע וחצי 

כ
 ,5752

שנת 
ב

שון - תחילת ההעלם והסתר, 
באדר רא

ש 
שא הרבי בהתוועדות קוד

שנ
שיחה 

ב
שכל 

מתגלה 
שלמפרע 

הסביר 
שבת 

ב
הירידה הייתה למען העלייה! 

הבנו! ההעלם לצורך הגילוי!  

ברוך בן דוד  
/ ימות המשיח תשע"ח - 5778 /

מסקנה: 
ירידה = 
עליה! 

לאחר שנים רבות
 של צפיה:

הרבי 
 מליובאוויטש 
הגיע 

שראל! 
לי

כנגד כל התחזיות: דווקא הקטנים!

שר -
- מאת: ע. המב



בזמן הגלות הנוראה, הייתה לה קבוצה ייחודית ומופלאה, שעשתה הכל למען הגאולה. הקבוצה לא הייתה כל כך גדולה 
והיא נקראה ה'יחידה' - קעמפ 'אורו של משיח' תשע"ז. כ200 חיילים ואנשי צוות, שהיו מוכנים לעשות ועשו בפועל ממש 

בשביל התגלות משחינו.

לא לשווא, היא נקראה בשם 'יחידה'. 'יחידה', זו הדרגה הנעלית ביותר בנשמה, דרגה שבה כל יהודי  מאוחד לגמרי עם 
הקב"ה )יחידה מלשון יחיד - הקב"ה(. דווקא מי שדרגה זו אצלו הגלוי, הוא בהתעוררות גדולה, ויכול לפועל רבות לרצון 

המשלח. 

אז זהו, מחקנו את מושגי הגלות. כעת 'יחידה' הפכה לנחלת הכלל, ה'יחידה' שנמצאת בכל יהודי התגלתה, התגלה בכל 
יהודי איך הוא קשור לקב"ה בכל מציאותו. והעיקר שהתגלה הקשר ל'יחידה הכללית' - הרבי שליט"א שבגלל זה )שהוא 

ה'יחידה הכללית'( הוא גם המלך המשיח.

מה קרה? נביא בפניכם, ששה  דברים שקרו ב'יחידה', דברים שמבטאים את זה שאצלנו ה'יחידה' הייתה תמיד בגילוי...



"וכיתתו חרבותם לאיתים"
פגע  המים  שפריץ  'שפאף...' 
רטוב  אותו  והשאיר  הגנרל',  ב'קלסר 
כניסת  הסודיים.  דפיו  לעמקי  עד 
הפתיחה'  ב'מעמד  הפעילות  מנהלי 
כשבידיהם כלי משחית, הקרוי בלע"ז 
רובה מים הבהילה אותי כהוגן. מה יהיה 
כל  ציפו  שלא  החסידים,  החיילים  על 
כך למקלחת באמצע היום )כשהחת"ת 

נמצא  לקעמפ  שהביאו  החדש 
מי  'הרמקול'.  פדיחה,  עוד  בידיהם(. 
נותן בידיו של מנהל פעילות 'רמקול' ללא 
הגבלת זמן? זה פשוט סכנה לציבור, במיוחד כשהוא לא 
יודע להפסיק לדבר. אז זהו! זהו! אין את זה יותר, הרבי 
נשק,  כלי  יותר  אין  "וכתתו חרבותם לאיתים"  התגלה! 

אין יותר רובה מים ורמקולים...

המלחמה של הגאולה!
 הרגעים הללו חרוטים בזיכרוני כאילו הם קרו 
הבר  שור  רבה,  במהירות  התרחש  זה  עכשיו. 
התרומם במהירות אדירה על מנת לנגוח בקרניו 
את הלוויתן, אך הלוויתן לא קיבל את הניסיון 
את  השור  של  צווארו  לכיוון  והיפנה  בשקט, 
סנפיריו החדים. ואז זה קרה! בבת אחת נהרגו 
שניהם, הלוויתן מהקרניים, והשור מהסנפירים. 
היו מעם ישראל לא 
איך  הבין  כך  כל 
שנאכל  ייתכן 
כזו,  משחיטה 
הייתה  שלא 
סכין  ידי  על 
שחיטה. אך מי 

ה'דבר  את  שלמד 
מלכות' יודע שעל זה ניתנה ה'תורה חדשה', על 
שחיטה זו, מלכתחילה לא נאמרו דיני השחיטה. 

מצויים  "מעדנים 
כעפר!"

מנהל  בהתלהבות  צעק  'וואו...' 
המטבח ר' ישראל אופן, כשראה 
את  סוחב  העובדים,  אחד  את 
אל  המשיח'  'ימות  של  הדלעת 
הגשמי  השפע  המטבח.  תוך 
השפע  ובמיוחד  בעולם,  שנמצא 

שיהיה בקעמפ 'אורו של משיח' 
במילים,  לתאר  ניתן  לא  תשע"ח 

ובתור  כעפר"!  מצויים  "מעדנים  פשוט 
אנשים של גאולה, קצת קשה להבין, למה צריך גשמיות? 
הרי רואים אלוקות! אפשר ללמוד 'תורה חדשה'! אז העניין 
אז השפע  זה חלק מהעולם,  ברור, אם אלוקות  כך  כל 
המיוחד של האלוקות, גורם באופן אוטומטי שגם 

הגשמיות תהיה בשפע הכי גדול, אז קדימה... 

"טוביה איתנו גם השנה"
נאומיו  לר-ב-י..."  להתמסר  חייבים  אתם  "חיילים, 
גרמו  גינזבורג,  טוביה  הלימודים  מנהל  של  המיוחדים 
לכולם להבין שאין על טוביה! הוא פשוט חסיד אמיתי. 

בסוף קעמפ תשע"ז, כשטוביה נסע לשנת ה'קבוצה' 
אצל הרבי שליט"א מלך המשיח, חששנו קצת. מה 
יהיה? איך יראה קעמפ תשע"ח בלי טוביה? אבל 

עכשיו אנחנו רגועים. 
זהו, הרבי התגלה! 

לארץ  עבר   770
אמנם  הקודש! 
הוא עדיין ילמד 
כולו  היום  כל 
המחובר  ב-770 
כי  המקדש,  לבית 
את ה'קבוצה' אי אפשר להפסיק. אבל לבקר 
בקעמפ ולנאום את נאומיו הקדושים, הוא בטוח 

יכול. קעמפ תשע"ח, קעמפ של התגלות.  
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ישיבה קעמפ
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