




שם  משהו  גואים.  רגשותיי 
בפנים השתנה לגמרי. 

בחודש  שבנסיעתי  חש  אני 
לרבי שליט"א  תשרי האחרון 
משהו  בי  השתנה  ב-770, 
כמו  כמובן  ואמיתי.  פנימי 
שיש  החלטתי  חודש,  בכל 
לשתף את חיילי צבאות השם 
אתם  למעשה  הרי  בנעשה. 
הכי קרובים לרבי ולאלוקות. 
כשמסתכלים  'משיחי'.  אתם 
עליכם רואים 'משיח' – רואים 
שאין שום דבר בעולם מלבד 

הקב"ה.

מלך  לרבי  טסתי  השם  ברוך 
)אז  ח'  כיתה  מאז  המשיח 
'מחנה  בקעמפ  השתתפתי 
משיח'( ועד היום, מידי שנה. 
להשתתף  זכיתי  שנה  בכל 
ובהתוועדויות  בתפילות 
ב'ברכת  שליט"א..  הרבי  עם 
שהרבי  המיוחדת  הבנים' 
התמימים..  את  רק  מברך 

העוצמתי  ב'מארש' 
בסיום תפילת 

נעילה ביום כיפורים.. וכו'..

באמת  הפנמתי  השנה  אבל 
מהי מטרת הנסיעה לרבי ולפי 
דעתי, כל חייל שנמצא איתנו 
בהתוועדות המיוחדת הזו עלי 
גליון 'הנבחרת', פשוט מוכרח 
ולקחת  להתוועדות  'להיכנס' 
את  היום-יומיים  לחיים  אליו 

הנקודה.

הרוחנית  מההכנה  כחלק 
שבבל,  רבינו  לבית  לנסיעה 
בישיבה  אצלנו  התוועדו 
להתפלל.  להתחיל  שצריכים 
מהי  שואלים  וודאי  אתם 
מתפללים  אנו  הרי  הכוונה? 
מידי יום! אז כמובן שצריכים 
לחשוב  לתפילה.  להתחבר 
לפני  מדבר  הזכות שאני  על 
יום  מלך מלכי המלכים מידי 
הפירוש  מה  להתבונן  ביומו! 

קורא  שאני  הטקסט  של 
בכל תפילה.

חיילי 'הנבחרת' שנלחמים במסירות נפש למען 
נצחון 'הקרב האחרון' להתגלות

לחיים ולברכה!

חודש חשוון



צריכים   – ביתך'  יושבי  'אשרי  כשאומרים 
להרגיש אושר עצום על כך שזכיתי להבחר 
להיות חסיד, חייל בצבאות השם! אשרינו!! 
והכי  חיים את החיים הכי אמיתיים  אנחנו 
מאושרים עלי אדמות!! אנחנו חסידים של 
הרבי מלך המשיח!! יש לנו רבי חי שמרגיש 

כל פרט בחיים שלי!!!

משיח  לבית  כשהגעתי  ההכנה,  לאחר 
לבית  שהגעתי  חשתי   )770 )בגימטריא 
הכי  למקום  שהגעתי  הרגשתי  המקדש!! 
הקב"ה  שבו  גשמי  למקום  בעולם!!  קדוש 
לבית  נעלית!!  הכי  בצורה  מתגלה  בעצמו 
של  השיאים  לשיא  ופועל!  חי  הרבי  שבו 

היהדות!!!!!

משהו  להבין.  מוכרחים  אתם  חיילים! 
של  הקירות  בין  שם  770. משתולל 

אלוקות!!  לזה  קוראים 
פשוט כיף ללמוד מאמר 

חסידות.. תענוג להתפלל 
התמוגגות  חיינו..  בבית 

בבית  התמימים  עם  להתוועד 
המקדש.. יש חיים אמיתיים!!!

חיילים אהובים!

העצומים  הכוחות  שכל  בטוח  אני 
שקיבלתי בחודש זה – קיבלתי עבורכם! 
מכיוון שאני הייתי אחד מהנציגים של 
סניף מגדל העמק, הרבי דאג שתקבלו 
הכוחות  ואת  מהרגיל!  יותר  כוחות 

יחד  צריכים  אנחנו  הללו,  הבלתי-נתפסים 
'להכניס' לחיי היום-יום. זה כל המטרה! כך 
נביא את ההתגלות של הרבי שליט"א סוף 

סוף...! הרי זה 'דירה בתחתונים'..

חיילים, בואו ונחליט יחד, בהחלטה פנימית 
ועמוקה להתפלל כמו שצריך ובכוונה בכל 
מהתפילה!!  קבוע  אחד  קטע  לפחות  יום, 
בקביעות  לעולם!  תיפול  שלא  החלטה 
קבוע  אחד  קטע  יום  כל  ובעקביות. 
של  עצה  )זוהי  שבועיים  מידי  ולהחליפו 

הרבי מלך המשיח(.

באמצע  ענבים  מיץ  כוס  יחד  וניקח  בואו 

תמונה  ידי  )על  לרבי  ונאמר  ההתוועדות 
להתמסר  ונבטיח  ולברכה'  'לחיים  וכדו'( 
עבור ההתגלות בכל הכוחות! להבטיח לרבי 

שאנחנו נתפלל כל יום בכוונה לעולם!...

רעבע! מלך המשיח!

אתה הבטחת לנו תיגאל אותנו נאו ממש..! 
אתה הודעת בנבואה ש'הנה זה משיח בא'..! 
אתה הבטחת לנו שנעמוד בשורה הראשונה 
לקראתך בהתגלותך לעיני כל יושבי תבל 

כמלך המשיח..!

לסבול  ניתן  כמה  מתי???  עד  רעבע!... 
בגלות נוראה זו?? רצוננו 
מעומק  והפשוט  העצמי 
את  כבר  לראות  לבבנו 
דייי!!!  האהוב..!!  אבינו 
רוצים   – מהגלות  נמאס 

התגלות!

הרבי  כאשר  זה,  ברגע 
ונעמוד  מתגלה  שליט"א 
'הנבחרת'  חיילי  מאות 
בשורה הראשונה לקבלת 
באהבה  נצדיע  פניו, 
לרבי ונכריז מעומק הלב 
ובשמחה רבה את ההכרזה 
ובה  חיינו  תמצית  שהיא 
הרבי 'לוהט' ומוסר נפשו 
בעידודים בלתי נתפסים:

יחי אדוננו מורנו ורבינו 
מלך המשיח לעולם ועד!!!!

נ.ב.

הרבי  אלו,  שורות  נכתבים  בה  לשנייה  נכון 
מלך המשיח עוד לא התגלה )רחמנא ליצלן!( 
ומכיוון שכך, כל חיילי צבאות השם ממגדל 
ובכל  חיות  ביתר  ללמוד  מוכרחים  העמק, 
ניתן  מלכות'!  ה'דבר  שיחות  את  שבוע 
להשתתף גם ב'סדר גאולה ומשיח' בת"ת וכן 
בשעות  ההורים\האחים\החברים  עם  ללמוד 
שנתפלל  ידי  על  משיח!  נחיה  כך  הפנאי. 
יהיה חי! אנחנו  כיאה, לימוד ה'דבר מלכות' 

נחיה רבי! נחיה גאולה!!

לחיים!..



ֹּכָחם ֶׁשל ְּתִהִּלים

ְקַטָּנה  ַּבֲעָיָרה  ַחי  ָׁשָנה  ֵמאֹות  ְּכֵׁשׁש  ִלְפֵני 
ֶׁשַּמָּכָריו  ָעִני,  ְיהּוִדי  ֵאירֹוָּפה,  ֶׁשְּבִמְזַרח 
"ַּבַעל התהילים". ְּבֵׁשם  ִּכּנּו אֹותֹו  ִויִדיָדיו 
ְיהּוִדי ֶזה ֹלא ָהָיה ַלְמָדן ְּכָלל ּוְכָלל. ְלֵהֶפְך, 
הּוא ָהָיה ְיהּוִדי ָּפׁשּוט, ֶׁשָּיַדע ַרק ְלִהְתַּפֵּלל 
ֵּפרּוׁש  ֶאת  ָיַדע  ִאם  ְוָסֵפק  ְּתִהִּלים,  ְולֹוַמר 
ַּבְטָלן,  ָהָיה  "ַּבַעל התהילים" ֹלא  ַהִּמילֹות. 
ִּבְמֶלאֶכת  ָעַסק  הּוא   ֹלא,  ּוְכָלל  ְּכָלל 
ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ִּפְרֵנס  זּו  ּוִמְּמָלאָכה  ַהַּזָּגגּות, 

ִויָלָדיו.

ֹלא  התהילים"  "ַּבַעל 
ְּבֵני  ִמְּׁשַאר  ִנְבַּדל 
ַּבַּמְרֶאה  ַּגם  ָהֲעָיָרה. 
ִנַּכר  ֹלא  ַהִחיצֹוִני 
ׁשֹוֶנה  ֶׁשהּוא  ָעָליו 
ְּכַדְרָּכם  ֵמָהֲאֵחִרים. 
ַהְּמָלאָכה  ַּבֲעֵלי  ֶׁשל 
ַאף  ָקם  ָּבֲעָיָרה, 
ַּבֹּבֶקר,  ַהְׁשֵּכם  הּוא 
ִעם  "ָוִתיִקין"  ִהְתַּפֵּלל 
ַּכָּמה  ָאַמר  ַהַחָּמה,  ֵנץ 
ְוָהַלְך  ְּתִהִּלים  ִּפְרֵקי 
ַלֲעבֹוָדתֹו. ִאם ֵּכן, ַמה 
ְּבָכל ֹזאת ָעָׂשה אֹותֹו 
ּוַמּדּוַע  ִמֻּכָּלם,  ׁשֹוֶנה 
ַּדְוָקא הּוא ָזָכה ַלֹּתַאר 
התהילים"?  "ַּבַעל 
ֶׁשָּכל  ִמּׁשּום,  ֹזאת   –

ַהְּזַמן ָאַמר ְּתִהִּלים ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה.

ָּבֲעבֹוָדה, ַּבַּבִית, ְּבַדְרּכֹו ִלְקנֹות ָחְמֵרי ֶּגֶלם 
ַהְּסִביָבה.  ִּבְכָפֵרי  ֲעבֹוָדה  ַאֲחֵרי  ּוְבַחְּפׂשֹו 
ְטרּודֹות  ָהיּו  ְּכֶׁשַּמְחְׁשבֹוָתיו  ֶׁשֲאִפּלּו  ָּכְך, 
ְׂשָפָתיו  ָהיּו  ָּבֲעבֹוָדה,  ַהְּקׁשּוִרים  ְּבִעְנָיִנים 

ְמַמְלְמלֹות ְּפסּוֵקי ְּתִהִּלים ְלֹלא ַהְפָסָקה.

ַחָּייו  ֶאת  התהילים"  "ַּבַעל  לֹו  ַחי  ָּכְך 
ְוָנַפל  ָחָלה  ֻמְפָלג,  ָזֵקן  ִּבְהיֹותֹו  ַהְּׁשֵקִטים. 

ב  ָּכ ְׁש ִמ ְל
ָעְברּו  ְוֹלא 
ַרִּבים  ָיִמים 
ֶׁשָאְפסּו  ַעד 

ְּבֶׁשֶקט  ֶׁשַחי  ְּכֵׁשם  ִנְפַטר.  ְוהּוא  ֹּכחֹוָתיו 
ְלֹלא  ַהְלָוָיתֹו,  ֶנֶעְרָכה  ַּגם  ָּכְך  ּוְבִצְנָעה, 
ֶׁשעֹוְרִכים  ְּכמֹו  ְלָוָיה  ְמֻיֶחֶדת.  ֵלב  ְּתׂשּוַמת 
ְלָאָדם ָּפׁשּוט, ֶׁשֹּלא ְמֹעָרב ֶיֶתר ַעל ַהִּמָּדה 
ִויִדיִדים.  ְּבַמָּכִרים  ֻמָּקף  ְוֹלא  ַהְּבִרּיֹות,  ֵּבין 
ְרכּוׁש  אֹו  ֶּכֶסף  ַאֲחָריו  ִהְׁשִאיר  ֹלא  הּוא 
ֶאת  ְלַסֵּדר  ֶנֶאְלָצה  ֶׁשַהְּקִהָּלה  ָּכְך  ַאֵחר, 
ְלֹלא  ַהִּסּדּוִרים  ָּכל 

ַּתְׁשלּום.

ָּבּה  ַהְּקַטָּנה  ַּבֲעָיָרה 
התהילים"  "ַּבַעל  ַחי 
ָהָיה  ֹלא  ִנְפַטר,  ּוָבּה 
ן  י ִמ ְל ָע - ת י ֵּב
ַהִּנְפָטִרים  ְוֶאת 
הֹוִבילּו ִלְמנּוחֹות 
ֶׁשל  ְּבֵבית-ָהָעְלִמין 

ָהֲעָיָרה ַהְּסמּוָכה.

ַהַהְלָוָיה ֶנֶעְרָכה ְּבֶעֶרב 
ַהֹחֶרף  ִּבימֹות  ַׁשָּבת 
ִּבְׁשַעת  ַהְּקָצִרים, 
ַּכֲאֶׁשר  ַהָּצֳהַרִים,  ַאַחר 
ֲעסּוִקים  ַהְּיהּוִדים 
ַּבֲהָכנֹות ְלַׁשָּבת. ַאְנֵׁשי 
ַהֶחְבָרה-ַקִּדיָׁשא ְּבֹקִׁשי 
ִהְצִליחּו ֶלֱאֹסף ֲעָׂשָרה 
ְּבַהְלָוָיתֹו  ֶׁשִּיְׁשַּתְּתפּו  ְּכֵדי  ְלִמְנָין,  ְיהּוִדים 

ֶׁשל ַהְּיהּוִדי ַהָּפׁשּוט.

ִנְרֶאה ָהָיה ִּכי ֹלא ֻהְרַּגׁש ֶחְסרֹונֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי 
ְוַהַחִּיים  ָּבֲעָיָרה,  ְּכֶׁשַחי  ֻהְרַּגׁש  ֶׁשֹּלא  ְּכֵׁשם 

ִהְמִׁשיכּו ִלְזרֹם ָּכָרִגיל ַעד ש...

ְּבֹתם "ַהְּׁשלֹוִׁשים"  ֶזה  ָהָיה  ַהֵּלילֹות,  ְּבַאַחד 
ִלְפִטיָרתֹו ֶׁשל "ַּבַעל התהילים". ָחַלם ַרָּבּה 
התהילים",  "ַּבַעל  ִנְקַּבר  ָּבּה  ָהֲעָיָרה,  ֶׁשל 



ֶאת  רֹוֶאה  הּוא  ַּבֲחלֹומֹו  ְוִהֵּנה  ֲחלֹום. 
ַהִּנְפָטר ִמְתָקֵרב ֵאָליו ְואֹוֵמר לֹו: "ַּדע ְלָך, 
ִּכי ַּבָּׁשַמִים ִנְגְזָרה ְּגֵזָרה ַעל ְיהּוֵדי ָהֲעָיָרה 
ִּביֵדי  ְלִהָּׁשֵמד  ַחַּיי,  ְיֵמי  ָּכל  ַּגְרִּתי  ָּבּה 
ֵאֶליָך  ּפֹוֶנה  ֲאִני  ָלֵכן  ַאְכָזִרִּיים.  ּפֹוְרִעים 
ּוְמַבֵּקׁש ִמְּמָך, ֶׁשַּתְזִהיר ֶאת ְיהּוֵדי ַהָּמקֹום 
ּוִמָּיד,  ֵּתֶכף  ִמָּבֵּתיֶהם  ִלְבֹרַח  ָלֶהם  ְותֹוֶרה 
ִמָּמֶות  ְלִהָּנֵצל  יּוְכלּו  ָּכְך  ַיֲעׂשּו  ִאם  ַרק 

ָּבטּוַח".

ָהַרב ַהִּמְׁשּתֹוֵמם ְלֵפֶׁשר ָהַאְזָהָרה ָּפָנה ֶאל 
ַהְּיהּוִדי ְוֶׁשֵאלֹו: "ַמּדּוַע ֵאין ַאָּתה ְּבַעְצְמָך 
ַהַּסָּכָנה  ִמְּפֵני  ֲעָיָרְתָך  ְיהּוֵדי  ֶאת  ַמְזִהיר 

ַהּנֹוָרָאה?"

ֹלא  ָהֲעָיָרה  ֶׁשְּיהּוֵדי  ִהיא,  ַהְּבָעָיה  "ָּכל 
ְיֵמי  ָּכל  ִלְדָבַרי.  ַיֲאִמינּו  ְוֹלא  ִלי  ִיְׁשְמעּו 
ֵסֶפר  ָּכל  ֶאת  יֹום  ָּכל  אֹוֵמר  ָהִייִתי  ַחַּיי 
ִּבּצּוַע  ֶאת  ָמַנע  ֶזה  ְוָדָבר  ֻּכּלֹו  התהילים 
ַהְּגֵזָרה. אּוָלם ַעָּתה, ְּכֶׁשֵאיֶנִּני ֵּבין ַהַחִּיים, 
ַחָּיִבים  ָהֲעָיָרה  ְּבֵני  ְוָלֵכן  ְּבָתְקָּפּה,  ַהְּגֵזָרה 
"ַּבַעל  ִסֵּים   – ָימּותּו"  ֵהם  ְוֹלא,  ְלִהָּמֵלט 

התהילים" ֶאת ְּדָבָריו.

ִנְרָעׁש ְוִנְפָחד ִהְתעֹוֵרר ָהַרב ִמְּׁשָנתֹו. ִמָּיד 
ְּכֵדי  ַהְּסמּוָכה,  ַלֲעָיָרה  ְמֻיָחד  ָׁשִליַח  ָׁשַלח 
ֶׁשּיֹוִדיַע ְלָכל ְיהּוֵדי ַהָּמקֹום, ָלקּום ְוִלְבֹרַח 
ְלֹלא ְׁשִהּיֹות, ֱהיֹות ֶׁשַּסָּכָנה ְּגדֹוָלה ְמַרֶחֶפת 

ַעל ֹראָׁשם.

 * * *

 ְיהּוֵדי ָהֲעָיָרה ִהְׁשּתֹוְממּו ְמאֹוד 
ְוִאם  ַההֹוָדָעה.  ְלֵׁשַמע 
ָּכל  ֹלא  ַּגם  ֱאֶמת  לֹוַמר 
ַלֲעֹזב  ָלֶהם  ִהְתַחֵּׁשק  ָּכְך 

ֶאת ִׁשְגַרת ַחֵּייֶהם ַהְּׁשֵלָוה, 
ִאּלּוֵלא ָּבָאה ַההֹוָדָעה ְמַרָּבּה 

ָידּוַע    ֶׁשָהָיה  ָהֲעָיָרה  ֶׁשל 
ָּגדֹול  ָחָכם  ְּכַתְלִמיד 

ם.  ִי ַמ יֵרא-ָׁש ִו
י  ֵב ָׁש ֹו ּת

ַהְּסמּוכֹות  ָהֲעָירֹות  ּתֹוָׁשֵבי  ְוֵכן  ֲעָיָרתֹו 
ֶהֱעִריצּו אֹותֹו ְמאֹוד ַעל ְמִסירּותֹו ְלִעְנְיֵני 
ַעָּתה  ַּגם  ַהּטֹובֹות.  ִמּדֹוָתיו  ְוַעל  ַהְּכָלל 
ָהַרב  ָׁשַאב  ֶׁשַּוַּדאי  ַהְּיהּוִדים,  ֹרב  ֶהֱאִמינּו 
ְוִנְׁשְמעּו  ֶנֱאָמן,  ִמָּמקֹור  ְיִדיעֹוָתיו  ֶאת 
עֹוד  ָּכל  ָהֲעָיָרה  ִמן  ּוָבְרחּו  ְלַאְזָהרֹוָתיו 
ֶׁשִּמּתֹוְך  ָּכֵאֶּלה,  ַּגם  ָהיּו  ָּבם. אּוָלם  ַנְפָׁשם 
ַקּלּות ַּדַעת ֹלא ָׁשְמעּו ְלִדְבֵרי ָהַרב ְוִנְׁשֲארּו 
ָּבֶהם:  ָּפַגע  ָאַמר  ַהּסֹוף  ְוָאֵכן,  ָּבֲעָיָרה, 
ִהְתַנְּפלּו  ְורֹוְצִחים  ׁשֹוְדִדים  ֶׁשל  ְּכנּוְפיֹות 
ַעל ָהֲעָיָרה ְוָרְצחּו ֶאת ָּכל ִמי ֶׁשִּנְׁשַאר ָּבּה; 
ֶׁשָּׁשְמעּו  ֵאֶּלה  ַרק  ִויָלִדים.  ָנִׁשים  ְּגָבִרים, 

ְּבקֹול ָהַרב ּוָבְרחּו ַּבְּזַמן, ִנְּצלּו ִמָּמֶות.

ִמֶּׁשָרָאה ָהַרב ֶאת ֹּכָחם ַהָּגדֹול ֶׁשל ִמְזמֹוֵרי 
ֲאִמיַרת  ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה  ְוַהְּזכּות  התהילים 
ֶאת  ִלְדחֹות  ְּבֹכָחּה  ֲאֶׁשר  ְּתִהִּלים,  ְּפסּוֵקי 
ְּבֵני  ְוַעל  ַעְצמֹו  ַעל  ִקֵּבל  ַהְּגֵזָרה,  ֹרַע 
ְקִהָּלתֹו לֹוַמר ֶאת ֵסֶפר התהילים, ָּכל יֹום 
ְּכִפי  יֹום  אֹותֹו  ֶׁשל  התהילים  ִׁשעּור  ֶאת 
ְּבָכל  ְלַסְּימֹו  ְוָכְך  ַהָּׁשבּוַע,  ִליֵמי  ֶׁשֶּנְחַלק 

ָׁשבּוַע.

ְידּוָעה, ָאֵכן, ַהַּתָּקָנה ֶׁשִּתֵּקן ָהַרִּבי הריי"צ 
ֶׁשֶּנְחַלק  ְּכִפי  התהילים  ֲאִמיַרת  ִּבְדַבר 

ִליֵמי ַהֹחֶדׁש.





1. פותחים שנה – בסערת ניצחון!

פותחת  השם  צבאות  הנוער  תנועת 
חורף  זמן  פעילות  את  בסערה 

מספר  עם  והשנה  תשע"ט 
שמצפות  מיוחדות  הפתעות 

במיוחד עבורכם.. 

צבאות  הינם  החורף  נושאי 
החשוב  הנושא  וכמובן  השם 

פעם  ומשיח'.  'גאולה  ביותר 
אחת ולתמיד נלמד בצורה יסודית 

של  החדש  הספר  מתוך  הגאולה  מהי 
המאתגרות  בפעילויות  זאת  ונחווה  התוכנית 

והמהנות, בשילוב דפי עבודה מעניינים.

א. לראשונה - מדים ודרגות לכל חייל!

השנה לראשונה נלבש את מדי צבאות השם 
משימות  נבצע  הצלש"ים,  את  נצבור  עליהם 
הרבי שליט"א,  ההתגלות של  לזירוז  קרביות 
נקבל את הסיכות המיוחדות ונתקדם בסולם 

הדרגות של צבאות השם.

ב. היצירה החסידית – מה הקשר לגאולה?

איתם  יצירה,  ערכות  נקבל  לחודשיים  אחת 
נעבוד וניצור מושגים גאולתיים.

ג. התוכנית הפופלארית – חסידישע צייט

ה'חסידישע  בתוכנית  לחברים 
)מכיתות  המיוחדת  צייט' 
אירועים  יתקיימו  ד'-ז'(, 
צבאות  שבת  בלעדיים. 
טיולים  הסוחפת,  השם 
ועוד  התוכנית  לחברי 
במשך  הפתעות  שלל 
השנה. הרישום לתוכנית 

בתשלום. פרטים נוספים אצל רכז הסניף הרב 
ידגר.

מתרחבת  תמים'  'בדרך  הבוגרים  תוכנית  ד. 
ומשתדרגת!

בימי  שבוע,  מידי  נפגשים  ח'  כיתה  תלמידי 
האכפתי  המפקד  עם  יחד  ורביעי,  שני 
'בדרך  הספר  מתוך  יחד  ולומדים 
תניא  נבחנים  המושקע,  תמים' 
לומדים  בעל-פה,  ומשניות 

ובלתי  חסידיים  ניגונים 
מוכרים ועוד..

חיילי סניף מגדל 
צברו  העמק, 
עברו  בשנים 
מ-10,000  למעלה 
לנסיעה  מלגות   ,₪
המשיח  מלך  שליט"א  לרבי 

בבית משיח - 770!!!!

בסיום  יקר!  ח'  כיתה  תלמיד 
ל'תומכי  נכנס  הנך  זו  שנה 

לתוכנית  כעת  הצטרף  תמימים'. 
כיאה  והתכונן  תמים'  'בדרך  המיוחדת 

בתשלום.  הרישום  בחייך.  זה  מכריע  לשלב 
פרטים בפעילות השבועית.

מחכים במיוחד לך!

ה. התוועדות י"ט כסלו ענקית!

כולנו מתעצמים ומתוועדים יחד בהתווועדות 
במועדון  ערוכים  שולחנות  סביב  מיוחדת 
ביום   ,)16 )הגפן  אור  מגדל  בקרית  הקהילתי 

שלישי י"ט כסלו בשעה 17:30.'

אלבום   – הענק  החורף  מבצע   .2
הגאולה!!!

השנה  גם  השנים,  רבת  למסורת  בהמשך 
עם  ענק  במבצע  יוצא  הארצי  השם  צבאות 
מעטפות  נקבל  מפגש  בכל  הגאולה!  אלבום 
מדבקות ונמלא את האלבום. הגרלות ענק בין 

המסיימים. פרטים בלוחות המודעות.



מועדון צבאות השם  .3

הגפן  בשכונת  הנוער  במועדון  מתקיים 
)על יד המרפאה שבקריה(. בפעילות נלמד 
בפעילויות,  נהנה  הגאולה,  על  בהנאה 
ונשתתף  בדרגות  נעלה  מדבקות,  נאסוף 

במועדון 'ניצוץ משיח' המיוחד.

שבוע  מידי  מתקיימת  לבנים  הפעילות 
 6:00-7:20 בשעה  וחמישי  ראשון  בימי 

בערב, לכיתות א'-ח'. 

הרב   .058.770.1029 ידגר:  הרב 
הראל: 052.8577.046.

מתקיימת  לבנות  הפעילות 
ראשון  בימי  שבוע  מידי 
 ,17:00-18:00 בשעה  וחמישי 

לכיתות א'-ו'. 

הרכזת קזצ'קוב: 058.770.1106.

ז'- לכיתות  וחמישי  ראשון  בימי 
דהאן:  הרכזת   .16:00-17:00 בשעות  ח' 

.052.6987.707

הלימוד..  . המסדר..  ת. לו הפעי
הכיף..  ההנאה.. 

כולנו שם!



וחיילות  חיילי  ממאתיים  למעלה 
העמק,  ממגדל  השם  צבאות 
'ראלי'  לכנס  באחווה  התאספו 
הפעילות,  שנת  לפתיחת  עוצמתי 
ומלא  גדוש 
תוכניות  בשלל 
ת  ו נ י י נ ע מ

ומרתקות.

הכרזות  לאחר 
הפסוקים   12
נעמדו  בחיות, 
ם  י ל י י ח ה
ת  ז ר כ ה ל
'יחי  הקודש 
אדוננו' בשמחה 
ת  ו נ י צ ר ב ו



וחיילות  חיילי  ממאתיים  למעלה 
העמק,  ממגדל  השם  צבאות 
'ראלי'  לכנס  באחווה  התאספו 
הפעילות,  שנת  לפתיחת  עוצמתי 
ומלא  גדוש 
תוכניות  בשלל 
ת  ו נ י י נ ע מ

ומרתקות.

הכרזות  לאחר 
הפסוקים   12
נעמדו  בחיות, 
ם  י ל י י ח ה
ת  ז ר כ ה ל
'יחי  הקודש 
אדוננו' בשמחה 
ת  ו נ י צ ר ב ו

הראויה. המשך התוכנית כלל: 

הרבי  נדירים של  קודש  מראות  הקרנת 
השם  צבאות  לחיילי  המשיח  מלך 
ובנוגע  אודות המדים של צבאות השם 
השם,  לצבאות  ההצטרפות  לחשיבות 
החורף  של  המיוחדת  התוכנית  חשיפת 
מרכזי   - ידגר  שיחי'  יוסף  הרב  ידי  על 
על  התוועד  הגנרל  העמק,  מגדל  סניף 
תוכניות  את  וחשף  מרחשוון  כ'  מעלת 
של  בכורה  הקרנת  המשודרגות,  הסניף 

הסרט 'מאבק

ענקית  פרסים  הגרלת  ההתקשרות', 
ולסיום כל משתתף קיבל כשי את פרקו 
האישי של הרבי שליט"א לאמירה בכל 

יום לאחר התפילה.

הכנס נערך על ידי תנועת הנוער והילדים 'צבאות 
הרב  הרה"ח  בראשות  העמק,  מגדל  סניף  השם' 
העמק  למגדל  הרבי  שליח  זלמנוב,  שיחי'  משה 

ומרבני 'מכון הלכה חב"ד'.

בסיוע של הרב נחום אסולין - יו"ר תנועת ש"ס, 
ומועדונית  רואש  יוסי  הרב  חמו,  בן  מוטי  הרב 

'קהילתי פלוס'.



ַרִּבי ַחִּיים-אּוִרי ֶאְטֶנער ְּכָבר ֹלא ָהָיה ָאָדם 
ּתֹוָרה  ֶׁשל  ְמֹפָאר  ָעָבר  ֵּמֲאחֹוָריו  ָצִעיר, 
ַוֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא. אּוָלם ְּכֶׁשָּׁשב ֵמָהַרִּבי, ִנְרֶאה 
ָצִעיר  ָחָדׁש,  ָּדם  ְלגּופֹו  ֻהְזַרם  ְּכִאּלּו  ָהָיה 

ְוַרֲעָנן.

ָּפָניו ַהּנֹוֲהרֹות ָקְרנּו ַּבָּיִמים ֶׁשְּלַאַחר ְּפִגיָׁשתֹו 
ִהְתַהֵּלְך  ָהַרִּבי ֶשִליָט"א. הּוא  ָהִראׁשֹוָנה ִעם 
"ִאּלּוֵלא  ֲעָנק.  ַמְטמֹון  ֶׁשִּגָּלה  ְּכִמי  ַּבַּבִית 
ִלְבֵני  ָאַמר  ְּבמֹו-ֵעיַני",  ָהַרִּבי  ֶאת  ָרָאיתי 
ְּבדֹור  ֶׁשִּיָּתֵכן  ַמֲאִמין  ָהִייִתי  "ֹלא  ִמְׁשַּפְחּתֹו, 
ִׁשעּור-קֹוָמה  ַּבַעל  ַמְנִהיג  ֶׁשָּכֶזה  ָיתֹום 

ְּכמֹותֹו".

ַּכָּמה ָׁשבּועֹות ֹקֶדם ָלֵכן ֻהַּצע לֹו ֵּכס ָהַרָּבנּות 
הוא  ְּבלֹוס-ֶאְנֶג'ֶלס.  ַהֲחֵרִדית  ַהְּקִהָּלה  ֶׁשל 
ִהְתַקָּׁשה ְלַהְכִריַע ֵּבין ִמְׂשָרתֹו ַּבְּיִׁשיָבה ּוֵבין 
זֹו ַהֻּמַּצַעת לֹו. ְמִביֵני ָּדָבר ָיֲעצּו לֹו ִלְפנֹות 

ָּבִעְנָין ֶאל ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח.

ְּבָכל  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְּגאֹונּותֹו  ֶאת  ֵּתֵאר  הּוא 
ַהחֹוֶבֶקת  ָחְכָמתֹו  ְוֶאת  ַהּתֹוָרה  ִמְקצֹועֹות 
ֶאת ָּכל ִׁשְטֵחי ַהַחִּיים. "ָּכֹזאת ְּבִדּיּוק ָהְיָתה 
ְוָאַמר  ְוָחַזר  ָאַמר  ָהַרְמַּב"ם",  ֶׁשל  ִאיִׁשּיּותֹו 

ְּבִהְתַרְּגׁשּות.

ְּבלֹוס- ָהַרָּבנּות  ְלטֹוַבת  ִהְכִריַע  ָהַרִּבי 
ַאְנֶג'ֶלס, ְלִׂשְמַחת ַהְּקִהָּלה ַהֲחֵרִדית ָׁשם.

ֶאת  ֶׁשָרֲאָתה  אּוִרי  ַחִּיים  ַרִּבי  ֶׁשל  ִאְׁשּתֹו 
ִהְתַלֲהבּותֹו, ִּבְּקָׁשה ְלִהְצָטֵרף ֵאָליו ִלְפִגיָׁשתֹו 

ַהָּבָאה ִעם ָהַרִּבי.

ְמַצֶעֶרת,  ֲחָוָיה  ַהּזּוג  ְּבֵני  ָחוּו  ֵעת  ְּבאֹוָתּה 
ִּבְלִּתי-ְרִגיָלה.  ָעְגַמת-ֶנֶפׁש  ָלֶהם  ֶׁשֵהֵסָּבה 
ְּבָנם ַהָּקָטן ַיֲעֹקב )ֶּג'ק( ָיַרד ְּבַהְדָרָגה ִמֶּדֶרְך 
ָאֹרְך  ַּתֲהִליְך  ֶזה  ָהָיה  ְוַהִּמְצָוה.  ַהּתֹוָרה 
ֶׁשִהַּדְרֵּדר, ַעד ֶׁשֵהֵחל ְלִהְתרֹוֵעַע ִעם ְצִעיָרה 
ֹלא-ְיהּוִדָּיה, ְונֹוַצר ֲחָׁשׁש ֲאִמִּתי ֶׁשִּיָּׂשא אֹוָתּה 

ְלִאָּׁשה.

ָהָיה  ְוַרְעָיתֹו  אּוִרי  ַחִּיים  ַרִּבי  ֶׁשל  ְיגֹוָנם 
ָהיּו  ָּכְך ֹלא  ַעל  ְלַדֵּבר  ֶׁשֲאִפּלּו  ַעד  ַרב,  ֹּכה 

ְמֻסָּגִלים.

ֶאל  ְּכֶׁשִּנְכְנסּו  ַּגם 
ִהְתַקּׁשּו  ָהַרִּבי, 
ִלָּבם  ֶאת  ִלְפֹּתַח 
ֶאת  לֹו  ּוְלַסֵּפר 
ְּבָעָיָתם ַהְּכאּוָבה. 
ַהֶּפֶלא,  ְלַמְרֵּבה 

ֶהֱעָלה  ָהַרִּבי 
ִמָּיְזָמתֹו ֶאת ַהּנֹוֵׂשא. 

ַעל  ֶׁשּׂשֹוֲחחּו  ְלַאַחר 
ַּכָּמה ְוַכָּמה ִעְנָיִנים, ָּפָנה ֲאֵליֶהם ָהַרִּבי ְוָׁשַאל: 
"ַמּדּוַע ֵאין ַאֶּתם ַמְזִּכיִרים ֶאת ַהֵּבן ַיֲעֹקב?"

ַעל  ְוִסְּפָרה  ְּכֵבָדה  ֲאָנָחה  ֶנֶאְנָחה  ָהִאָּׁשה 

ַהַּמָּצב ְּכמֹות ֶׁשהּוא.

ְּבֶאֶרץ-ַהֹּקֶדׁש",  הּוא  ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהִּׁשּדּוְך  "ֵמַאַחר 
ְלַנּסֹות  "ֲעֵליֶכם  ְוָאַמר:  ַקּלֹות  ָהַרִּבי  ִהְרֵהר 
ְוַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ָלָאֶרץ  ָלטּוס  ְלַׁשְּדלֹו 

ְּכָבר ְיַזֵּמן לֹו ֶאת ִׁשּדּוכֹו".

ַהּזּוג  ְּבֵני  ָּפְתחּו  ְללֹוס-ַאְנֶג'ֶלס  ׁשּוָבם  ִעם 
ׁשֹונֹות  ּוְבַתְחּבּולֹות  ְּבַמֲאַמִּצים  ֶאְטֶנער 
ֶּג'ק ָלטּוס ְלִבּקּור ָּבָאֶרץ, אּוָלם  ְלַׁשֵּדל ֶאת 
ָלֶהם  ָהיּו  ֹלא  ַּבֹּתהּו.  ָעלּו  ִנְסיֹונֹוֵתיֶהם  ָּכל 
ְוֶאֶרץ- ָּכְלֶׁשֵהם,  ְקרֹוֵבי-ִמְׁשָּפָחה  ָּבָאֶרץ 
ֶּג'ק  ֶאת  ִּבְמֻיָחד  ִעְנְיָנה  ֹלא  ַעְצָמּה  ִיְׂשָרֵאל 

ַהָּצִעיר.



ַּבִהְזַּדְּמנּות ַהָּבָאה ִסְּפרּו הֹוָריו ֶׁשל ֶּג'ק ָלַרִּבי 
ַעל ַמֲאַמֵּציֶהם ֶׁשִּנְכְׁשלּו.

ַמְפִּתיָעה  ָהְיָתה  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ָהַרִּבי  ְּתגּוַבת 
ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵרָרה,  ִתְהֶיה  "ֹלא  ְמאֹוד: 

ִּתְצָטֵרְך ָלבֹוא ֵאָליו"...

ִאּמֹו ֶׁשל ֶּג'ק ָרְצָתה ִלְׁשֹאל ִמָּיד ֶאת ָהַרִּבי ֵאיְך 
ָהָיה  ֶׁשְּכָבר  ַּבֲעָלּה,  ַאְך  ַהָּדָבר,  ִיְקֶרה  ְוֵכיַצד 

ָקׁשּור ֶאל ָהַרִּבי ְּכָחִסיד, ָרַמז ָלּה ְלַהְחִריׁש.

ַחִּיים  ַרִּבי  ֶׁשל  ְוַרְעָיתֹו  ָׁשבּועֹות  ַּכָּמה  ָחְלפּו 
ְיִדיַדת  ֶׁשל  ַּתְכִׁשיִטים  ַלֲחנּות  ִנְכְנָסה  אּוִרי 
ֶאת  ָצדּו  ּוִמָּיד  ְּבלֹוס-ַאְנֶג'ֶלס,  ַהִּמְׁשָּפָחה 
ַּבֲחנּות.  ֲחָדָׁשה  עֹוֶבֶדת  ֶׁשל  ָּפִנים  ֵעיֶניָה 
ַּבֲעַלת ַהֲחנּות, ְיִדיָדָתּה, ֹלא ָנְכָחה ְּבאֹוָתּה 
ָׁשָעה ַּבָּמקֹום ְוָהעֹוֶבֶדת ַהֲחָדָׁשה ִסְּיָעה ָלּה 
ַחִּיים  ַרִּבי  ֶׁשל  ַרְעָיתֹו  ַּתְכִׁשיט.  ִּבְבִחיַרת 
ְוִנְכְנָסה  ֵמַהְּצִעיָרה  ְמאֹוד  ִהְתַרְּׁשָמה  אּוִרי 
ְּבִלָּבּה  ִחְּזָקה  ֲאֶׁשר  ֲאֻרָּכה,  ְלִׂשיָחה  ִעָּמּה 
ַהְּמֻצָּין  ָהִראׁשֹוִני  ָהֹרֶׁשם  ֶאת  יֹוֵתר  עֹוד 

ֶׁשָעְׂשָתה ָעֶליָה.

ָהִאָּׁשה  ִהְתַקְּׁשָרה  ֵמַהֲחנּות  ְּבֵצאָתּה 
ַלֲחַבְרָּתּה, ַּבֲעַלת ַהֲחנּות. זֹו ִסְּפָרה ָלּה ִּכי 
ִמֵּתל- ַאְחָיִניָתּה  ִהיא  ַהֲחָדָׁשה  ָהעֹוֶבֶדת 
ָאִביב, ֶׁשָּבָאה ְלִבּקּור ֶׁשל ְׁשֹלָׁשה ָׁשבּועֹות 

ְּבלֹוס-ַאְנֶג'ֶלס.

"ִלְפֵני ְזַמן-ָמה", ִסְּפָרה ָלּה ַהְּיִדיָדה, "ִטְלְּפָנה 
ֵאַלי ִּגיָסִתי ִמִּיְׂשָרֵאל ְוָאְמָרה ֶׁשִּפְתאֹום ָּתַפס 

ֶאת ִּבָּתּה ֵחֶׁשק ַעז ָלטּוס ְללֹוס-ַאְנֶג'ֶלס".

ִאּמֹו ֶׁשל ֶּג'ק לא ָהְיָתה ָאָדם ֶׁשֵאינֹו ְמַבְזֵּבז ְזַמן. 
ָהֶאְפָׁשִרִּיים,  ַהּגֹוְרִמים  ָּכל  ֶאת  ִהְפִעיָלה  ִהיא 
וְלַאַחר ַּכָּמה ָׁשבּועֹות ָיְכלּו ִמְׁשַּפַחת ֶאְטֶנער 
נֹוְׁשִמים  ְּכֶׁשֻּכָּלם  ַהֻּמְגָמר.  ַהִּׁשּדּוְך  ַעל  ְלָבֵרְך 
ְוֵסֶבל  ִסּיּוט  ֶׁשל  ֲאֻרָּכה  ָׁשָנה  ְלַאַחר  ִלְרָוָחה, 
ָיְכלּו ְלַצּפֹות ְלסֹוף טֹוב  ִמְתַמְּׁשִכים. ֵהם ֹלא 
ָהַרִּבי  ֶׁשל  ָהֲעלּוִמים  ְּדָבָריו  ַּכֲאֶׁשר  יֹוֵתר, 
ֻמְפָלָאה  ְּבֶדֶרְך  ֵעיֵניֶהם  ְלֶנֶגד  ִמְתַמְּמִׁשים 
ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵרָרה,  ִתְהֶיה  'ֹלא  ְּביֹוֵתר: 

ִּתְצָטֵרְך ָלבֹוא ֵאָליו'..

ִפְּתאֹום ָמָסְך נֹוֵפל
ָהָיה ֶזה ָמָסְך שֶׁל ַבְּרֶזל ּוְפָלָדה - ַאְך 

ֶמֶלְך ַהָמּשִׁיַח ֵמֹראׁש ֹזאת ָיַדע...

ְיהּוִדים ֵמֵעֶבר ְלָמָסְך שֶׁל ַבְּרֶזל ּוְפָלָדה,
ֶנֱאָנִקים ְוִנְרָדִּפים, ַהַמֲּעָמָסה ִהיא ְכֵּבָדה,
ְבּרּוְסָיה   - שָׁם  ָהָיה  שַָׁיְּך  ֹלא  ִכְּמַעט 

ַהָקָּרה,
ִלשְֹׁמר ּוְלַקֵיּם ֶאת ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה.

 
ָמָסְך שֶׁל ַבְּרֶזל ּוְפָלָדה,

ֹכּחֹו ָעצּום ְבִּלי ִמָדּה,
ְכָּבר שְִׁבִעים שָָׁנה ְנצּוִרים ְבּחֹוָמה,
ִאי ֶאְפשָׁר ָלֵצאת, ַהֶדֶּרְך ֲחסּוָמה!

 
ָאֵכן ָהָיה ֶזה ָמָסְך שֶׁל ַבְּרֶזל ּוְפָלָדה -

ַאְך ֶמֶלְך ַהָמּשִׁיַח ֵמֹראׁש ֹזאת ָיַדע,
ָהַרִבּי ִנֵבּא - שִֶׁיֹּפּל ַהִשְּׁלטֹון ָהַאְכָזר,

ִמי שֶׁשַָּׁמע ֹלא ֶהֱאִמין, ָחשַׁב שֶֶׁזּה מּוָזר!
 

ְוָאז, הּוַסר ַהָמָּסְך, ֹלא עֹוד ַבְּרֶזל ּוְפָלָדה,
ִמִדְּבֵרי ָהַרִבּי ֹלא ָחְסָרה ְנֻקָדּה,

ָיֹכל  ֶזה  !ֵאיְך  יֹוְצִאים  ְיהּוִדים  ִרְבבֹות 
ִלְהיֹות?!

ַלְגֻּאָלּה ֶזהּו ִסיָמן ֻמְבָהק! ַהְתָחַלת ִקּבּוץ 
ַהָגֻּלּיֹות!



ְוָסַגר  ַהַּבְיָתה  ִנְכַנס  יֹוֵסף 
זֹוֶעֶפת.  ִּבְנִקיָׁשה  ַהֶּדֶלת  ֶאת 
ֶקַבע ַעל  ֶּדֶרְך  ֶׁשָּׁשַכן  ַהִחּיּוְך 
ָּפָניו, ֶנֱעַלם ַהַּפַעם. "ַמה ָקָרה 
ִאְׁשּתֹו  ְּדבֹוָרה  ָׁשֲאָלה  ְלָך?" 
ִּבְדָאָגה, "ַהֹּכל ְּבֵסֶדר?" יֹוֵסף 
ֹלא  "ַהֹּכל  ְּבֹראׁשֹו.  ֵהִניד 

ֶאל  ִהְפָנה  הּוא  ְּבֵסֶדר." 
נֹוֵקב.  ַמָּבט  ִאְׁשּתֹו 

ּו  נ ְל ַּב ִק "
 " ! ב ּו ר ֵס
ר  ַמ ָא
 . ט ֶק ֶׁש ְּב
ם  י ִּל ִּמ ַה
ּו  ר ְמ ֶא ֶנ

ט  ַע ְמ ִּכ
ִּבְלִחיָׁשה, 

ְּבקֹול  ִהְדֲהָדה  ַזֲעָקָתן  ַאְך 
ֶאת  ְוָקְרָעה  ָאְזַנִים,  ַמְחִריׁש 
ָּפְצעּו  ֵסרּוב!"  "ִקַּבְלנּו  ַהֵּלב. 

ַהִּמִּלים ֶאת ַהָּבָׂשר ַהַחי.

ָאטּום  ִנְׁשָאר  ַהַּבְרֶזל  ָמַסְך 
ִּתְקָוה.  ֶׁשל  ַצר  ֶסֶדק  ְלֹלא 
ְּברּוְסָיה  ָּכאן,  ִנְׁשָאִרים  ֵהם 
ְלֹלא  ֶלֶחם,  ְלֹלא  ָהֲאֵפָלה, 
ֶׁשֵהם  ְּפִסיָעה  ּוְבָכל  ֲעבֹוָדה, 
ּפֹוְסִעים, ִנְׁשַמע ֵהד ַצֲעֵדיֶהם 
ֶׁשְּמַחִּכים  ַהק.ג.ב.  ַאְנֵׁשי  ֶׁשל 
ֶאת  ָלצּוד  ַהָּנכֹון  ָלֶרַגע 

ַטְרָּפם...

ְלַהְסִּביר  ִמְתַנֵּדב  ִמיֶׁשהּו 
ְליֹוֵסף ֶׁשהּוא ֹלא ָצִריְך 
ָּכל  ָׁשבּור  ִלְהיֹות 
ֵמַהְּתׁשּוָבה  ָּכְך 
ת  י ִל י ִל ְּׁש ַה

ַיְסִּביר  ֶׁשִּמיֶׁשהּו  ֵּכן,  ֶׁשִּקֵּבל? 
ָעָׂשה  ִמִּצּדֹו  ֶׁשהּוא  ְליֹוֵסף 
ִאּׁשּור  ְלַקֵּבל  ִּבְׁשִביל  ַהֹּכל 
ֶזה  ְוַעְכָׁשו  ֵמרּוְסָיה,  ְיִציָאה 
ִיַּקח  ְוֶׁשֹּלא  ּבֹו,  ָּתלּוי  ֹלא 
ַהֹּכל  ָקֶׁשה.  ָּכְך  ָּכל  ֶזה  ֶאת 
ִמָּׁשַמִים, ְוַכִּנְרֶאה ֶׁשֹּלא ִהִּגיַע 

ְזַמּנֹו ָלֵצאת...

ָקֶׁשה ָלֶכם ְלַהְסִּביר לֹו ֶאת 
ֶזה, ָהא?

*     *     *

ָהַרַיי"צ  ָהַרִּבי  ְּכֶׁשָהָיה 
ִיּסּוִרים  ָסַבל  הּוא  ְּבַמֲאָסר, 
ְוָהִעּנּוִיים  ַהֵּסֶבל  ָקִׁשים. 
ַהַּגְׁשִמִּיים ֹלא ֶנְחְׁשבּו ְּבֵעיָניו 
ָלַרִּבי?  ִהְכִאיב  ִלְמאּוָמה. ַמה 
ִהְכִאיב לֹו ֶׁשִּבְהיֹותֹו ְּבַמֲאָסר, 
ַהַּיֲהדּות  ַּבֲהָפַצת  ֲעבֹוָדתֹו 
ֶׁשָהָיה  ַאֵחר  ִמיֶׁשהּו  ֶנֶעְצָרה. 
ָיֹכל  ָהָיה  ַהֶּזה,  ַּבַּמָּצב  ָנתּון 
ַאְׁשָמִתי  ֹלא  'ֶזה  ַלְחֹׁשב: 
ֲאִני  ַּבֶּכֶלא.  אֹוִתי  ֶׁשָּׂשמּו 
ֶׁשָּיֹכְלִּתי  ַמה  ָּכל  ָעִׂשיִתי 

ַיֲהדּות.  ְלָהִפיץ  ִּבְׁשִביל 
ַעְכָׁשו ֲאִני ַּבֶּכֶלא, ֵאין ִלי 
ְלַהְמִׁשיְך  ֶאְפָׁשרּות  ׁשּום 
ֲאִני  ַמה  ַיֲהדּות.  ַּבֲהָפַצת 

ָיֹכל ַלֲעׂשֹות?' 

ָהַרַיי"צ  ָהַרִּבי  ֲאָבל 
ָּכָכה.  ָחַׁשב  ֹלא 
ָהַרַיי"צ  ָלַרִּבי 
ֶרַגע  ָּכל  ָּכַאב 
ִנְמַנע  ֶׁשּבֹו 

ִמֶּמּנּו 

ַהֹּקֶדׁש  ַּבֲעבֹוַדת  ְלַהְמִׁשיְך 
ֶׁשּלֹו. ֹלא ִנֲחָמה אֹותֹו ָהֻעְבָדּה 
ֶׁשִּביָכְלּתֹו.  ְּכָכל  ָעָׂשה  שהוא 
ָהְיָתה  אֹותֹו  ֶׁשִעְנֵין  ַמה 
ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש. ֲהָפַצת ַיֲהדּות 
ְּכֶׁשִּנְמַנע  ַחָּייו.  ָּכל  ָהְיָתה 
ִמַּצד  ַיֲהדּות,  ְלָהִפיץ  ִמֶּמּנּו 
ָסַבל  ֶׁשִּתְהֶיה,  ִסָּבה  ֵאיזֹו 

ָהַרִּבי ְמאֹוד. 

ַלְחֹׁשב:  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ַּגם 
ְלָהִביא  ְּכֵדי  ַהֹּכל  ָעִׂשינּו 
ַהְּגֻאָּלה ֹלא  ִאם  ַהְּגֻאָּלה.  ֶאת 
ֹלא  ֶזה  ֶזה,  ֶרַגע  ַעד  ִהִּגיָעה 
ַּבָּיַדִים  ֹלא  ֶזה  ְּבַאְׁשָמֵתנּו. 
ֶׁשל  ַהַהְחָלָטה  זֹוִהי  ֶׁשָּלנּו. 
ַמה  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. 

ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות?

ָעֵלינּו ִלְלֹמד ֵמָהַרִּבי ָהַרַיי"צ. 
ְּבַׁשְלָוה  ָלנּוַח  ָלנּו  ָאסּור 
ַלֲהָבַאת  'ָעִׂשינּו ַהֹּכל  ְולֹוַמר: 
נּוַכל  עֹוד  ַמה  ַהְּגֻאָּלה. 
ְּכֵאב  ָלחּוׁש  ָעֵלינּו  ַלֲעׂשֹות?' 
ֶׁשַהְּגֻאָּלה  ֶרַגע  ְּבָכל  ֲאִמִּתי 
ְוָלַדַעת ֶׁשָאֵכן ֵּכן,  ִמְתַעֶּכֶבת, 
ְּבֶהְחֵלט  ִהיא  ַהְּגֻאָּלה  ֲהָבַאת 

ְּבָיֵדינּו.
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"ּדּוִדי, 
ַאָּתה  ְלָאן 
ַהַּבְיָתה,  ָּבאָת  "ַרק  ַחִּני.  ָׁשֲאָלה  ְמַמֵהר?" 

ּוְכָבר ַאָּתה הֹוֵלְך?!"

ְּכֵדי  ַהַּבְיָתה  ָּבאִתי  ָהֱאֶמת,  "ְלַמַען       
ַמֶּׁשהּו  ִלְׁשּתֹות  ָׁשלֹום,  ָלֶכם  ְלַהִּגיד 
ִהְתַוֲעדּות  ָלנּו  "ֵיׁש  ּדּוִדי.  ִחֵּיְך  ְוָלֶלֶכת." 
רֹוֶצה  ֹלא  ַוֲאִני  ַּבִּכָּתה.  ְמֹאד  ְמֻיֶחֶדת 

ְלַהְפִסיד ֲאִפּלּו ַּדָּקה ַאַחת, ְלִהְתָראֹות!" 

   הּוא ִמֵהר ָלׁשּוב ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה. ַּבֶּדֶרְך 
ָּפַגׁש עֹוד ֲחִמָּׁשה ֵמֲחֵבָריו. ֻּכָּלם ְּכֶאָחד ָהיּו 
ִמֶּׁשִּנְכַנס  ַהִהְתַוֲעדּות.  ִלְקַראת  ִנְלָהִבים 
ָלַחׁש  ַהִהְתַוֲעדּות,  ְּבאֹוֵרַח  ְמֻלֶּוה  ַהּמֹוֶרה 
ַהֶּזה,  ָהַרב  ֶאת  ַמִּכיר  "ֲאִני  ְלדּוִדי:  ּדֹוִבי 
ֵאין  ָהַרִּבי.  ַעל  ְמֻיָחִדים  ִסּפּוִרים  לֹו  ֵיׁש 
ְלָהִביא  טֹוֵרַח  הּוא  ֶׁשָּלנּו.  ַהּמֹוֶרה  ְּכמֹו 
ָלנּו ַלִהְתַוֲעֻדּיֹות ֶאת ָהֲאָנִׁשים ַהְּמַרְּתִקים 

ְּביֹוֵתר!" 

ּוַבֲחַדר  ְלַדֵּבר  ָהַרב  ֵהֵחל  ַרק  ְוָאֵכן,     
ָּכל  ֻמְחֶלֶטת.  ְּדָמָמה  ִהְׂשָּתְרָרה  ַהִּכָּתה 
ָהֵעיַנִים ִנְתלּו ָּבַרב ָהאֹוֵרַח. ֻּכָּלם ִהְקִׁשיבּו 
ְּבִפּיֹות ְּפעּוִרים. ַאף ַהּׁשֹוָבִבים ֶׁשַּבֲחבּוָרה 
ָּכִליל  ׁשֹוְכִחים  ְמֻרָּתִקים,  ֶהֱאִזינּו   -

ֵמַהּסֹוֵבב אֹוָתם.

ֲחֵבָריו  ְּפֵני  ַעל  ַמָּבטֹו  ֶהֱעִביר  ּדּוִדי 
ְלַעְצמֹו.  ִהְרֵהר  ָסֵפק,'  'ֵאין  ַהַּקּׁשּוִבים. 
ִהְתַוֲעדּות  ַמְבִטיַח  ֶׁשָּלנּו  'ְּכֶׁשַהּמֹוֶרה 

ְמַרֶּתֶקת, ִהיא ָאֵכן ָּכזֹו. ֵאין ֶּפֶלא ֶׁשַהִּכָּתה 
ֶנֱעֶרֶכת  ֶׁשַהִהְתַוֲעדּות  ַלְמרֹות  ְמֵלָאה. 
ֹלא  ֶאָחד  ַאף  ַהִּלּמּוִדים,  ְׁשעֹות  ְלַאַחר 

מּוָכן ְלַהְחִמיץ ֶאת ַהֲחָוָיה ַהְּמֻיֶחֶדת ַהּזֹו.'

הּוא ָׁשב ְוִהְתַרֵּכז ְּבִדְבֵרי ָהַרב ָהאֹוֵרַח. ַהָּלה 
'ְיִחיֻדּיֹות'  ַעל  ְמַרְּתִקים  ִסּפּוִרים  ִסֵּפר 
ְמַעְנְינֹות ּוְמֻיָחדֹות ֶׁשָּזָכה ָלֶהן ִעם ָהַרִּבי 
ָהַרִּבי  ִהְתַיֲחסּותֹו ֶׁשל  ַהָּמִׁשיַח. ַעל  ֶמֶלְך 

ְּתׁשּובֹוָתיו  ׁשֹוִנים,  ִלְפָרִטים 
ִלְׁשֵאלֹות.

"ְיִחידּות ִהיא ַאַחת ַהְּדָרִכים 
ַהְּמַקְּׁשרֹות ֵּבין ָהַרִּבי ַלֲחִסיִדים." 
ִּבְזַמן  "ֶּבָעָבר,  ָהַרב.  ִהְסִּביר 
ֲחִסיִדים  ָהיּו  ַהָּזֵקן,  ַאְדמֹו"ר 
ְוַרק  ִליִחידּות,  ָׁשִנים  ִמְתּכֹוְנִנים 
ְיכֹוִלים  ֶׁשֵהם  ֶׁשִהְרִּגיׁשּו  ְלַאַחר 
ִנְכָנִסים  ָהיּו  ָהַרִּבי,  ִלְפֵני  ַלֲעֹמד 
ַהֲהָכָנה  ַהָּׁשִנים  ִעם  ִליִחידּות. 

ֶנֶעְׂשָתה ְקָצָרה יֹוֵתר." ִהְמִׁשיְך. 

"אּוָלם ָּכל ָחִסיד ֶׁשָהָיה לֹו ּתֹור ִליִחידּות 
ִעם ָהַרִּבי ָהָיה ִמְתּכֹוֵנן ַּבָּיִמים ֶׁשִּלְפֵני ֵכן 
ְּכָכל ְיָכְלּתֹו. לֹוֵמד ַמַאְמֵרי ֲחִסידּות, טֹוֵבל 
ַּבִּמְקֶוה, ַמְרֶּבה ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים. ָהיּו ַאף 
ָּכל  ַהְּיִחידּות.  ְּביֹום  ָלצּום  ֶׁשָּנֲהגּו  ָּכֵאּלּו 
ִלְפֵני  ַלֲעֹמד  ָראּוי  ִלְהיֹות  ִהְׁשַּתֵּדל  ֶאָחד 

ָהַרִּבי. 

"ְיִחידּות ִהיא ָּדָבר ַנֲעֶלה ְמֹאד. זֹוִהי ְּפִגיָׁשה 
ְמֻיֶחֶדת ֶׁשל ֶהָחִסיד ְלַבּדֹו ִעם ָהַרִּבי. ַאף 
ַרק  ַלְּיִחידּות.  ִאּתֹו  ַיַחד  ִנְכָנס  ֹלא  ֶאָחד 
ָלנּו  ַמְסִּביִרים  ַּבֲחִסידּות  ְוָהַרִּבי.  הּוא 



ַהְּיִחיָדה  ֶׁשל  ִהְתַקְּׁשרּות  ֶזה   – ֶׁשְּיִחידּות 
ַּבְּנָׁשָמה  ְּפִניִמי  ֲהִכי  ַהֵחֶלק   - ָהָאָדם  ֶׁשל 
ֶׁשָּלנּו, ִעם ַהְּיִחיָדה ַהְּכָלִלית - ָהַרִּבי, ְנִׂשיא 
ַהּדֹור, ֶׁשהּוא ַהְּנָׁשָמה ַהְּכָלִלית ֶׁשל ַהּדֹור."

הּוְרָמה  ִיְצָחק  יֹוֵסף  ֶׁשל  ֶאְצָּבעֹו 
ֶׁשְּבָׁשִנים  ָלנּו,  ִסֵּפר  "ַהּמֹוֶרה  ְּבַבְיָׁשנּות. 
ִקֵּבל  ֹלא  ְּכָבר  ָהַרִּבי  יֹוֵתר,  ְמֻאָחרֹות 
ֶׁשְּבבֹוא  ִיָּתֵכן  ַהִאם  ִליִחידּות.  ֲאָנִׁשים 
ִיְתַּגֶּלה,  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ְּכֶׁשָהַרִּבי  ַהְּגֻאָּלה, 

ַּתְחֹזְרָנה ַה'ְּיִחיֻדּיֹות'?"

"ְׁשֵאָלה ָיָפה ָׁשַאְלָּת." ָהַרב ָסַקר ְּבִחָּבה ֶאת 
יֹוֵסף ִיְצָחק ֶׁשִהְסִמיק ַקּלֹות. "ַלֲאִמּתֹו ֶׁשל 
ְמֻיֶחֶדת  ְיִחידּות  ָלנּו  ִּתְהֶיה  ַּבְּגֻאָּלה  ָּדָבר, 
ְמֹאד. ֹלא ַרק ִעם ָהַרִּבי ֶאָּלא ִעם ַהָּקָּב"ה 

ְּבַעְצמֹו."

ַהַּתְלִמיִדים  ָּכל  ַנֲחַלת  ָהָיה  ׁשֹוֵאל  ַמָּבט 

ַּבִּכָּתה. 

ַהְּגֻאָּלה  "ַעל 
"ְוָהיּו  ָּכתּוב:  ָהֲעִתיָדה 
ֶאת מֹוֶריָך."  ֵעיֶניָך רֹואֹות 
ֶהְעֵלם  ֶׁשל  ַמָּצב  ִיְהֶיה  ֹלא 
ָהַרִּבי  ֶאת  ִנְרֶאה  ְוֶהְסֵּתר. 
ָּכל  ְוֶאת  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך 

ְצִריִכים  ְּכֶׁשָאנּו  ַהּיֹום  ְּכמֹו  ֹלא  ָהַרִּבִּיים. 
אֹו  ָהַרִּבי,  ְּדמּות  ֶאת  ְלַעְצֵמנּו  ְלַצֵּיר 
ְלַעְצְמֶכם,  ָּתֲארּו  ִּבְתמּוָנה.  ְלִהְתּבֹוֵנן 
ְיָלִדים, ִנְרֶאה ֶאת ָהַרִּבי ְּבָגלּוי ַמָּמׁש! ָּכל 

ִלְלֹמד  ִאּתֹו,  ּוְלׂשֹוֵחַח  ָלֶגֶׁשת  יּוַכל  ֶאָחד 
ַהּקֹוֵדם  ָהַרִּבי  ָלנּו  ֶׁשאֹוֵמר  ְּכמֹו  ִאּתֹו. 
ֶׁשִּיְהֶיה  ַהָּמִׁשיַח  ֶׁשַּמֲעַלת   - יֹום'  ְּב'ַהּיֹום 
ָהָאבֹות  ִעם  ּתֹוָרה  ֶׁשִּיְלַמד  ְוַלְמרֹות  ָעָנו, 
ִיְלַמד ַּגם ִעם ָהֲאָנִׁשים  ּוֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, הּוא 

ַהְּפׁשּוִטים. 

ֶקֶׁשר  ִיְהֶיה  ָהַרִּבי  ִעם  ֶׁשָּלנּו  ַהֶּקֶׁשר  ָּכְך 
ִּביִחידּות."  ְּכמֹו  ְּביֹוֵתר-  ָעֹמק  ְּפִניִמי, 
ִנְׁשְמעּו  ִהְתַּפֲעלּות  ֶׁשל  ִנְרָּגִׁשים  ְרָחִׁשים 

ַּבִּכָּתה.  

"ִּבְרׁשּוְתָך, ָהַרב." ִהְתָעֵרב ַהּמֹוֶרה. "ַאְזִּכיר 
ָלֶכם, ְיָלִדים, ַמה ֶּׁשָּלַמְדנּו ְּבִׂשיחֹות ָהַרִּבי. 
ָּכל ְיהּוִדי ֵיׁש ּבֹו ִניצֹוץ ֶׁשל ִנְׁשַמת ָמִׁשיַח, 
ִיְתַאֲחדּו  ַהְּנָׁשמֹות  ָּכל   - ָמִׁשיַח  ּוְבִביַאת 
ְוִיְתַקְּׁשרּו ִעם ַהְּנָׁשָמה ַהְּכָלִלית -  ִנְׁשָמתֹו 

ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח".

"ָאֵכן, ֵּכן" ִאֵּׁשר ָהַרב. 

"ּוָמה ִעם ַהְּיִחידּות ִעם ַהָּקָּב"ה?" 
ָׁשַאל ׁשּוב יֹוֵסף ִיְצָחק.

ַהְּיָלִדים ָעׂשּו ָאְזָנם ַּכֲאַפְרֶּכֶסת. 

"ַהְּמָפְרִׁשים ַמְסִּביִרים ָלנּו." 
"ֶׁש"ְּוָהיּו  ְּבַנַחת.   ָהַרב  ִהְבִהיר 
ְמֻכָּון  מֹוֶריָך",  ֶאת  רֹואֹות  ֵעיֶניָך 
ַהְּׁשֵלָמה  ַּבְּגֻאָּלה  ַהָּקָּב"ה.  ַעל 
ִּתְהֶיה ִהְתַּגּלּות ֱאֹלקּות. ָּכל ֶאָחד 
ָּכֵעת  ַהָּקָּב"ה.  ֶאת  ִלְראֹות  יּוַכל 
ּוַמְרִּגיִׁשים  ַּבה',  ַמֲאִמיִנים  ֲאַנְחנּו 
הּוא  ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ַאְך  אֹותֹו. 
מּוָחִׁשית.  ִּבְרִאָּיה  ֵאֵלינּו  ִיְתַּגֶּלה 
ִנְרֶאה אֹותֹו ַמָּמׁש ְּבֵעיֵנינּו. ְוָאז ָהֱאמּוָנה 

ִּתְהֶיה ְּבֹאֶפן ֶׁשל ְרִאָּיה. 

ְּכמֹו  ֹלא  ַלָּקָּב"ה.  ְּביֹוֵתר  ְקׁשּוִרים  ִנְהֶיה 
ִּבְזַמן ַהָּגלּות, ָּבּה ֶיְׁשָנם ָּכל ִמיֵני ִּפּתּוִיים 
ַהַּמְפִריִעים ָלנּו ַלֲעֹבד ֶאת ה'. ַמְסִּתיִרים 
ֶׁשַהָּקָּב"ה  ָהֲאִמִּתית  ָהֻעְבָּדה  ֶאת  ֵמִאָּתנּו 
ָּבעֹוָלם  ָּדָבר  ׁשּום  עֹוד  ְוֵאין  ַהֹּכל  הּוא 
ַהֶּזה חּוץ ִמֶּמּנּו. ַּבְּגֻאָּלה ִנְהֶיה ְקׁשּוִרים ִעם 

ַהָּקָּב"ה ְּבָגלּוי."



ִמְתּכֹוְנִנים  ֵאיְך  "ָאז   
ָׁשַאל  ַהּזֹו?"  ַל'ְּיִחידּות' 

ּדּוִדי. 

ַהְרֵּבה  ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ָּכזֹו  "ִליִחידּות 
ֲהָכנֹות." ִחֵּיְך ָהַרב. "ְּכֵדי ֶׁשְּבבֹוא ַהְּגֻאָּלה, 
ָלַרִּבי,  ָלֶגֶׁשת  ָחִליָלה,  ִנְתַּבֵּיׁש,  ֹלא 

ַהָּקָּב"ה.  ִעם  ְלִהְתָראֹות 
ְצִריָכה  ַהּזֹו  ְוַהֲהָכָנה 
ֶזה  ְּבֶרַגע  ְלַהְתִחיל 
ַמָּמׁש. ֲהֵרי ָמִׁשיַח עֹוֵמד 

ְלִהְתַּגּלֹות ְּבָכל ֶרַגע. 

ָלנּו  ָאַמר  ְּכָבר  ָהַרִּבי 
ָמִׁשיַח  ִהֵּנה  ִהֵּנה  ִּכי 
ָּבא, ּוְצִריִכים ִלְהיֹות 
ִלְקָראתֹו. מּוָכִנים 

ְוַנְתִחיל  ָהָבה  ָאז 
נֹוִסיף  ָּכֵעת.  ְלִהְתּכֹוֵנן 

ּוְבַמֲעִׂשים  ְּבִמְצוֹות,  ְּבתֹוָרה, 
ֶׁשְּמָקֶרֶבת   - ְצָדָקה  ִנֵּתן  טֹוִבים. 

ְוֶזה  ַלֵּׁשִני,  ְנַסֵּיַע ֶאָחד  ַהְּגֻאָּלה.  ֶאת 
ַעְצמֹו ְיָקֵרב ֶאת ַהְּגֻאָּלה. 

"ְוָאז, ְּכֶׁשָהַרִּבי ִיְתַּגֶּלה ֵּתֶכף ּוִמָּיד ַמָּמׁש." 

ִסֵּים ָהַרב ֶאת ְּדָבָריו. "נּוַכל ָלבֹוא ְלָפָניו 
ֶׁשָעִׂשינּו  ִּביִדיָעה  ֵלָבב.  ּוְבטּוב  ְּבִׂשְמָחה 
ֶאת ָּכל ַהָּדרּוׁש ְלִהְתַּגּלּותֹו. ֶׁשָאנּו ְראּוִיים 
ָהַרִּבי  ִעם  ְלִהְתַקֵּׁשר  ְראּוִיים  ִל'יִחידּות'. 

ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א."

ָּכְתֵלי  ֵּבין  ְלִהְׁשַּתֵּפְך  ֵהֵחל  ֲחִריִׁשי  ִנּגּון 
ֶׁשל  ַמְחְׁשבֹוֵתיֶהם  ֶאת  ְמַלֶּוה  ַהִּכָּתה. 
ֶאת  ָעַצם  ּדּוִדי  ַהְּיָלִדים. 
ְלַעְצמֹו  ְמַדֶּמה  ֵעיָניו, 
ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ַהַּמֲעָמד  ֶאת 
ַקָּבַלת ְּפֵני ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו, 
ִיַּגׁש  הּוא  ּבֹו  ָהֶרַגע  ֶאת 
ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ָלַרִּבי 
"ֲאִני  ִעּמֹו.  ְוִיְתָרֶאה 
ְּכָכל  ַלֲעׂשֹות  ַחָּיב 
ִּביָכְלִּתי  ֲאֶׁשר 
ָראּוי  ִלְהיֹות  ְּכֵדי 
ְלָכְך." ָאַמר ְלַעְצמֹו. 

ִּתְתַרֵחׁש  ֶׁשַהְּגֻאָּלה  "ְּכֵדי 
ֵּתֶכף ּוִמָּיד ַמָּמׁש, ַוֲאִני ֶאֱהֶיה מּוָכן 

ָּכָראּוי ִל'יִחידּות'."



פעילות  שנת  יחד  עברנו 
הייתה  זו  ומהנה.  סוערת 
רבות  עלי  שהשפיעה  שנה 
בחיים  המון  בי  ושינתה 
שכל  בטוח  ואני  שלי, 
מתחבר  זאת  שקורא  חייל 

לדברים..

השבועית  הפעילות 
המדריכים  עם  יחד 
הכנסים  האהובים.. 

העוצמתיים והמרתקים.. 
ת  ו י ו ד ע ו ו ת ה ה
העלונים  המושקעות.. 
החודשיים שכל כך כיף 
מחנה  וכמובן  לקרוא.. 

מגדל  ישראל  'גן  הקיץ 
העמק' ה'תשע"ח!!!..

יותר  התחברתי  זו  בשנה 
בצבאות  'חייל  למושג 

אומר  זה  מה  השם'. 
עבורי ביום יום. מה זה 
השביעי.  בדור  חסיד 
כיצד ניתן לחיות משיח 

ולהתקשר לרבי באמת גם 
בזמננו זה.

חיילים!

אמנם בזכות הרבי שליט"א 
של  המבורכת  והפעילות 
צבאות השם, כיף לנו לחיות 
לחיות  לנו  כיף  אלוקות. 
כל  ורציני.  אמיתי  זה  רבי! 
רגע בחיינו חדור בכך שזהו 
לגאולה  האחרון'  'הקרב 

המושלמת..

לא  ממש  ]=אבל[.  אבער 
שנת  לסיים  כך  ייתכן 

ועיקשת!  סוערת  מלחמה 
לנו  להיות  צריך  פשוט 
שכל  הגיוני  ובלתי  מופרך 
הזו נלחמנו לשווא!!  השנה 
לריק!! סתם! אם הרבי מלך 
בשנה  התגלה  לא  המשיח 
בגאולה  ממש  בפועל  זו 

שום   – השלימה 
שווה!!  לא  דבר 

זו ממש לא קיצוניות לומר 
זאת. הרבי בעצמו כך אמר 
שכל  ה'תשנ"א  ניסן  בכ"ח 
היה  עכשיו  עד  מה שעשה 
מילים  אלו  ולריק'!!  'להבל 

של הרבי!

שליט"א  שהרבי  כמובן 
פעולה  מכל  ושמח  מעריך 
במהלך  שעשינו  טובה 
הרבי  החולפת.  השנה 
לסמוך  וממשיך  מעריך 
עלינו. קירבנו את הגאולה 

בצעדי ענק!

אל  הגענו  לא  אם  אבל 
והיחידה  האחת  המטרה 
של  המושלמת  התגלות   –
הרבי מלך המשיח – פשוט 

עבדנו סתם!..

כל חיינו הינם עבור מטרה 
דירה  לה'  לעשות   – אחת 
יקרה  כמובן  וזה  בעולם 

בהתגלות.

בנים  אהובים!  חיילים 
יקרים של הרבי!

בואו  וניקח אחריות.  בואו 
ונתמסר 'על אמת' לרבי! 
בואו ונתבטל.. כן! גם 
נסיונות  לי  יש  אם 
מנסה  הרע  והיצר 
שאגשים  להפריע 
הכי  הדבר  את 
כולו  בעולם  חשוב 
)!(, צריך להלחם בכל 
ינצח!  שהרבי  הכוחות 
פנימיים  הכי  שבמקומות 
לא  אחד  אף  בהם  שלנו, 
יודע מה אני חושב ועושה 

– שם רק הרבי קובע!!!

קעמפ  בדיי  שלמדנו  מה 
ש'הרבי  השנה  העוצמתי 
כך!  באמת  זה   – הכל'  הוא 
ם  י  י  ח  ה  ל   כ  זה  הרבי 

שלנו!

אחריות  ניקח  אם  חיילים. 
ברצינות ובשמחה – באותו 
רגע פשוט הרבי מתגלה! זה 
הרבי..!  של  'עקשן'  נקרא 
ציפו  עבורה  המטרה  את 
אנחנו  הדורות,  כל  ועבדו 

>>>

חיילי צבאות השם ממגדל העמק הנאמנים והמסורים לאבינו מלכנו לחיים ולברכה!

חודש כסלו



נשלים..

ה'תשע"ט  שנת  תחילת 
ביותר  הטוב  הזמן  זהו   -
להביא  להתמסר..  להחליט 

משיח בפועל ממש..!

בקביעות  נשתתף  בואו 
השם  צבאות  בפעילות 
יחד  לבד!  )לא  השבועית 
באהבת  החברים  עם 
גאולה  בסדר  ישראל..(, 

ובמבצעי  בת"ת  ומשיח 
צבאות השם.

יתגלה,  כשהרבי  ובאמת 
התוועדות  של  בעיצומה 
ה'קרב  גליון  דפי  עלי  זו 
שליט"א  הרבי  האחרון', 
עמוקה  תודה  לנו  יכיר 
כן.  עמוק:  לב  מקרב 
גרמת  עליך!  לסמוך  ניתן 

להתגלות..!

בהצדעה  נכריז  ואנו 
עם  יחד  מוחלט,  ובביטול 
'הנבחרת',  חיילי  מאות 
נכריז בשמחה ובכוונה, את 

הכרזת הקודש הנצחית: 

'יחי אדוננו מורנו ורבינו 
מלך המשיח לעולם 

ועד'...!

יֶּמֶת  מִסְּתַ בְּׁשַבָּת  ׁשַחֲִרית  ּתְפִלַּת  כַּאֲׁשֶר 
בְּבֵית-מְִדָרׁשוֹ ׁשֶל הַָרבִּי מֶלֶךְ הַמָּׁשִיחַ, אַלְפֵי 
אֶת  לִסְעֹד  לְבָּתֵיהֶם  פּוֹנִים  לֹא  הַנּוֹכְחִים 
ַבָּת. הֵם מְמַהֲִרים לְִתפֹּס מְקוֹמוֹת  סְעוַּדת הַּשׁ
ׁשֶּתְַתחִיל  לַהְִתוַעֲדוּת  הַגָּדוֹל  בָּאוּלָם  טוֹבִים 
יוֹם  כְּׁשֶמַּגִּיעַ  כְּלָל  בְֶּדֶרךְ  ַקלָּה.   ׁשָעָה  בְּעוֹד 

מְיֻחָד יֵׁש 'הְִתוַעֲדוּת' עִם הַָרבִּי.

בִּׁשְנַת ה'תשל"ה חָל ט' בְּכִסְלֵו בְּיוֹם ׁשַבָּת. 
ׁשֶל  הַהִלּוּלָא  וְיוֹם  הַהֻלֶֶּדת  יוֹם  הוּא  זֶה  יוֹם 

אְַדמוֹ"ר הָאֶמְצָעִי. 

הָיָה זֶה ִטבְעִי וּבָרוּר לְכָל הַחֲסִיִדים ׁשֶבְּׁשַבָּת 

 ּ צִפּו הַחֲסִיִדים  הְִתוַעֲדוּת.  ּתְִתַקיֵּם  ַּאי  בְּוַד זוֹ 
לַהְִתוַעֲדוּת בְּכִלְיוֹן-עֵינַיִם...

ַּוְָקא  אַךְ כְּגֶֹדל הַצִּפִּיָּה כָּךְ הָיְָתה הַּתְַדהֵמָה ׁשֶד
בְּׁשַבָּת כָּזוֹ לֹא הְִתַקיְּמָה הְִתוַעֲדוּת!

וּמַדּוּעַ בֶּאֱמֶת הִיא לֹא הְִתַקיְּמָה??

***

ׁשֶל  ְכוּנָה  הַּשׁ הַיְיְטס,  ּן  ְקַראו בִּׁשְכוּנַת 
 ּ בִּנְיו הַָרבִּי 
לָמַד  יוְֹרק, 
בַּעַל  נַעַר 

<<<

ִּבְׁשִביל ֵלב ֶׁשל ֶיֶלד
ִלְכבֹוד יֹום ֻהֶּלֶדת, יֹום ִהְסַּתְּלקּות ְוַחג ַהְּגֻאָּלה ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי 

ט'-י' ִּכְסֵלו



נְעִָרים  כַּמָּה   ּ הָיו וּבְכִּתָתוֹ  חִָריג,  מְַראֶה 
ּ בּוֹ בְּׁשֶל כָּךְ. ׁשֶהְִתגָּרו

"אִמָּא, אֲנִי לֹא יָכוֹל יוֵֹתר לָלֶכֶת לְבֵית הַסֵּפֶר", 
ׁשֶל  "הַהְִתנַהֲגוּת  אִמּוֹ,  בִּפְנֵי  הַבֵּן  הְִתלוֹנֵן 

הַיְּלִָדים כְּבָר בִּלְּתִי נִסְבֶּלֶת!".. 

אֶת  לַָרבִּי  כְָּתבָה  הַנַּעַר  ׁשֶל  הַכְּאוּבָה  אִמּוֹ 
כָּל הַמְִּתַרחֵׁש עִם בְּנָהּ. הַָרבִּי ׁשֶדּוֹאֵג לְכָל 
לְַטפֵּל  חוֹדוֹקוֹב  הַָרב  מִמַּזְכִּירוֹ  בִּקֵּׁש  יְהוִּדי, 
לְִתחוּׁשָתוֹ  וְלְִדאֹג  בַּמְּאָֹרע  אִיׁשִי  בְּאֹפֶן 

הַּטוֹבָה ׁשֶל הַנַּעַר.

בַּר  חֲגִיגַת  הְִתַקיְּמָה  תשל"ה  כִּסְלֵו  בְּט' 
הַכְּנֶסֶת  מִבָּּתֵי  בְּאֶחָד  הַנַּעַר  ׁשֶל  הַמִּצְוָה 
 ּ יָׁשְבו הַּתְפִלָּה  ּוּם  בְּסִי הַָרבִּי.  ׁשֶל  בִּׁשְכוּנָתוֹ 
הֵם  אַךְ  אִּתוֹ,  ְׂמֹחַ  וְלִש לַחְגֹּג  הַמְִּתפַּלְּלִים 
לְהַסְפִּיק  כְֵּדי  בִּמְהִירוּת  זֹאת  לַעֲשׂוֹת   ּ ָרצו
ְרגָעִים  הַָרבִּי.  עִם  בַּהְִתוַעֲדוּת  וּלְהִׁשְּתַּתֵף 
ּ אֶת הַחֲגִיגָה נִכְנָס  סְפוִּרים לִפְנֵי ׁשֶהֵם סִיְּמו
ּוֹם לֹא ּתֵעֵָרךְ  חָסִיד לְבֵית הַכְּנֶסֶת וְָקָרא "הַי
 ּ הְִתוַעֲדוּת בִּ-770 עִם הַָרבִּי!". כָּךְ הִמְׁשִיכו
הַמְּסֻבִּים לַחְגֹּג עִם הַנַּעַר בְּנַחַת עוֹד כַּמָּה 

ָּבָר גַָּרם לוֹ עֹנֶג ָרב. ׁשָעוֹת וְהַד

לְאַחַר מִכֵּן, הִסְבִּיר הַָרבִּי שֶלִיָט"א לְמַזְכִּירוֹ 
כְֵּדי  ׁשַבָּת:  בְּאוָֹתהּ  הְִתוַעֵד  לֹא  הוּא  מַדּוּעַ 
ּ לוֹ אֶת בַּר  ׁשֶהַנַּעַר לֹא יְִתאַכְזֵב מִכָּךְ ׁשֶחָגְגו

הַמִּצְוָה בִּמְהִירוּת..

הַָרבִּי וִּתֵר עַל הְִתוַעֲדוּת עִם הַחֲסִיִדים בְּיוֹם 
ַׂמֵּחַ  לְש כְֵּדי  זֶה  מְיֻחָד 
ׁשֶל  לִבּוֹ  אֶת 
מְיֻחָד  נַעַר 

אֶחָד.



המתינה ה כבר  השחורה  מרכבה 
בחוץ. בתוך הבית, המוקף שוטרים 
את  הזקן  אדמו"ר  עשה  מזוינים, 

ההכנות האחרונות לקראת מאסרו.

הזקן  אדמו"ר  של  גיסו  קזיק,  ישראל  ר' 
מילים.  מספר  עימו  להחליף  הצליח 
עכשיו  תיסע  שאל?  הוא  לעשות  מה 
לפטרבורג! ענה הרבי. המרכבה השחורה 
יצאה לדרך, והחסידים דאגו מאוד. אחד 
החיילים לחש לחסיד שאשמתו של הרבי 

חמורה.

אסירים  להוביל  נהגו  השחורה  במרכבה 
מסוכנים מורדים במלכות. 

חב"ד,  חסידות  מיסד  הוא  הזקן  אדמו"ר 
והפיץ חסידות בכל הארץ, והפעילות 
לא מצאה חן בעיני הממשלה, והם 
ניסו להתנכל לרבי בכל דרך 

ומחיר. 

לסגור  רצה  אחד  יהודי 
תורה  התלמודי  את 
לימודי  אותם  וללמד 
חול, ויהודי זה הלשין 
על הרבי וגרם 

למאסרו. החסידים רצו מאוד לדעת היכן 
היה מסוכן לעקוב  כולאים את הרבי אך 
הפעמים  ברוב  שעקב  מי  המרכבה,  אחר 
המרכבה  וכשעברה  איתה,  ממשיך  היה 

ברחוב היו מסיטים מבט ממנה.

היה  ולא  החסידים  בפי  שהיתה  השאלה 
תשובה: איפה הרבי?

ומבצע  ברוסיה  היו  רבים  כלא  בתי 
כל  ולמרות  אפשרי,  בלתי  היה  החיפוש 
הקשיים הקימו ועד פעולה אולם לא ידעו 

היכן הרבי ומה מצבו.

רבי  של  מילה  מהו  ידע  הרבי  של  גיסו 
התעכב  ולא  לדרך  יצא  היסוסים  וללא 
למרות  החליף  לא  בגדיו  את  אפילו  יום 
לו  לגרום  אלול  היה  שלבש  זה  שלבוש 

בעיות, 

גם את תעודותיו שכח אולם הוא השאיל 
מאחד מהחסידים את תעודותיו ואמץ לו 

זהות אחרת. 

התרשמו כ החוקרים  נחקר,  שהרבי 
ממנו בנוגע לניקיון כפיו, החוקרים 
סתם  הרבי  על  שהעלילו  ידעו 
להם  אפשר  לא  החוק  אולם  עלילה 

לשחררו.

יום אחד פנה אחד השרים שהתרשם ממנו 



עמוקות בזמן מאסרו, 

ושאלו אם יוכל לעשות לרבי טובה? הרבי 
חי  שהוא  משפחתו  לבני  להודיע  אמר 

וקיים. 

את  יודיע  כיצד  הרבי  את  שאל  השר 
מבני  איש  מכיר  הוא  אין  הרי  הבשורה 

משפחתו של הרבי?

לפני שהחיילים לקחו אותי הוריתי לגיסי 
ובטח  לפטרבוג  לנסוע  קזיק  ישראל  ר' 

קיים את בקשתי מיד,

מהבגדים  שונים  בגדים  לבוש  היה  הוא 
משוטט  ובדאי  כאן  ללבוש  שנוהגים 

בסביבות בתי הסוהר.

בתי  סביב  והסתובב  למרכבתו  יצא  השר 
הסוהר במעשה זה אם היה נתפס יכול היה 

למלא את מקומו של האסיר.

ר ל ח א
ת  ו ט ט ו ש ש
יהודי  מצא 
למראה  התואם 
לו.  שהרבי מסר 
את  עצר  הוא 
ורמז  מרכבתו, 
לגשת  ליהודי 
לעברו, מה שמך? 

שאל השר. 

שהוא  היהודי 
ישראל  ר'  היה 
להזדהות  פחד 
בשמו האמיתי אז הציג 
שהיה  בשם  עצמו  את 
אתה  בתעודות.  רשום 
השר  הפטיר  משקר 

והמשיך בדרכו.

ר' ישראל הבין שהשר 
אינו רוצה להרע לו,

 אלה רוצה להודיע לו הודעה.

ר  ח א ל
התייעצות 
זקני  עם 
ם  י ד י ס ח ה
ו  ה ש ש

היה  באזור 
שזו  להם  ברור 

מהרבי.  הודעה 
הם הורו לר' ישראל 

ולשוטט  להמשיך  קזיק 
במקום שהשר פגשו.

לרבי  הגיע  השר  למחרת 
ואמר לו שפגש יהודי התואם 

למראה שאמר אך אינו ר' ישראל 
ישראל  ר'  כן  שזה  הבין  הרבי  קזיק, 

ואולי  שנית  לנסות  לשר  אמר  קזיק 
הפעם יסכים להזדהות.

ושאלו  היהודי  את  כשפגש  הפעם   
השר  קזיק.  ישראל  ר'  לו  ענה  לשמו 
בעגלתו  המשיך  אלה  דבר  אמר  לא 
שהגיע  עד  ברגלו,  קזיק  ישראל  ור' 
לביתו של השר. ר' ישראל קזיק תוהה 
מה עליו לעשות? ופתאום הוא רואה 

אבטיח נופל מהחלון, ישר תפס בו ורץ 
לביתם של החסידים.

במעמד כולם פרס את האבטיח.

בתוך ש נמצא  פרצה!  מחתם 
בכתב  כתוב  קטן  פתק  האבטיח 
ה'  ישראל  שמע  הרבי:  של  ידו 
החסידים  את  אפפה  שמחה  ה'.  אלוקינו 

הרבי חי! אולם עדין היכן הרבי...

הרבי לא היה יכול לאכול משום שהאוכל 
שהוגש לאסירים היה לא כשר.

הממונה ניסה לשכנע את הרבי אך הרבי 
אוכל  לו  יביאו  לא  שאם  בתוקף  אמר 
שום  יאכל  לא  יהודי  במטבח  שהתבשל 
הוא  אם  הרבי  את  שאל  הממונה  מאכל, 

יביא לו אוכל כשר הוא יאכל?



ם  א
לי  תביא  אתה 

יהודי  מאיש  מרקחת 
ואתה תיקח ממנו ותביאנו 

אלי אני אוכל, השיב הרבי. 

החסיד  את  לו  בחר  הממונה 
ובקשו  מלפלי,  מרדכי  ר'  הגביר 

מרקחת  בשבילו  להכין 
טובה וכשרה.

ר'  של  לבו 
לו  אמר  מרדכי 
ת  ח ק ר מ ה ש
הרבי,  בשביל 
שם  הוא 
ת  י ת ח ת ב
ת  ח ק ר מ ה
שבו  פתק 
מיהו  רשום: 
והיכן  האוכל 

נמצא?  הוא 
את  לו  החזיר  הממונה  למחרת  שמו.  את  וחתם 
והנה  הקערה  לעבר  הביט  מרדכי  ר'  הקערה. 

בתחתית נשאר קצת מרקחת, 

ר' מרדכי הסיר את המרקחת ומצא את הפתק...

וקמה  מצבו  ומה  הרבי  היכן  רשום  היה  בפתק 
הוראות פעולה לשחרורו.

במאסר א ישב  הזקן  דמו"ר 
פרקי   53 כמנין  ימים,   53

התניא שחיבר. 

הרבי שוחרר בי"ט כסליו, ומאז 
הגאולה"  כ"חג  זה  יום  נחוג 
על  החסידות  התגברה  שאז 
ופרצה  שנערמו  המכשולים 

ימה וקדמה... 

'משמש  ה  צבאות  ארגון 
לתורה  ישראל  ילדי  לקירוב 
ומצוות, ולכן מיותר לציין שייסודו 
רציני  דעת  שיקול  מתוך  נעשה 

ביותר.

ה'"  "צבאות  כל:  ראשית 
איננו מונח מחודש: הוא מוזכר 

בתורה בקשר לגאולת ישראל 
ממצרים.

נאמר  לא  שהמונח  ברור 
גופנית.  למלחמה  בקשר 

אלה  ש"צבאות"  היא  הכוונה 
כן  לפני  משועבדים  שהיו 
ונהפכו  השתחררו  לפרעה 
שיוכלו  ה'"  "צבאות  להיות 

לעבוד את ה', ואותו בלבד.

את  מהללת  אינה  התורה 
'עריכת  'מאבק',  של  המושג 
להיפך,  וכדומה.  מלחמה' 
ונתיבותיה  נועם  דרכי  "דרכיה 
שהתורה  חז"ל  וכדברי  שלום," 
בעולם",  שלום  לעשות  ניתנה" 
המחזיק  "כלי  הוא  "שלום" 
ברוח  רז"ל  מאמרי  ועוד  ברכה" 

זו.

"צבאות  הארגון  כשנוסד 
מהשתמשות  מאוד  נזהרתי  ה'" 



רק  צבאיים.  ובמונחים  בביטויים 
התורה.  לרוח  המתאימים  מונחים 

במכתבו  מזכיר  שכבודו  "ריגול"  כמו  מונח 
– לא השתמשנו בו.

"צבאות  שהלשון  היות  היא:  השאלה 
של  רוח  המדגיש  כמושג  לאחרים  נדמה  ה'" 

לוחמה ומאבק - מדוע היו טעמים שהכריעו את 
החששות הללו? האם לא היו יכולים להשיג את 

אותה מטרה בדרכים אחרות?

לנקודת  אותנו  מביא  זה  דבר 
בזמננו,  הבעיה  עיקר  הבעיה. 
ב'קבלת  החיסרון  היא  דעתי,  לפי 
שמים'  מלכות  'עול  רק  לא  עול', 
התבטלות  של  הכללי  המושג  אלא 
שבבית,  ההורים  כולל   – סמכות  בפני 

המחנכים שבבית הספר...

להחליף  היחידה  שהדרך  למסקנה  הגעתי 
את מהלך המחשבה הזה היא על ידי מערכת 
לה.  רגילים  שהם  פקודות  ומילוי  משמעת  של 
אותה  ימצאו  עצמם  שהילדים  כזאת  ומערכת 

קרובה לרוחם.

אגב, זוהי גם הדרך לחנך ילדים שנולדו עם 
נטייה  לכוון  ומאבקים,  ללוחמה  נפשית  נטייה 
לנקודה  אותנו  מביא  זה  דבר  הנכון.  לאפיק  זו 
ביותר  חשוב  'שלום'  שהמושג  למרות  נוספת, 
בתורה, מכל מקום נברא העולם באופן שיש בו 

פנימית  מלחמה  תמיד 

ם  ע

ר  צ י ה
 . ע ר ה

מובא  בזוהר 
מובא  "לחם"  שהמילה 

"מלחמה",  של  השורש  מאותו 
ושזה רומז למלחמה התמידית בנפשו של אדם, 
נעלה  באופן  או  כבהמה  וסובא  זולל  יהיה  אם 

יותר – שהגוף יהיה בריא ויוכל לעבוד את ה.'

ילדי  שצריכים  היחידה  המלחמה  זוהי 
"צבאות ה'" לנהל.......

רק  לא  האמורות  שהשורות  מקווה  אני 
אלא  מעלה,  שכבודו  החששות  את  שיבטלו 
יכניסו את כבודו בין המחנכים הידועים הרבים 
והמנהיגים הרוחניים שהמליצו על התכנית של  
"צבאות ה'" בתור האמצעי המתאים להגיע אל 

המטרה בהצלחה.

)כ"ו טבת תשמ"ב – תרגום מאנגלית(





ַהֶּפֶרק  ַּתְקִציר 
ַהּקֹוֵדם: ַּבֲאֵסַפת ָׂשֵרי 
ַהֶּמְמָׁשָלה ַמְזִמין ַהַּׂשר 
ְׁשָאר  ֶאת  ַטְביֹוִמי 
ְלֶטֶקס  ַהֶּנֱאָסִפים 
ַהְכָּתַרת 'ֹראׁש ַהּגֹוָלה' 
ֶאת  ִלְׁשֹלַח  ְוחֹוֵׁשב 
ְלֶאֶרץ  ֶהָעִׁשיר  ַסְפָרא 

ִיְׂשָרֵאל.

|| ֶטֶקס ַהַהְכָּתָרה
ִהִּגיַע.  ַהַהְכָּתָרה  יֹום 
ִנֶּכֶרת  ַרָּבה  ִהְתַרְּגׁשּות 
ָהאֹוְרִחים  ְּפֵני  ַעל 
ֲחִמיִׁשי  יֹום  ָהַרִּבים. 
ְוָהֲאָנִׁשים  ַהּיֹום,  הּוא 
ְלַׁשָּבת.  ִמְתּכֹוְנִנים 
ֹזאת,  ַלְמרֹות  ֲאָבל 
ַהּׁשּוק  ֲחֻנּיֹות  ָּכל 
ַוֲאִפּלּו  ְסגּורֹות, 
ַהּגֹוִיים  ַהַּבְבִלִּיים 
ַּבֲהָכנֹות.  עֹוְזִרים 
ֶׁשל  ָהִעיר  מֹוֶעֶצת 
ַהּיֹום  ַמְפִעיָלה  סּוָרא 
ֲעָבִדים ְּכַנֲעִנִּיים ַרִּבים 
ְלִנְקיֹון ָהְרחֹובֹות, ְוַגם 
ַהְּמַלֶּבֶבת  ַהִּצְמִחָּיה 
ָנאֹות  ְלִטּפּול  זֹוָכה 
ַהְּמֹאָרע.  ִלְכבֹוד 
ָּפׁשּוט  ָּדָבר  ֶזה  ֵאין 
ִנְמֶנה  ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשִאיׁש 
ַהֶּמְמָׁשָלה  ָׂשֵרי  ִמֵּבין 
ְלַהְנִהיג  ִמְתַמֶּנה 
ְלָכל  ְוִלְדֹאג  ַהְּיהּוִדים  ָּכל  ֶאת 

ָצְרֵכיֶהם ְּבִאּׁשּור ַהֶּמֶלְך 'ְׁשבֹור'.

ַּבֲחֵצרֹו  ִנְקַּבע  ַהַהְכָּתָרה  ֶטֶקס 
ֶהָעִׁשיר  ַטְביֹוִמי  ֶׁשל  ַהְּמֹפֶאֶרת 
ֶׁשָּגר ְּבֶמְרַּכז ָהִעיר, ַוֲחֵצרֹו ַהְּגדֹוָלה 

ה  ָל ֹו כ ְי

ְלַאְכֵלס ֲאָנִׁשים ַרִּבים.

ְמֵלָאה  ַטְביֹוִמי  ֶׁשל  ֲחֵצרֹו 
ְוִאיָלֵני  ְּפָרִחים,  ֶׁשל  ַּבֲערּוגֹות 
ְּבָכל  ְמֻעָּצִבים  ְמֹפָאִרים  ֵּפרֹות 

צּורֹות  ִמיֵני 
ָיפֹות ּוְמַעְנְינֹות. 
ָקָטן  ַמִים  ֲאַגם 
ֶאת  ַמִּקיף 
ֵמֹרב  ֶהָחֵצר 
ּוָפָנֵסי  ְצָדֶדיָה, 
ַרִּבים  ֲאבּוָקה 
ֶאת  ְמִאיִרים 
ִּבְׁשעֹות  ֶהָחֵצר 

ַהַּלְיָלה.

ְּכָבר ַּכָּמה ָיִמים 
ֶׁשּפֹוֲעִלים ַרִּבים ּבֹוִנים ֶאת ַהִּביָמה 
ְּבֶאְמַצע  ֵּביתֹו.  ַּבֲחַצר  ַהְּמֻכֶּבֶדת 
ֵעץ  ִמְגַּדל  ַהּפֹוֲעִלים  ָּבנּו  ַהִּביָמה 
ּבֹו  ַאּמֹות,  ֶׁשַבע  ְוָגבֹוַּה  ְמֹפָאר 
ַרב  ֶהָחָדׁש,  ַהּגֹוָלה  ֹראׁש  ֵיְׁשבּו 
ַהִּמְגָּדל  ְנַהְרָדָּעא.  ְיִׁשיַבת  ְוֹראׁש 
ְמֻעָּטר ְּבַבֵּדי ֶמִׁשי ְיָקִרים ְּבִצְבֵעי 
ָׁשִני,  ְותֹוַלַעת  ַאְרָּגָמן  ְּתֵכֶלת, 
ָקָטן  קֶֹּדׁש  ֲארֹון  ֶהֱעִמידּו  ּובֹו 
ְלַאַחר  ַעְכָׁשו,  ּתֹוָרה.  ְלֵסֶפר 
ֶׁשִּסְּימּו ֶאת ָּכל ַהֲהָכנֹות, ְיהּוִדים 
ַהֻּׁשְלָחנֹות  ֶאת  ְמַמְּלִאים  ַרִּבים 

ַהְּגדּוִׁשים ְּבַמֲאָכִלים ְוָכל טּוב.

יֹוָנָתן  ַוֲחֵבִרי  ִּבְנָיִמין  ֲאִני, 
ַהֻּׁשְלָחנֹות  ַאַחד  ְלַיד  ִהְתַיַּׁשְבנּו 
ֹאֶכל  ָהָיה  ָּבֶהם  ַהְּיָלִדים,  ֶׁשל 
ִעם  אֹוֲהִבים,  ֶׁשְּיָלִדים  ְמֻיָחד 

ֲהמֹון ַמְמַּתִּקים.

"ָלָּמה ֵיׁש ֲארֹון קֶֹּדׁש ַּבִּמְגָּדל ֶׁשל 
ִּבְנָיִמין  ָאִחי  ָׁשַאל  ַהּגֹוָלה"  ֹראׁש 

ְלֵעֶבר  ַהִּמְגָּדל.ְוִהְצִּביַע 

לֹו  ִהְסִּביר  יֹוָנָתן 
ְיהּוִדי,  ֶׁשֶּמֶלְך 

הּוא ֹלא ֶמֶלְך ְּכָכל ַהּגֹוִיים ֶׁשָּצִריְך 
ָהָעם  ֶׁשל  ַלְּצָרִכים  ַרק  ִלְדֹאג 
ִלְדֹאג  ַּגם  ָצִריְך  הּוא  ְוַהְּמִדיָנה, 
ֶאת  ְלַקֵּים  יּוַכל  ֶׁשָהָעם  ְלָכְך 
הֹוָראֹות  ָּכל 

ַהּתֹוָרה. 

ֶמֶלְך  ָלֵכן 
ָצִריְך  ְיהּוִדי 
ָּכל  ְלִהְסּתֹוֵבב 
ַהּיֹום ִעם ֵסֶפר 
ְּכֵדי  ּתֹוָרה 
ִיְזֹּכר  ֶׁשהּוא 
ַהַּתְפִקיד  ֶאת 
ְוַגם  ֶׁשּלֹו. 
ַהּגֹוָלה  ְלֹראׁש 
רֹוִצים ְלַהְזִּכיר 
ֶאת ַּתְפִקידֹו ְוָלֵכן ָקנּו ֵסֶפר ּתֹוָרה 

ְמֻיָחד ִּבְׁשִבילֹו.

ִהְתַמְּלאּו  ַהֻּׁשְלָחנֹות  ֵּביְנַתִים 
ַוֲהֻמָּלה  ַרַעׁש  ָמקֹום.  ֶאֶפס  ַעד 
ַהֶּמְרָּכִזית  ַהָּבָמה  ַּבָּמקֹום,  ָׂשְררּו 
ֲחָכִמים  ְּבַתְלִמיֵדי  ִהְתַמְּלָאה 
ּוְבִׁשְבַעת  ְּבַעְסָקִנים  ְּגדֹוִלים, 
ַּכָּמה  ַּגם  ָׁשם  ָהיּו  ָהִעיר.  טֹוֵבי 
ֶׁשְּלבּוֵׁשיֶהם  ֻמָּכִרים  ֹלא  ֲאָנִׁשים 
ֲחִׁשיבּוָתם  ַעל  ֵהִעידּו  ַהֲהדּוִרים 

ָהַרָּבה. 

יֹוֵׁשב  ַאָּבא  ֶאת  ָרִאיִתי  ֵמָרחֹוק 
ַּכָּמה  ְועֹוד  ִׁשְמעֹון  ּדֹוד  ִעם  ַיַחד 
ַמָּכִרים, ִנְפַנְפִּתי לֹו ְּבָיִדי ַאְך הּוא 

ֹלא ָׂשם ֵלב ַלִּנְפנּוף.

"ֹּבא ֵנֵלְך ֶרַגע ְלַאָּבא ֶׁשִּלי, ֹנאַמר 
ַּבֻּׁשְלָחנֹות  יֹוְׁשִבים  ֶׁשֲאַנְחנּו  לֹו 
ֹלא  ֶׁשהּוא  ְּכֵדי  ַהְּיָלִדים  ֶׁשל 
ְליֹוָנָתן  ָאַמְרִּתי  ִלי",  ִיְדַאג 
ְלִכּוּונֹו  ֶׁשִהְתַקַּדְמִּתי  ְּכֵדי  ּתֹוְך 
ָהֲאָנִׁשים  ֵּבין  ֶּדֶרְך  ּוִפַּלְסִּתי 
ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי  ָׁשם.  ֶׁשָהיּו  ָהַרִּבים 



ָקרֹוב ְלַאָּבא ִנְׁשַמע קֹול ְּתִקיַעת 
ׁשֹוָפר, ֲחִמָּׁשה ַּבחּוִרים ָעְמדּו ַעל 
ְּבׁשֹוָפר,  ְוָתְקעּו  ָהָראִׁשית  ַהָּבָמה 
ָהַרְגַלִים  ַעל  ֶנֱעַמד  ַהָּקָהל  ָּכל 

ְוַהִּדּבּוִרים ָּפְסקּו.

ַלִּביָמה,  ָעלּו  ַּבחּוִרים  ִמְסַּפר 
ַהּגֹוָלה  ֹראׁש  ָעָלה  ַאֲחֵריֶהם 
ְוהּוא  ְרִציִנּיֹות  ָהיּו  ָּפָניו  ֶהָחָדׁש, 
ַאֲחָריו  ֲחִריִׁשית,  ְּתִפָּלה  ִמְלֵמל 
ַּתְלִמיד  עֹוד  ְוַאֲחָריו  ַרב,  ִנְכַנס 
ֶזהּו  אּוַלי  ַמִּכיר,  ֹלא  ֶׁשֲאִני  ָחָכם 
ְנַהְרָדָּעא.  ְיִׁשיַבת  ֹראׁש  ְׁשמּוֵאל 
ֹראׁש  ָהֵעץ.  ְלִמְגַּדל  ָעלּו  ֵהם 
ֲארֹון  ָּפֹרֶכת  ֶאת  ָנַׁשק  ַהּגֹוָלה 
ְוֶהָחָכם  ַרב  ְוִהְתַיֵּׁשב,  ַהֹּקֶדׁש 
ַהַּבחּוִרים  ְלָידֹו.  ִהְתַיְּׁשבּו  ַהֵּׁשִני 
ְּבִקְדַמת  ָעְמדּו  ַּבְּתִחָּלה  ֶׁשִּנְכְנסּו 
ְּבַמְקֵהָלה  ְוָׁשרּו  ָהֵעץ  ִמְגַּדל 
ְּפסּוִקים ֵמַהְּתִהִּלים, ַמה ָּיֶפה ָהָיה 

ַהַּמֲחֶזה.

ֵאיֶזה  ַּפַעם  ָהָיה  ִאם  "ְמַעְנֵין 
ּבֹו  ְלַמָּצב  ִלְגֹרם  ֶׁשִהְצִליַח  ֶמֶלְך 
ֶּדֶרְך  ִּפי  ַעל  ֵיֵלְך  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ָּכל 
ְּבֶהְמֵׁשְך  יֹוָנָתן  ָׁשַאל  ַהּתֹוָרה?" 

ְלַמה ֶּׁשִּדַּבְרנּו ֹקֶדם.

ָּכל  ּבֹו  ַמָּצב  ָהָיה  ֹלא  ַּפַעם  "ַאף 
ָּכל  ֶאת  ִקְּימּו  ַמָּמׁש  ִיְׂשָרֵאל  ַעם 
הֹוָראֹות ַהּתֹוָרה", ָאַמְרִּתי, "ֲאָבל 
ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָּגַרם ֶׁשִּתְהֶיה ֶאְפָׁשרּות 
ְלַקֵּים ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות, ִּכי ֲהֵרי ֵיׁש 
ִמְצֹות ַרּבֹות ֶׁשְּתלּויֹות ְּבָכְך ֶׁשַעם 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ִנְמָצא  ִיְׂשָרֵאל 
ִמְצֹות  ְּכמֹו  ָּבנּוי,  ַהִּמְקָּדׁש  ּוֵבית 
אֹו  ָהֲאָדָמה,  ַלֲעבֹוַדת  ֶׁשְּקׁשּורֹות 

ֲעבֹוַדת ַהָּקְרָּבנֹות.

ֶאת  ֶׁשָּכַבׁש  ֶזה  הּוא  ַהֶּמֶלְך  "ָּדִוד 
ְוֵהֵחל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ֶחְלֵקי  ָּכל 
ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ִלְבִנַּית  ַּבֲהָכנֹות 
סּוֵגי  ֶׁשָּכל  ִאְפֵׁשר  הּוא  ּוְבָכְך 
ְיֵדי  ַעל  ְלִהְתַקֵּים  יּוְכלּו  ַהִּמְצוֹות 
ַהָּגלּות  ִּבְזַמן  ַהּיֹום  ֲאָבל  ָהָעם, 
ְוַעם  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶאת  ֶׁשֵאין 
ִאי  ׁשּוב  ְּבַאְרצֹו,  ֹלא  ִיְׂשָרֵאל 
ִמְצֹות  ָּכל  ֶאת  ְלַקֵּים  ֶאְפָׁשר 

ַהּתֹוָרה".

"ָאז ְסָתם אֹוְמִרים ֶׁשַהֶּמֶלְך ּגֹוֵרם 
הֹוָראֹות  ֶאת  ְלַקֵּים  ָהָעם  ְלָכל 

ַהּתֹוָרה?" ָׁשַאל ׁשּוב יֹוָנָתן.

ַּבְּמִתיְבָּתא  ֶּׁשָּלַמְדנּו  ַמה  "ָׁשַכְחָּת 
ֶזה  ֶׁשהּוא  ַהָּמִׁשיַח?  ַהֶּמֶלְך  ַעל 
ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְׁשֵלמּות ְּבִקּיּום ַהּתֹוָרה", 

ָאַמְרִּתי.

ִיָּלֵחם  הּוא  ָיבֹוא,  "ְּכֶׁשהּוא 
ְּבֶאֶרץ  ֶׁשּׁשֹוְלִטים  ַּבּגֹוִיים 
ֶאֶרץ  ֶאת  ְוִיַּקח  ִיְׂשָרֵאל 
ַּגם  הּוא  ִמָּיָדם.  ִיְׂשָרֵאל 
ִיָּלֵחם ְּבָכל ַהְּמִדינֹות ֶׁשֹּלא 
ְלַקֵּים  ַלְּיהּוִדים  נֹוְתנֹות 
ֶאת  ִויַׁשְחֵרר  ַהּתֹוָרה  ֶאת 

ֵאּלּו.  ִמְּמִדינֹות  ַהְּיהּוִדים 
ִיְראּו  ַהּגֹוִיים  ְּכֶׁשַּמְלֵכי  ָאז, 

ֶמֶלְך  ֶׁשל  ָהַרב  ֹּכחֹו  ֶאת 
לֹו  ִיָּכְנעּו  ֵהם  ַהָּמִׁשיַח 
ְוִיְׁשְלחּו לֹו ַמָּתנֹות ָלֹרב, 
ֶּכֶסף,  ָיפֹות,  ָּגִזית  ַאְבֵני 
טֹובֹות  ֲאָבִנים  ָזָהב, 
ִאָּתם  ַרִּבים,  ַוֲעָבִדים 
ֶאת  ִלְבנֹות  ַיְתִחיל  הּוא 

ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי.

הּוא  ַהְּבִנָּיה  ְּבֶאְמַצע 
ְלָכל  ִמְכָּתִבים  ִיְׁשַלח 
ָּכל  ֶׁשל  ַהְּמָלִכים 
יֹוֶרה  ְוהּוא  ַהְּמִדינֹות 
ֳאִנּיֹות  ִצי  ִלְׁשֹלַח  ָלֶהם 
ַהְּיהּוִדים  ָּכל  ֶׁשל  ְמֻיָחד 

ָהְרכּוׁש  ָּכל  ִעם  ַיַחד  ֶׁשְּבַאְרָצם 
ְוָאז  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ְלִכּוּון  ֶׁשָּלֶהם 
ָּכל ַהְּיהּוִדים ִמָּכל ָהעֹוָלם ְיֻקְּבצּו 
ְוָכל  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ְוָיבֹואּו 
ֶׁשִּיְרֶצה  ִמי  ְוָכל  ָיׁשּובּו  ַהִּמְצוֹות 

ְלַקְּיָמן יּוַכל ַלֲעׂשֹות ֹזאת.

ְּכָבר  ַיִּגיעּו  ַהְּיהּוִדים  ְּכֶׁשָּכל 
ַהְרֵּבה  ָיִקים  ַהָּמִׁשיַח  ָלָאֶרץ, 
ְּבָכל  ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה  ִמְדָרׁש  ָּבֵּתי 
ְוַהְּיהּוִדים  ָהֶאְפָׁשִרּיֹות,  ַהָּׂשפֹות 
ָּכל ַהּיֹום ַיַעְסקּו ַאְך ְוַרק ְּבִלּמּוד 
ּוְבסֹודֹוֶתיָה  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה 
ַעְבֵדיֶהם  ְוֶאת  ְּביֹוֵתר,  ַהַּנֲעִלים 
ַלֲעֹבד  ִיְׁשְלחּו  ֵהם  ַהּגֹוִיים 
ַּבֲעבֹוַדת ָהֲאָדָמה ּוַבֲהָכַנת ָהֹאֶכל.

ַיְׁשִּפיַע  הּוא  ַהּגֹוִיים  ַעל  ְוַגם 
ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצוֹות ֶׁשָּלֶהם ְוִלְלֹמד 
ֲאֵליֶהם".  ַהַּׁשֶּיֶכת  ַהּתֹוָרה  ֶאת 
ֶּׁשָּלַמְדנּו  ַמה  ֶאת  לֹו  ִהְזַּכְרִּתי 

ַּבְּמִתיְבָּתא אֹודֹות ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח.

ִנְסַחְפִּתי  ֶׁשְּקָצת  ִהיא  ָהֱאֶמת 
ְּפֻעּלֹוָתיו  אֹודֹות  ֶׁשִּלי  ַּבֵּתאּוִרים 
ַהָּמִׁשיַח,  ַהֶּמֶלְך  ֶׁשל 
ַעם  ִאם  ֲהֵרי  ִּכי 
ֶאת  ְיַקְּימּו  ִיְׂשָרֵאל 
ְוַהִּמְצוֹות  ַהּתֹוָרה 
ָאז  ֶׁשָּצִריְך,  ְּכמֹו 
ֶׁשַהְּגֻאָּלה  ִנְזֶּכה 
ְּבצּוָרה  ִּתְהֶיה 
ִנִּסית.  ְמֹאד 
ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית 
ִמָּׁשַמִים,  ֵיֵרד 
ִיְׂשָרֵאל  ַעם 
ְלָאֶרץ  ָיבֹואּו 
ַהֹּקֶדׁש ִעם ֲעָנִנים, 
יּוַכל  ַהָּמִׁשיַח  ְוַגם 
ַעל  ְלַהְׁשִּפיַע 
ְוֻאּמֹות  ַהְּיהּוִדים 
ְּבצּוָרה  ָהעֹוָלם 
ּוְבַדְרֵכי  ֶנְחָמָדה 

ֹנַעם.

ִסְּימּו  ַהֶּמְלָצִרים 
ֶאת  ְלַהִּגיׁש 
ָהִראׁשֹוָנה,  ַהָּמָנה 
ְוִנְכְּבֵדי  ְוַרָּבִנים 
ַלָּבָמה  ֶזה  ַאַחר  ָּבֶזה  ָעלּו  ִצּבּור 
ֶהָחָדׁש.  ַהּגֹוָלה  ֹראׁש  ֶאת  ּוֵבְרכּו 
ַהְּמֻתְרְּגָמן ֶׁשל ַרב, ַהָּידּוַע ְּבקֹולֹו 
ָהָרם, ִהְקִריא ֶאת ִמְכַּתב ַהְּבָרָכה 
ַּכַּפִים  ָמֲחאּו  ַהָּקָהל  ְוָכל  ֵמַהֶּמֶלְך 

ְּבִׂשְמָחה.

ָעׂשּו  ִׁשִּׁשי,  ְּביֹום  ְלָמֳחָרת,  ַּגם 
ִּדְּברּו  ָּבּה  ֶּבָחֵצר  ְּגדֹוָלה  ְסעּוָדה 
ַאְך  ַרִּבים,  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי 
ִּכי  ִהְׁשַּתַּתְפִּתי  ֹלא  זֹו  ִּבְסעּוָדה 
ַּבְּמִתיְבָּתא.  ַהְּזַמן  ְּבאֹותֹו  ָלַמְדִּתי 
ָהְיָתה  ָהִראׁשֹוָנה  ַהְּסעּוָדה  ֲאָבל 
ֶׁשִהיא  ּוְמֻיֶחֶדת  ְמַעְנֶיֶנת  ַמְסִּפיק 

המשך אי"ה בעלון הבא .ִסְּפָקה אֹוִתי ַּגם ְליֹום ַהָּמֳחָרת.



נוכה היה סיפור שהתרחש באמצע ח
ימי הבית שני, לפני יותר מאלפיים 
לבסס  החל  היווני  השלטון  שנה.  
תנופת  לצד  ישראל.  בארץ  מעמדו  את 
פיתוח ושגשוג כלכלי, ניסה השליט האכזר 
ישראל  עם  את  להשמיד  אנטיוכוס,   -
גשמית  בצורה  לא   - מתוחכמת  בצורה 
אלה בצורה רוחנית, לנתק אותם מהקדוש 
ברוך הוא ע"י אי קיום    מצוותיו. הוא 
כמו  שבת,  חשובות  מצוות  עליהם  אסר 
ברית מילה ועוד.  בשלב מאוחר יותר פרץ 
בצורה  אותו  חילל  המקדש,  לבית  צבאו 

גסה וטימא את כל מה שהיה בו. 

יסים מעל לדרך הטבע קרו - כאשר נ
הגזירות הלכו והחריפו, מתתיהו ובניו 
להלחם  החליטו  השם  יראי  שהיו 
היהודים  שהיו  מועטים  אף  בטומאה. 
- צבא היוונים. היה  היראים מול הרבים 
נס והמעטים - היהודים הצדיקים ניצחו! 
 בכ"ד בכסלו הוכרעה המלחמה ויום לאחר 
בבית  העבודה  חודשה  בכסלו  בכ"ה  מכן 
המקדש - מכאן  שם החג, חנוכה: חנו כ"ה. 

המקדש ו בבית  המלחמה  בסיום 
נתקלו  לעבוד  כשהחלו  החשמונאים 
בבעיה, לא היה שמן טהור להדליק את 
חיפושים  לאחר  המקדש.  המנורה  בבית 
רבים נתגלה באורח פלא כד קטן, חתום 
בחותמו של הכהן הגדול.  השמן בכד היה 
של  להדלקה  להספיק  אמור  והיה  מועט 
יום אחד והנה נהיה נס והשמן דלק במשך 

 שמונה ימים! 

חג כ את  לחגוג  תקנו  זה  נס  זכר 
שמונה  נרות  ולהדליק  החנוכה 
ימים ולהודות בתפילה על הניצחון 
זהו החג שהפך את סמלנו  כן   במלחמה.  
לסמל ניצחון האור  והרוחניות   -   בו  כל  

יום   אנו  מוסיפים נר, מוסיפים באור! 

רמב"ם כותב כי האדם צריך לראות ה
כמונחים  העולם  ואת  עצמו  את 
ומעשה  טוב  שקולות,  במאזניים 
אחד שלו עשוי להכריע את הכף ולהביא 

את הגאולה האמיתית והשלמה!  



לאחר  העולם,  געש  תש"מ  בשנת 
השגרירות  על  השתלטה  שאירן 
והטילה מצור על  האמריקנית בטהרן 

עובדי השגרירות.   

אשר  דיפלומטי  איש  היה  ג.  יוסף 
לצורך עניניו היה צריך לנסוע לאירן, 

מן  להניאו  ניסו  ומכריו  ידידיו 
של  מסע  נגדו  וניהלו  הנסיעה, 

לשאול  החליט  יוסף  הפחדה. 
מליובאוויטש  הרבי  בעצת 

שליט"א,  המשיח  מלך 
אודות הנסיעה. בהגיעו 
יוסף  שאל  הרבי  אל 
"לנסוע  הרבי:  את 
השיב:  הרבי  לאירן?, 
"סע לשלום", והוסיף: 
"בוודאי תדליק מנורת 

חנוכה באירן". בצאת יוסף מהיחידות 
כלל  הן  איך?...  מה?...  לעצמו:  חשב 
בימי  באירן  להישאר  התכוננתי  לא 
 - להישאר  איאלץ  אם  וגם  החנוכה, 
הלא אין ספק כי אמלא את מצוות החג 

ואדליק נרות חנוכה. 

באירן יוסף נוכח כי יצטרך כן להישאר 
באירן בחנוכה, כפי דברי הרבי. ביום 
יש  כי  לו  נודע  חנוכה,  של  הראשון 
שישה יהודים בשגרירות כלואים. מיד 
"מנורת  הרבי  של  מילותיו  ועלו  צפו 
חנוכה באירן" - להדליק נרות חנוכה 
השגרירות  עובדי  עם 

היתר  השיג בקשריו     הוא  ב..אירן!, 
כניסה לשגרירות הנצורה. 

בתוך  מנוחה  חסר  התהלך  השגריר 
פה  והוא  חנוכה  חנוכה...  השגרירות, 
הוא  כיצד  ונרות  חנוכיה  בלי  תקוע 
וחבריו כאן ידליקו את נרות? מי ידאג 
לעצמו  גיחך  אירן?..  נשיא  להם? 

באירוניה..   

לפתע נפתחה הדלת ועיניו 
חסיד!  יהודי   - רואות  
ונרות!.  חנוכייה  ובידו 
אותו  שואל   - "רגע 
 - בתדהמה  השגריר 
מי  ידעת..  מאיפה 
שלח אותך"? היהודי 
אחר  היה  לא  אשר 
מאשר יוסף ענה: "נשיא הדור - הרבי 
מליובאוויטש שלח אותי אליכם!" ענה 
יוסף, השגריר התכבד בהדלקה בעודו 

מטעים כל מילה בכוונה. 

הנרות הדולקים והריקודים המקפיצים 
הרימו את המורל בין החבריא לשמים. 
ראשו הסתחרר לו...  יש מישהו שיודע 
כמו  להם  ודואג  בהם  צופה  אתם  מה 

אב לבן!..  

זהו הנשיא האמיתי! נשיא הדור - 
הרבי מליובאוויטש מלך המשיח 

שליט"א!    



אנשי  שאנו  תמיד  לזכור  יש 
את  לעצמו  ולהעמיד  הרבי 
מרוצה  הרבי  האם  השאלה: 
ממני שכך אני נוהג? האם יש 
לי די אתכפיא ואתהפכא כראוי 

לאיש של הרבי?

אגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א חלק 
ג' עמוד שלו

לערוך ס נוהגים   – מצווה  עודות 
עם  התוועדויות  חנוכה  בלילות 
בני הבית, ובהם לספר את ניסי 

חג החנוכה.

חב"ד א דמו"רי 
מעין  לערוך  נהגו 

באחד  התוועדות 
החנוכה.  מלילות 

נקרא  זה  אירוע 
לביבות'  'ערב 
)לאטקס אווענט( והשתתפו 
והכלות.  הבית  בני  כל  בו 
סיפורים  סופרו  זה  בערב 

ושוחחו מענייני החג.

ה צ ק ד
נוהגים   –

בנתינת  להרבות 
שכן  חנוכה,  בימי  צדקה 
מסוגלים  הללו  הימים 
לתקן פגם נפשו על ידי 

מתן צדקה. 

– ד חנוכה  מי 
לחלק  נוהגים 

חנוכה,  מעות  לילדים 
הילדים  את  לחנך  כדי 
בלימוד  ולעודדם 
אדמו"רי  התורה. 
לחלק  נהגו  חב"ד 

חנוכה  דמי  בעצמם 
לאחר  גם  לילדיהם 

היו  המעות  את  שנישאו. 
בשנים  חמישי.  או  רביעי  בנר  מחלקים 
לילה  בכל  לחלק  הרבי  הנהיג  האחרונות 

יש  אולם  חנוכה,  דמי 
רביעי  בנר  יותר  להוסיף 

או חמישי.

בסביבון מ שחק 
הסביבון  על   –

ת  ו ט ו ר ח
נ.ג.ה.פ.  האותיות 

נס  תיבות-  ראשי 
ובחו"ל  פה.  היה  גדול 
נ.ג.ה.ש. – נס גדול היה 

שם. 

פי ה על  טעם 
שבזמן  הפשט, 
היוונים  גזירות 
תורה,  ללמוד  לא  שגזרו 
ללמוד  האנשים  מתאספים  היו 
תורה וכשהיוונים היו באים היו משחקים 

בסביבונים, כדי שלא יראו שהם לומדים.



תמונות רבי

. . אין זה מענייני להקפיד 
שיתלו  והלוואי  וכו'  כו' 
בי כל המאורעות הטובים 

בגשמיות וברוחניות. 

ממכתב הרבי שליט"א, כ"ה 
אייר תשי"ד.

1( אדמו"ר שליט"א בתמונה נדירה בכינוס חנוכה 

לילדים בשנות הממים המוקדמות.

2( הרבי מלך המשיח מעניק דמי חנוכה לצלמת 

בעזרת נשים בקינגסטון בכנס הראלי.

3( אד"ש בחנוכה בשנת ה'תשנ"א ליד חיילי צ"ה.

4( תמונה מיוחדת של הרבי מלך המשיח שליט"א 

בחנוכה לייו בשנת ה'תש"נ.

5( הרבי ב'זאת חנוכה' בשנת ה'תשל"ח בכנס 

הראלי

6( הרבי מלך המשיח בחנוכה בביתו

חיילים יקרים עליכם לנסות לזהות 
את המיקום )באם תצליחו-( והשנה 

של 6 'רגעי הנצח' עם הרבי מלך 
המשיח שליט"א.

)באם לא הצלחתם. . הפרטים נמצאים בטקסט
ההפוך שנמצא בעמוד בחלק התחתון.( 

בהצלחה!






