


- פורים שמח אליסף!
- גם לך יוסי! בסוף אתה מתקשר... מה נשמע? יש לך ד"ש רותח מהמקום 

הכי קדוש בעולם!
ובהפסקות  לומד  אני  בישיבה  היום  כל  יודע,  - ממש מחילה אליסף, אתה 

עושה מבצעים, לכן אני לא מוצא את הזמן להתקשר.
- אז מה פתאום נזכרת?

- האמת אליסף שעכשיו אני פנוי, אני עכשיו בדרך לסעודת פורים אחרי כל 
המבצעים. 

- כל הכבוד יוסי שאתה לומד ב'שקידה והתמדה' , וגם עושה 'מבצעים' בזמן 
הפנוי ולא על חשבון ה'סדרים', אבל מה עם לקפוץ לביקור?

- מה זאת אומרת אליסף? לפני ארבעה וחצי שבועות וחמש שעות ועשרים 
ושש שניות הייתי ב770 בי' שבט! אליסף, מה קרה שאתה מבולבל היום?

- לפני שעה סיימתי ללמוד יחד עם ה'מ.פ.' איציק את השיחה של הרבי על 
'קם רבה ושחטי'ה לרב זיירא'. שיחה אלוקית ביותר ככול השיחות של הרבי! 

ואני עדיין שם.
- מה הרבי אומר שם בשיחה?

- הרבי מסביר שלא יתכן שרבה ישחט ממש את רב זיירא, אלא שהוא העלה 
אותו לכזו דרגת קדושה כמו שני בני אהרון, עד שגרם לו לכלות הנפש!

- וואו! אליסף, ממש הבנתי כל מילה! זאת אומרת לא הבנתי כלום!
- תלמד, תלמד, אם לא תלמד לא תבין. אם כבר אתה בדרך ל'פארבריינגען', 
אז תלמד את השיחה הזו. אין מצב שעובר עליך פורים בלי ללמוד את השיחה 

הזו!
עושים  בפורים  הזו?  השיחה  את  ללמוד  הספקת  מתי  אליסף,  רגע   -

מבצעים – קריאות מגילה ומשלוחי מנות. מתי יש זמן ללמוד?
המבצעים  על  בנוסף  זה  הרבי  של  והמבצעים  ההוראות  כל   -

וההוראות הרגילים. הרבי לא מוסיף באם זה גורע. 
הגדול  ב'פארבריינגען'  בקרוב  ניפגש  עליך  אין  אליסף,   -
בבית המקדש השביעי! סליחה השלישי. עוד בלי ללמוד את 

השיחה אני כבר לא אוחז... 



דודי: הלו? המפקד?

המפקד: יחי המלך המשיח! פורים שמח! זה דודי?

למפקד  יש  ומבדח!  פורים שמח  כן המפקד.  דודי: 
זמן עכשיו עבורי?

המפקד: דודי, כבר אמרתי לך כמה פעמים - אין כזה 
דבר שאין לי זמן עבורך. המפקד הוא בשביל החייל.

אז מה דודי? איך עבר עליך פורים בינתיים?

דודי: ברוך ה' מצוין, שמעתי קריאת מגילה במניין 
מחלק  אני  עכשיו  עד  ומהבוקר  שיש.  מוקדם  הכי 
'משלוחי מנות' לכל החברים שלי ושל אחים שלי! 
מי   - שלי  טוב  הכי  החבר  מני  עם  תחרות  עשיתי 
לי  נראה  'משלוחי מנות' בפורים.  יחלק הכי הרבה 

שאני בטוח מנצח!

לאותם  מחלק  לא  הוא  לך?  נראה  למה  המפקד: 
אנשים שאתה מחלק להם?

'משלוחי  לחלק  שלו  אבא  עם  יצא  הוא  לא  דודי: 
מנות' ולהתוועד עם אנשים ב'קיבוצים'. ואיך שאני 
מכיר את אבא שלו, הם יהיו בכל בית לפחות שעה. 
בקיצור הוא לא יספיק לחלק הרבה 'משלוחי מנות'.

המפקד: אני לא יודע מה אתך, אבל אני חושב שהוא 
עושה דבר יותר חשוב ממך.

דודי: מה?! למה?! מצוות החג 
זה לחלק 'משלוחי מנות', לא 

להתוועד. "וכל המרבה הרי זה משובח"!

המפקד: מצד העניין אתה צודק. אבל הרבי מסביר 
היא  מנות'  'משלוח  מצוות  של  שהעניין   - בשיחה 
לבטל את דברי המן ש"ישנו עם אחד מפוזר ומפורד 
הין העמים", אז אנחנו שולחים אחד לשני 'משלוחי 
מנות' כדי להראות שאנחנו לא מפוזרים ומפורדים, 

אלא אנחנו מאוחדים!
מקומות  מיני  ובכל  ב'קיבוצים'  שלשבת  לי  ונראה 
שאתה לא מכיר, עם אנשים שאתה לא מכיר, זה הכי 
מדגיש את גודל העניין שאנחנו כן מאוחדים ומבטל 

את דברי המן.

דודי: אבל לא זו המטרה של התחרות שלנו!

המפקד: צודק. אבל אני במקומך הייתי עושה כמוהו, 
ואם גם זכיתי בתחרות אז הרווחתי עוד משהו.

'משתה  של  מצווה  עוד  מרוויחים  שגם  מזה  חוץ 
ושמחה', ואולי גם 'מתנות לאביונים' ו'מקרא מגילה'.

דודי: המפקד אתה צודק.

ב'מבצעים'  אמשיך  אני  דודי,  יאללה  המפקד: 
רוץ  ל'שקיעה',  וחצי  עוד שעה  לך  יש  ודודי,  שלי. 
אלא  לישראל  טובים  ימים  ניתנו  "לא  ל'מבצעים'! 

בשביל שיהיה תירוץ למבצעים!"

יחי המלך המשיח!!!



תוך  אל  יהושפט  צעק   - איכה?!  דוד 
החשכה.

על יד שער טדי – ענה לו קול ממרחק. 

העונה  הוא  שדוד  בטוח  היה  יהושפט 
ואשר על כן הוא פנה צפונה אל שער 

טדי.

אך בעוברו על יד השלט המזהיר ביוונית 
כי אין לגוי לעבור את הסורג אל ה’חיל’ 
נעצר על מקומו – מה יש לדוד לעשות 

שם? – חשב לעצמו – הוא לא היה עמי 
בעת בדיקת הערנות אצל השומר בשער 
לי את הדרך  שושן? הוא אמור להאיר 
ולא לבדוק בעצמו את ערנות השומרים 
על בית המקדש. אך הוא לא שת ליבו 

למחשבה זו והתקדם לשער טדי.

מישהו  השער  אל  הגעתו  לפני  מעט 
התנפל עליו מאחור וחסם את פיו לבל 

ישמיע את קולו וגרר אותו לצד.

או לכל הפחות  ניסה להתנגד  יהושפט 

בית המקדש ליל יום י”ג תשרי ג’תר”ץ:



היה  האלמוני  אך  קולו.  את  להשמיע 
חזק ממנו ולא יכל לו.

כעבור כ40 אמות האלמוני עצר. מישהו 
ולאחר  עיניו.  את  וקשר  הגיע  נוסף 
מכן הרגיש מגע של מתכת קרה וחדה 
בצווארו. הרמז היה ברור?! - שאל אחד 

מהם. יהושפט הנהן בראשו בלחץ.

מי אלו ומה הם רוצים?! – חשב לעצמו 
יהושפט. והאלמוניים לא השאירו אותו 

בסימן שאלה למשך זמן רב. 

יהושפט איש הר הבית. – פתח השני את 
פיו – אנו לא רוצים לעשות לך מאומה, 
אנו רק רוצים לעשות טוב עמך ועם כל 
בית ישראל. כידוע לך חכמי הסנהדרין 
מצוות  לעצמם  ממציאים  פעם  מידי 
חדשות על מנת להראות את שליטתם 

על העם.

‘יצא המרצע מן השק’! – הבין יהושפט 
– אלו הצדוקים הכופרים בתורה שבעל 
והאלמוני  ישראל.  וגדולי  ובחכמי  פה 

המשיך:

כידוע לך בעוד יומיים בבוקר יו”ט של 
סוכות יתקיים מעמד ההושענות מסביב 
שמים  זה  מעמד  ביצוע  ולשם  למזבח. 
ענפי ערבה באורך של 11 אמה מסביב 

למזבח.

– אך  יהושפט  לו  – התעשת  יודע!  אני 
ולא  התורה  מתוך  זאת  למדו  חכמים 

מליבם!

אין כזה דבר! – הרעים הראשון בקולו – 
מה שכתוב בתורה מפורש הוא רצון ה’ 
ולא תקנות אשר הסנהדרין בדו מליבם!

אין לי חשק לענות להם. – הרהר לעצמו 

יהושפט – “אל תען כסיל באיוולתו פן 
לנסות  עלי  אך  אתה”.  גם  לו  תשווה 

להשיבם בתשובה.

בודים מליבם! הם  לא  דבר ראשון הם 
נשענים ונסמכים על י”ג מידות שהתורה 
למשה  הלכה  שהגיעו  בהם  נדרשת 
וחוץ   – יהושפט  אותם  תקף   – מסיני! 
מזה שנאמר בתורה: “ועשית ככל אשר 
לשמוע  מחוייבים  אנו  זה  ומצד  יורוך” 

בקול חכמים!

את דרשתך תישא בעת אחרת! – אמר 
הראשון – אך כעת ניגש אל העניין:

אנו רוצים לדעת היכן נמצאות הערבות 
את  ונשרוף  נבוא  שמחר  מנת  על 
ושוב  הארץ!  פני  מעל  הללו  הערבות 
המתכת הקרה והחדה נגעה ביהושפט. 
– אל תנסה להתחכם עמנו! שלא נקיים 
בך את הנאמר “ובערת הרע מקרבך”...

בית המקדש בוקר יום י”ג תשרי ג’תר”ץ:

מעזרת  יצא  הבית  הר  איש  יהושפט 
טרוד.  כשמוחו  הנשים  לעזרת  ישראל 
כלל  לו  הניחו  לא  אמש  ליל  מאורעות 
הצדוקים  לעשות.  מה  ידע  לא  והוא 

איימו עליו שהם יפגעו בו באם הוא 
ינסה אבל רק ינסה לחבל 

בתכניתם. והם אף 
לו  שיחזרו 

סדר  את 
ו  מ ו י
במדויק 
ל  ע
ת  נ מ



להראות 
שהם  לו 
עוקבים 
 . ו י ר ח א
שהוא  כך 
יכול  לא 

לאיש  לספר 
דבר.

טוב 	  יום 
יהושפט! 

גם לך רבי 	  יום טוב 
צדוק!

מה שלומך יהושפט? הכול בסדר 	 
עמך? פניך אינם כתמול שלשום...

הכול בסדר ב”ה אני סתם לא חש 	 
בטוב.

‘אל נא רפה נא לה’!	 

אמן! תודה רבי צדוק.	 

לאחר שרבי צדוק התקדם במעט לכיוון 
‘שער ניקנור’ בדרכו ל’לשכת הסנהדרין’. 
עם  כשכל  כעת  לעצמו:  חשב  יהושפט 
ישראל יוצאים מן המקדש אחר הקרבת 
יצליחו  בדיוק  לא  הם  אולי  התמיד. 

לעקוב אחרי...

ומיד סב על אחוריו והחל לרוץ לכיוונו 
של רבי צדוק אך כעבור מספר רגעים 
יד משכה אותו לאחור ויד אחרת כיסתה 

את עיניו...

הולך?! 	  שאתה  חושב  אתה  לאן 
על תנסה אפילו לחשוב על לספר 

לרבי צדוק!!!!

***

יהושפט מצא את עצמו שוכב על 
הרצפה ואת רופא בית המקדש גוחן 

עליו מלמעלה...

סיממו  הס  אחרי...  עוקבים  כן  הם  אז 
השומרים  את  סיממו  אשר  כפי  אותי 

בליל אמש הרהר יהושפט לעצמו...

יהושפט, ממש אינך חש בטוב! – אמר 
רבי צדוק שלפתע הופיע. – לך לביתך 
הלילה  תבוא  על  אף  קלה  למנוחה 

לעבודה. אסדר לך מחליף.

צדוק  רבי  להוראות  נשמע  יהושפט 
והודה לו על הפושה שקיבל.

אחרי מה שהיה ליל אמש, אינני מסוגל 
להופיע לעבודה חשב לעצמו יהושפט.

המשך יבוא...



1. מתי משרד הפעילות מכינים את הפעילות:

א. שבוע לפני הקעמפ.

ב. 4 חודשים לפני הקעמפ.

ג. בכל לילה מכינים את פעילות יום המחר.

ד. לא מכינים כלל.

2. מה עושים המג”דים במג”דיה?

א. ישנים ואוכלים.

ב. כותבים ‘גראמענים’...

ג. מתאמנים לא לצחוק במסדר הקרוב.

ד. מתוועדים.

3. מה הסיסמא שחזרה על עצמה הכי ברבה במהלך הקעמפ?

א. ‘סוויצ’’ ולישון.

ב. אין כמו אורו השנה.

ג. תודה לצוות...

ד. אף סיסמא איננה נכונה.

4. איזו פעילות הייתה הכי על רמה?

א. פעילות השבת – הדרגות.

ב. המשימה לשתות מים.

ג. הדגלים.

ד. התעמלות בוקר.

5. מהו האוכל הכי נפוץ בקעמפ אורו של משיח?

א. עוגות ‘מאפינס’.

ב. קוסקוס.

ג. לחם עם שוקולד.

ד. נקניקיות.

6. מהו המקום הכי אהוב על החיילים בקעמפ?

א. ספסל הנאשמים על יד המג”דיה.

ב. הקיוסק.

ג. חדר האוכל.

   ד. המיטה )כמו המפקדים(.

חטיבה צעירה:
7. מי היה הכי עייף במסדר הבוקר?

א. המ.פ. מענדל אוריאן.

ב. המ.ל. יוסי אקסלרוד.

ג. הגנרל מענדי גורעוויטש.

ד. כל התשובות נכונות – תלוי באיזה יום.

8. מהו המשפט שנשמע הכי הרבה פעמים בקעמפ?

א. “אני רוצה שכל באר שבע תרעד!!!”

ב. “מוזיקה לפה, מוזיקה לשם”.

ג. “הופ, הופ, הופ...”

ד. “חיילים יקרים )במנגינה היגועה(

9. מה התחביב של המ.פ. מענדל אוריאן?

א. לראות שכלום צוחקים.

ב. לחקות את המג”דים.

ג. לאכול...

ד. לישון...

חטיבה בוגרת:
10. מי הדמות הכי זכורה לך בקעמפ?

א. המג”ד ארבוב – צעקותיו היו מפחידות מאד.

   ב. המ.פ. יוסי ששון – תשוקה, תשוקה, תשוקה...

ג. המנהלן מוטי גרוזמן – כשהוא דיבר, כולם רעדו...

ד. החתולים שהסתובבו בשטח הקעמפ.

11. איזו כניסת קצין הייתה הכי מוצלחת?

א. על גג הרכב – שמחת הגאולה.

ב. קפיצה מהגג – התשוקה לגאולה.

ג. חברת האבטחה – צוות המטבח.

ד. המסוק שבוטל – השופטים.

12. כמה פעמים המג”ד מנגמי אמר – “חייל בא לפה!”

א. כל 5 דקות.

ב. 21,756

ג. גם הוא לא יודע.

ד. מרוב פעמים, התייאשתי מלספור.



היי חייל! איה החיוך?! פורים היום!!

המדים  על  מסתכל  אתה  אה, 
ארוך,  קצת  סיפור  זה  שלבשתי.. 
לפורים...  קצת  קשור  תכל’ס,  אבל 
שם  שנים,  הרבה  לפני  התחיל  זה 
בשושן הרחוקה.. איי.. פעם היו ימים 

אחרים..

נו, לפני לא יותר מדי זמן, בערך 003,2 
שנים, הייתה מלחמה בין מלכות מדי 
ואחשוורוש  רחוקה,  לממלכה  ופרס 
שלח את 2 שרי הצבא שלו – מרדכי 
שם,  הייתי  אני  למלחמה..  והמן, 
והאמת היא שמהרגע הראשון שראיתי 
החלטתי  מרדכי,  של  הכומתה  את 
שאני צריך להשיגה לתחפושת שלי, 

שלכיוון  כמובן 
ה  ת מ ו כ ה

המן  של 
ו  ל י פ א
א  ל

פזלתי..

החלטתי 
ה  ל י ל ב ש

אלך  האחרון 
ממרדכי,  א לבקש  ו ה

הרי יותר לא צריך אותה, המלחמה 
דרוכה,  בציפייה  המתנתי  נגמרה.. 
הצלחתי  לא  כבר  הלילה,  וכשהגיע 
לעצור את התרגשותי, לקראת חצות 
מרדכי,  של  אוהלו  לכוון  צעדתי 
פתאום הרגשתי הרגשה מוזרה.. היה 
מתרחק..  מישהו  שראיתי  לי  נדמה 
ביטלתיה בליבי והמשכתי, אך לאחר 
באהל,  חיפושים  של  שעה  חצי 
והיא  התחושה,  את  לשחזר  נאלצתי 

גילתה לי שאני אפילו יודע מי זה!

ונאלצתי  לי,  הייתה  לא  הוכחה 
חזרנו  מרחוק..  לעקוב  להמשיך 
לשושן הבירה, וזה קרה, אחרי שהמן 
רחץ וסיפר את מרדכי, כשהוא עלה 
ראיתי  לסוס,  לטפס  כדי  המן  על 
האחורי  מכיסו  מבצבץ  מוכר  משהו 
הכומתה  את  שלפתי  המן..  של 

והתרחקתי במהירות..

למחרת, ניגשתי למרדכי, סיפרתי לו 
שמצאתי, ואני רוצה לקחתה לתחרות 
‘ממשיכים-להלחם’,  של  התחפושות 

שמדובר  ששמע  לאחר 
חיילי   - ב’משיחי’ 

 , ח י ש מ ה
ם  י כ ס ה

ה  ח מ ש ב
 , י נ כ ר י ב ו

ך  כ ו
י  ת ש ו פ ח ת
 . . א י ה
ה  ת מ ו כ ה
ת  י ד ג א ה
מרדכי  של 

היהודי!



האמת היא שכשטלפנו אלי ממערכת 
ממשיכים להלחם להתחפש לכבוד 
מתיחה  שזו  בטוח  הייתי  התחרות 
לבד  )נחשו  החיילים  אחד  של 
מיהו...(. אז הזמנתי את מי שהיה 
על הקו לשיחת משמעת במג”דיה 
וכשהגיע אלי העורך של המערכת 

הבנתי שהפעם טעיתי...

אבל תחפושת, הייתה מוכנה אצלי 
ולא חיפשתי למה להתחפש.

אתם שואלים למה? 
אסביר לכם:

זו 

תחפושת 
מיוחדת 
ביותר, 

אני מאד 
אוהב 
אותה! 
כל שנה 

אני 
מחכה 
לפורים 

רק 
בשביל 
ללבוש 

אותה. אפילו מידי פעם אני ניגש 
לארון ומוציא אותה אל מול האור, 

רק בשביל להיזכר בכך שיש 
פורים פעם בשנה ואפשר ללבוש 

את התחפושת שלי...

כל  יוצא  אני  הזו  התחפושת  עם 
ובסיסים  שנה למבצעים במוצבים 

של הצבא באזור עזה...

כן, בעזה... ברוך ה’ עם התחפושת 
את  ומשמחים  שמחים  אנו  הזו 
החיילים וקוראים עמם את המגילה 

ומחלקים להם משלוחי מנות .

בשנה שעברה אפילו היה לנו מקרה 
מיוחד. לפני השקיעה, כבר חשבנו 
חזרה  לחזור 
ה  ב י ש י ל
ל  ב א
ו  נ י א ר
מרחוק 
ה  ז י א
ב  צ ו מ
ן  ט ק
ו  נ ר מ א ו
שבתור שלוחים 
של הרבי אנו לא מוותרים על אף 
אחד. ובאמת מצאנו שם חייל בודד 
שכל הפלוגה שוחררה הבייתה ורק 

הוא נשאר שם...

תארו לבד איך הוא שמח...

אה, מה התחפושת?! ליצן!!!



האמת, שכאשר פנו אלי ממערכת 
לי  וסיפרו  להילחם’,  ‘ממשיכים 
על תחרות התחפושות המיוחדת 
נפשי  את  ידעתי  לא  שבפתח, 
הצלחתי  ולא  מבוכה,  מרוב 
להעלות בדעתי שום רעיון מוצלח 

לתחפושת..

שיחות,  ליקוטי  בסדר  למחרת, 
לאחר שלמדתי עם החבורתא שלי 
שיחה מאוד מיוחדת של הרבי מלך 
המשיח, על ‘קם רבה שחטיה לר’ 
זירא’, חשבתי לעצמי אולי כדאי 
המפקד  עם  ביחד  להתחפש  לי 

יפתח בן-ארי 
ור’  לרבה 

זירא!

ל  ב א

כשפניתי 
עם  אליו 

– הוא הצעתי המיוחדת 
לא רצה, ואמר לי שלא רק שאין 
זה רעיון מקורי, כך שאין כמעט 
מסובך  גם  זה  שננצח,  סיכוי 
לביצוע,וחבל על המאמץ.. ניסיתי 
לחשוב על כל מיני רעיונות, אך 
שום דבר לא היה רלוונטי.. וכמעט 

שהתייאשתי להשתתף בתחרות.

והנה, הגיע ר”ח אדר, )ועדיין אין 
לי תחפושת,( ואז בסיום הסדרים 

בהגיע 
ן  מ ז

ריקודי-חודש-
הוציא  אדר, 

התמימים  א’ 
החסידי,  הנגן   -

שלו  האורגן  את 
שבפנימייה,  מחדרו 

והחל  ל’זאל’  העלהו 
של  לשמחתם  לנגן 

במוחי  הבזיק  ומיד  התמימים, 
מפורשת  הוראה  זו  הן  הרעיון, 
כמאמר  המשיח!  מלך  הרבי  של 
הגמרא: “. . משנכנס אדר מרבים 
בחודש  יום  שבכל  בשמחה” 
על  בשמחה  להוסיף  צריך  אדר 
בליבי  גמלה  מיד  הקודם,  היום 
ההחלטה, שמהיום, בכל יום שלא 
האורגן  את  אביא  מישהו,  יהיה 
בשמחת  להרבות  בו  ואנגן  שלי 

התמימים שיחי’.

נגינה  ואכן, לאחר מס’ ימים של 
כבר  לי  שיש  הבנתי  משמחת, 
לתחרות  המוכן  מן  תחפושת 
‘ממשיכים- של  התחפושות 

להילחם’...



ם  י נ ו ק
צבע!

 ? ה מ ל
 ? ה מ
 ? י מ

מו?

בלי   -
שאלות!

התנהלה  כך 
לבין  ביני  השיחה 
חברי לחדר בקעמפ. 
לו  שיהיה  אמר,  הוא 

בהצלחה!

היו  שלנו  החדר  קירות  הכל  בסך 
צריך  זה  בשביל  קצת,  מלוכלכים 
לצבוע? אבל הוא בשלו. שיהיה לו 

בהצלחה!

ואני  צבע  לקנות  נסע  הוא  בבוקר 
יצאתי להסריט את החיילים.

וכבר  בצהריים חזרתי לחדר שלנו 
מרחוק הרחתי ריח מוזר... וזה לא 
ריח של צבע טרי. התקרבתי  היה 
יותר וזה הריח לי כמו ריח חמוץ... 
אני נכנס לחדר עם חולצה על האף 
)למרות שגם זה לא עזר שלא אריח 
את הריח הנוראי( ואני רואה קירות 

קופסאות  והרבה  וחלקים  לבנים 
של גבינה ריקות מפוזרות בחדר!!!

נזכרתי  אבל  עליו  לצעוק  רציתי 
לראות  זה  כסרט  שלי  שהמקצוע 
הכי  בצורה  הדברים  את  ולהראות 
יפה שיש. גם אם בהשקפה ראשונה 
זה לא נראה כך. אז לעשות סוויצ’ 
ולשנות את המצב ואז רואים הכל 

בעין טובה.

רצתי לטמבור וקניתי צבע ושפכטל 
)כדי לגרד את הגבינה מהקירות...(. 
מחדש  הכל  צבעתי 
ניקיתי  ואפילו 
בחדר  את 
ל  כ מ
 . ך ו ל כ ל ה
א  ו ה ש כ ו
וסיפר  הגיע 
על  בגאווה  לי 
עשה,  שהוא  הצביעה 
שנרגיש  בשביל  הכל  אתו.  זרמתי 

טוב אחד עם השני.

הבגדים...  לי  שהתלכלכו  האמת 
אבל הכל לטובה. בזכות זה יש לי 

תחפושת לפורים...



אדר תשי”ג, ברדיו הרוסי.
בוגדן  נוסף להרעיל את השר  ניסיון רצח 

בשם  יהודי  רופא  ידי  על  בוצע  ניברבסקיי 
אברשה לוביץ’. כתבינו מוסר כי עתה גילו 
בביתו של רופא יהודי אחר תוכנית שלימה 
טופל  הענין  הק.ג.ב.  ראשי  את  להרעיל 
של  לטיפולו  ישירות  והובא  בחומרא 
המצופה  כפי  ובעצמו,  בכבודו  סטאלין 
הרופאים  לכל  ראווה  משפט  יתקיים 

הנאלחים שניסו להרעיל את המולדת

ברית  של  היהודים  תושביה  בכל  אחז  רעד 
הלא  המשפט  של  דינו  גזר  )רוסיה(,  המועצות 
צודק נראה בבירור, חשש כבד היה מפני תוצאות 

המשפט אשר ודאי יזרעו הרס וחורבן רב...

ליום ח”י באדר, באוויר היה   תאריך המשפט נקבע 
ניתן לחוש היטב את גזירת המן הרשע - ‘להשמיד להרוג 

ולאבד ח”ו היל”ת’ וישועה באופק - אין..

י”ד אדר תשי”ג, התוועדות כ”ק אד”ש מלך המשיח.

מכל  חסידים  נוכחו  בקהל  מקום,  אפס  עד  מלא  היה  הגדול’  ה’זאל 
המקומות בעולם, מארץ הקודש, מאמריקה, אירופה, אפילו חסידים ממרוקו היו 
שם. אך מכולם בלטו קבוצת החסידים שהגיעו מרוסיה. על פניהם ניתן לראות 
יחד עם אלו שעדיין כבולים  היטב שלא לבדם הם עומדים מול המלך, כי אם 

מאחורי מסך הברזל תחת שלטון אויב..

ההתוועדות הייתה מיוחדת במינה גילוים מרעישים התגלגלו על השולחן. למשל 
בדרך כלל הרבי שליט”א אומר מאמר אחד בכל התוועדות והפעם הרבי שליט”א 
שהתרחש  המחזה  היה  אלו  מכל  מסעיר  אך   )!( מאמרים  שני  אמר 

ממש לקראת סיום התוועדות..

התפשטה  שליט”א  הרבי  של  פניו  על 
ארשת רצינות, ואז החל לספר: 

בחירות  נערכו  באחת הפעמים שבהם 
לממשלה הרוסית ציווה הרבי הרש”ב 
עבור  להצביע  שישתתפו  לחסידים 



אחד 
פשוט מהצדדים,  חסיד 

אחד ששמע על הוראת הרבי לא 
טבילה  אחר  וכמובן  התמהמה 
לקיים  רץ  האבנט  וחגירת  במקווה 
את הוראת הרבי, ביציאתו מהמבנה 
מהצדדים  לאחד  המריעים  גויים  בקבוצת  הבחין 
בקריאת ‘הורא’, החסיד חשב שפרט זה הינו חלק מהוראת 
הרבי בקשר לבחירות ומשום כך הצטרף אליהם אך הוא זעק 

‘הוא רע’ כך חשב שהם אומרים..

ומייד הצטרפו החסידים  רע’,  ‘הוא  בקול  ואמר  הרבי שליט”א  שוב  חזר  לפתע 
ובעיצומה של התוועדות החלו קוראים ‘הוא רע, הוא רע, הוא רע’ בלי להבין את 

משמעותו של המעמד השמימי..

הסיום המפתיע.

תושבי ברית המועצות היו אחוזי הלם לשמע הבשורה על מותו הפתאומי של 
המנהיג העריץ..

זו  מרושעת  עלילה  שהרי  ראיות  מחוסר  להתבטל  הרפאים  למשפט  שגרם  מה 
הייתה טמונה במקום אחד בלבד ־ראשו של סטאלין.

אך לחסידים לא היה זה דבר תמוה כלל, הן כל הסימנים 
הובילו לאותו מקום- סטאלין מת בדיוק באותו זמן 

שבו הרבי שליט”א הכריז ב770 ‘הוא רע’..



ירושלים תרע”ט
“זהו תלמידים, השיעור נגמר. אפשר ללכת הביתה. 
ניפגש מחר!” אמר המלמד. כל  להתראות לכולם! 
הילדים הרימו כסאות, כיתפו את ילקוטם ופנו כל 

אחד לביתו הוא.

חוץ משלושה תלמידים...

אמר   - שלך!”  לבית  הולכים  היום  “איציק   -
אברימי.

“לא, לבית שלך!” - השיב לו איציק.  -

“אבל ההורים שלי נוסעים היום לרעבע.....” -   -
התחמק לו אברימי.

ענה   - לחתונה...”  נוסעים  שלי  “וההורים   -
לעומתו איציק.

“היום הולכים לבית שלי!” - אמר מענדי   -
בביטחון - אבא שלי צריך הרבה עזרה בבית 
הרבה  אלינו  מגיעים  היום.  שלנו  הארחה 

אורחים מיוחדים”.

ואמרו  רווחה  אנחת  פלטו  ואברימי  איציק 
יחד - “איך שכחתי? לא מתאים לי!”

הארחה  בית  לעבר  השלושה  צעדו  ויחד 
של משפחת אלגזי. בדרך הם דיברו על 
הרבה מאד דברים - החל ממזג האוויר 
בישיבה  שלהם  הרב  יהיה  במי  וכלה 
בעוד מספר שנים. וכשמתפרץ לו ויכוח 
מענדי  תמיד  מסויים,  נושא  על  ביניהם 

היה מכריע אותו בדבריו הבטוחים.

האמת היא שאברימי ניסה לא אחת לחלוק 
כשמבטו  רק  אך  מענדי,  של  דבריו  על 
היה נפגש עם המבט המאיים של מענדי 
היה משתתק כליל. הכלל ב’חיידר’ אמר 

שעם מענדי לא מתחילים...

כך הם צעדו לאיטם עד אשר הגיעו לבית 



הארחה של משפחת אלגזי. מענדי פתח את 
“אמא הבאתי חברים   - לאמו  ואמר  הדלת 
שיעזרו לנו!” אברימי ואיציק נכנסו והורידו 
אותם  והניחו  גבם  מעל  ילקוטיהם  את 

במקום הקבוע. שכן הם בני בית שם...

ומענדי  אמא.  קראה   - רגע”  בא  “מענדי, 
ניגש לאמו והיא שאלה אותו מי ביקש ממנו 
להביא עזרה? והוא ענה לתומו שהוא שמע את 
אבא אומר שהיום יגיעו אורחים רבים, ובגלל שהוא 
יודע כמה אבא עובד קשה במצבים כאלו. אז הוא הביא 

חברים שיעזרו.

“אבל אבא שכר עובדים שיעזרו לו היום”   -

אבא  “מה  אמרתי -  אבל  עובדים?  שכר 
לחברים שלי שאבא צריך עזרה!”

להם.  אמרת  מה  יודעת  - “אינני 
עזרה.  צריכים  לא  אנו  היום  אבל 
אז  לעזור,  רוצה  אתה  אם  ואדרבה 

כדאי שתלך לשחק בחוץ...

בטוחות  היו  פניו  ועדיין  לחבריו  חזר  מענדי 
ואמר  השתנה.  לא  לחבריו  אמר  שהוא  מה  כאילו 
להם שהייתה טעות קלה במחלקת התיאום... וטעו 

בכתובת... את העזרה צריכים בגן העיר!

ויחד צעדו השלושה לעבר גן העיר. בדרך הם 
ממצב  החל   - דברים  מאד  הרבה  על  דיברו 
הניקיון ברחוב וכלה בדיסק האחרון של יוסל’ה 
רוזנבלט. וכשמתפרץ לו ויכוח ביניהם על נושא 
מסויים, תמיד מענדי היה מכריע אותו בדבריו 

הבטוחים.

האמת היא שאיציק ניסה לא אחת לחלוק על 
דבריו של מענדי, אך רק כשמבטו היה נפגש 
משתתק  היה  מענדי  של  הקשוח  המבט  עם 
לא  מענדי  שעם  אמר  ב’חיידר’  הכלל  כליל. 

מתחילים...



ע  צ מ א ב
ך  ר ד ה
מצאו  הם 
ה  ס פ ו ק
עם  מוזרה 
ומוטות  ידיות 
היוצאים  מוזרים 

ממנה.

ונבדוק  “באו   -
צייץ   - זה”  מה 
“זה   - אברימי 

נראה לי מעניין...”

“לא ולא! - קפץ איציק - זה לא נראה לי טוב. זה אולי פצצה שנשארה   -
מהתורכים?”

“מה אתה פוחד?! זה לא נראה כמו פצצה.” - אמר אברימי.  -

“לא יודע, אבל עדיף לא לקחת סיכון מיותר” - אמר איציק.  -

“שניכם לא נוגעים בזה!” - חתך מענדי - “זה יכול להיות מסוכן עבורכם!”   -
רק אני יכול לפתוח.”

אברימי ואיציק נסוגו לאחור ביראת כבוד, ומענדי ניגש אל הקופסה המוזרה 
ובדק אותה מכל כיוון. ואז מצא הוראות הפעלה כתובים מתחת לקופסה:

“1. חפרו מתחת לעץ הסמוך ותמצאו שם 3 חולצות. לבשו 
אותם ואז חיזרו לכאן”

למענדי לא נותרה ברירה אלא לשתף את חבריו. 
ויחד הם ניגשו אל העץ וחפרו תחתיו ואז הם 
כחולה  אדומה,   - חולצות  שלוש  שם  מצאו 
את  מענדי  האדומה,  את  לקח  איציק  ובז’. 

הכחולה ואברימי את הבז’.

המשיך  ומענדי  הקופסה  אל  חזרו  הם 
להקריא:

מן  וקחו  הרביעית  הידית  את  הזיזו   .2“
דמתקרי  הריבועים  את  שתפתח  המגירה 

בלע”ז - ‘מירסים’.



אברימי הזיז את הידית כנאמר בהוראות והגיש לכל 
אחד את ה’מירס’ שלו.

מענדי המשיך:

שלו  ב’מירס’  לאחוז  האדומה  החולצה  בעל  על   .3“
- עשה  ג”פ  ולומר  ולהרים את הידית הראשונה  בחזקה 

סוויצ’ תחליף את המצב!”

איציק עשה כנאמר ומיד מצא את עצמו בשנת תשע”ט במשרד 
הפעילות של ‘קעמפ אורו של משיח’...

מענדי המשיך:

“4. על בעל החולצה הכחולה לאחוז ב’מירס’ שלו בחזקה ולהרים את הידית 
הראשונה ולומר ג”פ - למה יש שם דיבורים?!”

‘קעמפ  מענדי עשה כנאמר ומיד מצא את עצמו בשנת תשע”ט בגנרליה של 
אורו של משיח’...

לאחר היעלמותם של איציק ומענדי אברימי שש ושמח על ההזדמנות להראות 
לקרוא את ההוראות לבדה...

“5. על בעל החולצה הבז’ לאחוז ב’מירס’ שלו בחזקה ולהרים את הידית הראשונה 
ולומר ג”פ - מתחילים לחיות מתעלים למצב גאולה!”

אברימי עשה כנאמר ומיד מצא את עצמו בשנת תשע”ט במשרד הלימודים של 
‘קעמפ אורו של משיח’...



נועם דויד - א אדר
מיפעי שמואל - ב' אדר

שמש מנחם מענדל - ב אדר
מאור משה - ג אדר

אלבחרי שניאור זלמן חיים - ג אדר
לרנר משה - ג אדר ב
שקד שלום - ד אדר
כהן שמעון - ה אדר

סטולין מנחם מענדל - ה אדר
לוי נתנאל חיים - ו אדר

קניג אהרון - ו אדר
חוגי מנחם מענדל - ז' אדר
סננס משה מרדכי - ז' אדר
עמר שניאור זלמן - ז אדר

עקיביוב אליה ישראל - ח אדר
גולדשטיין דוד מאיר - טו אדר

רויזמן שמואל - טו אדר א
גודי שלום דובער - י אדר

שלג שניאור זלמן - י אדר ב

מנור יוסף יצחק - י"ז אדר
גדסי יהונתן משה - י"ח אדר
להב אור ישראל - יא אדר א
בר מנחם מענדל - יז אדר

אליאס יוסף יצחק - יז אדר
פרסקי שניאור זלמן - יח אדר
פיילנט מנחם מענדל - יט אדר

קליינמן יוסף - כ אדר
טלאל יוסף יצחק - כ"ב אדר
סבן לוי יצחק - כ"ז אדר ב'

חפץ יהודה לייב - כב אדר ב
נרבונה שלום דב בער - כג אדר ב
שורוק עילי יהודה - כד אדר ב

הראל אליהו - כו אדר א
ציק לוי יצחק - כז אדר ב

מנור מנחם מענדל - כח אדר 
יוסף שלום דובער גלבשטיין

 - כח אדר ב
מרום שניאור - כח אדר ב





איזור  עיה”ק  ירושלים  תש”פ.  אדר,  י”ד 
הדרומי )באר שבע בגלותית...(.

בום! טראחח! ספלאאש!! פוף!

המסיכות והכובעים התעופפו לכל עבר.

בטוח  “אני  ושובב,  דקיק  קול  אמר  “יוסי”, 
ואנחנו  שניות  כמה  עוד  למצוא,  שנצליח 

מגיעים לזה”.

 “מיסטר, מיין הער, חוואג’ה, מיסייה, חבר”, 
שונות  שפות  בשלל  ברור  לא  קולות  בליל 

נשמע בחלל האוויר.

מופתעת  בהבעה  רגע  באותו  הסתכל  מוישי 
לעבר הרצפה שלמרבה הפלא נשארה פנויה 
העבדים  לעבר  מבטו  את  הרים  הוא  לגמרי, 
מלאות  היו  העבדים  של  ידיהם  מבין,  במבט 
במסכות שנזרקו לחלל החדר, “וואו, הם לקחו 
ממש ברצינות את הקטע הזה של העבדים”, 

אמר ליוסי בהתפעלות.

לא  “זה  בשבילך”,  מחפשת  להיות  “אנחנו 
ככה  לפשפש  ה’  בצבאות  לחייל  מתאים 
בארגזים ישנים”, “אני יביא לכם את המסכות”, 

אמרו במקהלה צורמת למדי.

שאנחנו  מה  את  נמצא  כבר  אנחנו  הרגילה,  לעבודה  תחזרו  בסדר,  “הכול 
מחפשים”, קרא יוסי לעברם.

“למה אתם עובדים כל כך קשה? אם אתם לא מוצאים זה השגחה פרטית! לא 
ככה?”, אמר בוריס המנקה.

“מה פתאום בוריס?!”, חרץ מוישי בתוקף את הדין, “זה לא בא בחשבון!”.

“ב-ד-י-ו-ק” הסכים אתו יוסי, “הרבי מלך המשיח שליט”א מסביר לנו בדבר 
מלכות של פורים תנש”ב שיהודי לא מתפעל מהעולם, אפילו אם זה נראה לו 

הגבלות של קדושה, אנחנו הולכים עד הסוף עם רצון ה’!”.

“רגע, אבל איך זה בדיוק מפריע לנו לעזור לך?”, נשמעו אלפיים שמונה-מאות 



קולות.

לנו,  תעזרו  אדרבה,  פתאום!  מה  “מפריע? 
בשמחה”, יוסי עוד לא סיים את דבריו, וכבר 
פינת  עבר  אל  חסונות  בידיים  שניהם  הונפו 

הלימוד הקבועה.

משתוקק  ממש  העולם  זה?  מה  ראית  “וואו, 
כורסה  ישבו על  ויוסי  מוישי  ליהודי”,  לעזור 
 - “תורתו של משיח  ספר  כשבידם  מפוארת, 

מאמרים לפורים”.

אמר  לזה”  התרגלתי  כבר  שאני  האמת  “כן, 
יוסי, “עוד לפני שזכינו להתגלות, בזמן הגלות 
ממש  כבר  נשמע  זה  )זוכרים..  החשוכה 
רחוק...(, כבר אז חייתי עם הרגשה כזו, הכול 
מלך  הרבי  של  מלכות  הדבר  שיחות  בזכות 
המשיח שליט”א, זה ממש מעין התורה חדשה 

שאנחנו זוכים לה עכשיו”.

בוריס,  זה  המבטא  לפי  המשיח!”,  כן,  “אה, 
מנקה  להיות  אני  “אדוניתי,  המסור,  המנקה 
“ראיתי  המשיח  של  אורו  נו,  שלכם,  בקעמפ 
איך כבר פעם, בגלות, התנהגתם כאילו אנחנו 

חיים במצב כמו עכשיו, בגאולה השלימה”.

ליד מוישי  כמו משום מקום הופיע ענן קטן 
ויוסי, “הגעתי לקחת אתכם להתוועדות פורים 

עם הרבי מלך המשיח שליט”א”, אמר בקול צפצפני.

המשיח  מלך  הרבי  את  לראות  חיכיתי  שנים  מיוחד,  ממש  מעמד  בטח  “זה 
שליט”א מעודד בהתוועדות”.

רחבת בית המקדש הייתה מלאה ביהודים מבוסמים, כובעי ליצן נראו לרוב. 
יין המשומר נשפך כמים.. יהודים רבים נצפו לומדים בהעמקה את הקונטרס 

החדש שיצא לאור רק אתמול.

לפתע הושלך הס בקהל, שביל ארוך נפתח בינות לרבבות האנשים, הרבי מלך 
המשיח שליט”א עולה בצעדים מלכותיים על הבמה הנשיאותית.

בימות  להיות  שחל  הפורים  חג  ענין  “להבין  ברמה:  נישא  משיח  של  קולו 
המשיח..”.



משל:
רוב לכלוך – מפוזר בכל פינה.

שום אדם לא יצליח לשער.

קירות מקולפים טיח ברצפה.

לשמצה המקום כאן יזכר.

בין ההריסות בוכה ‘הוד שפלותו’.

בן המן בבגדים קרועים.

אוסף שאריות ומכניס לצררו.

ה’אגגיים’ זנב מקפלים.

אבי! אבי! דלפון כך זועק.

אתה הרי ידעת.

ולמרות זאת התחלת.

עם מרדכי היהודי הלא הוא 

נשיא הדור.

אבי! אבי! עליך הוא צוחק.

ראה למה גרמת.

אותנו לבד השארת.

ואימא זרש אבלה לובשת 

שחור.

בן המדתא - חושב לו.

צודק בני בדברו.

כל מעשה – מראה לו.

את רמת שיפלותו.

בן המדתא – חושב לו.

בגובה חמישים אמה

קיבל ‘בינה’.

יודע – קובע.

זו הפעם האחרונה.

בחיוך רחב יאמר לו מרדכי.

המן קלטת ועלית.

ממקום נחות אל ההיכל הפחות.

את עונשך עכשיו קבל.

ואת שפתך נשוך בסבל.

נמשל:
אנו נמצאים במלחמה הקשה.

משיח כאן פועל כבר בעולם.

לנו נותרה הזדמנות אחרונה.

חושבות הקליפות בתוך ליבם.

אך הם לא מצליחות בשום צורה.

נמצאות בעונש ב’גנרליה’.

לא מבינות למה ועל מה.

למה התוכנית לא עבדה.

שטן! שטן! ‘ענן’ כך זועק.

זה העולם שלנו.

ושינו את ממלכתנו.

ממש צפד עורנו על בשרינו.

שטן! שטן! ‘ענן’ כך זועק.

תוכניתך לא צלחה.

עשה ‘שיעורי בית’ מההתחלה.

ואל תתחיל בשום אופן עם ‘חיילי

הגאולה’.

שמעתי – הבנתי.

שוטה גמור – כן זה אני. 

אזכור ולא אשכח.

את אשר לא צלח.

מחשבה קטנה.

לראשו מכניסה, את ההכרה.

זקן וכסיל.

לא יוצלח כרגיל.

בחיוך רחב, דינו שם נחרץ.

אחרי שקלט וגלימתו פשט.

חיילי ‘אורו של גאולה’.

פצחו בשירה.

משפחת סוויצ’ על המקהלה.

והגנרלים על הרצפה.





חסידים?  חיילים  שלומכם  מה  הי! 
זמן  הרבה  המשיח!  המלך  יחי  לחיים! 
לא נפגשנו )וואו, באמת הרבה זמן..!(. 

מענדי, לוי, מוישי ואברימי, המפקדים 
שלכם מוסרים לכם ד”ש )תשגעו אותם 
וגם  בטלפון... אל תוותרו להם!!( אה, 
לך זרובבל! סתם, צוחק, לא הי’ בכלל 

זרובבל בקעמפ.

וואו, אתם לא קולטים איזו התרגשות 
זו לזכות בהתוועדות עם חיילי קעמפ 

אורו של משיח!

הזכרונות  כל  בראש  לי  עולים  פתאום 
שעת  בחיות,  התפילות  מהקעמפ, 
הלימודים המרתקת והמושקעת, החידון 
ההמנונים  זוכרים?(,  )וואו!!  היומי! 
)“מכריז מלכנו, מעורר..”(, הסיסמאות 
הי!”(,   – גאולה  של  למצב  )“מתעלים 
ההתוועדויות המיוחדות, המשיח טיים, 
להיזכר  רק  כיף  פשוט  הי’  ה-כ-ל! 
ברגעים האלו. הרגשתי שאני ממש חי 

בגאולה.



אני חייב לציין שפה ב’קבוצה’, בסעוון 
הגאולה  את  מרגישים  סעוונטי ממש 
באוויר, פשוט בכל רגע אפשר למשש 
בידיים שהנה, זה קורה! ברגע הקרוב 
נכנס  המשיח  מלך  שליט”א  הרבי 
לבית  עננים  על  כולנו  את  ומוליך 

המקדש.

היום  במהלך  פרט  בכל  ממש 
מרגישים את ההתגלות. אם זה לפני 
חסידים  כשאלפי  שחרית,  תפילת 
את  בעוז  ושרים  בשביל  עומדים 
ההכרזה הניצחית – “יחי אדונינו.. 
מתוך  ועד”  לעולם  המשיח  מלך 
האמת  להתגלות.  נרגשת  צפייה 
יחי  השירת  את  לי  מזכיר  שזה 
תפילה  כל  לפני  בקעמפ  ששרנו 
בחיות ובהתלהבות כל כך מיוחדת 
את  לתאר  אפשר  אי  וגאולתית, 
הייתה  ההרגשה  רגעים,  אותם 
המשיח  מלך  שליט”א  שהרבי 
נמצא איתנו ומעודד בשתי ידיו 
הקדושות, ממש כמו בהתגלות 

המושלמת.

שליט”א  הרבי  עם  בתפילות  זה  אם 
בסדרים,  בלימוד  המשיח,  מלך 
במבצעים, עם החברותות, פשוט הכל 
מתעלה למצב אחר, מצב גאולתי. גם 
דברים שפעם, לפני הקעמפ הי’ קשה 
ממש  כבר  זה  היום  אותם,  לעשות  לי 
קל, אני יודע שליהודי בגאולה יש כח 

לעשות הכל.

משיח,  בבית  פה  חכמה,  לא  זה  טוב, 
אפילו  גאולה!  לחיות  שלא  אפשר  אי 
במבצעים  שלי  במסלול  היהודים 

מרגישים את זה.

למבצעים  יצאתי  האחרון  שישי  ביום 
בן-חורין  אליסף  החסיד  המ”פ  עם 
זה?(  גאולתי  איזה שם  )חשבתם פעם 
יש נו כל יום שישי מסלול מיוחד, רחוב 
שלם עם בנינים גבוהים כאלה שמגיעים 
והרבה  ענקיים  וכבישים  לשמיים,  עד 
חנויות גדולות, כמו שיש בניו-יורק וכל 
המוכרים שם יהודים. כשיצאנו מאיזה 
למשיח  “שנזכה  למוכר:  אמרנו  חנות 
עכשיו! שבת שלום! יחי המלך המשיח”, 
הוא לא התבלבל וישר צעק לנו: “מה 

שנזכה למשיח? משיח כבר כאן!”.

מיוחד  הכי  שהחג  באמת  באמת  אבל 
אצל הרבי מלך המשיח שליט”א הוא חג 
פורים. כל הלילה מתוועדים ב – 770, 
לראות  נזכה  שכבר  בטוח  אני  בבוקר 
נכנס  שליט”א  המשיח  מלך  הרבי  את 
לתפילה עם המגילה הגדולה בידו הק’, 
את קריאת המגילה נשמע מפיו הקדוש 
של הרבי שליט”א מלך המשיח. ואחרי 
שליט”א  הרבי  עם  ההתוועדות  זה: 
המאמרים,  השיחות,  המשיח,  מלך 
אני  התרגשות!  איזו  וואו!  העידודים, 
מתחיל  אני  הזה,  לחג  מחכה  ממש 

לשמוח כבר מעכשיו.

שלי  החברותא  לסיים,  כבר  צריך  אני 
)המ”ל יוסי, השני..( מחכה לי.

נ! אז למה אתם מחכים?? רוצו לאבא 
אני  לרבי!  לטוס  אותם  ותשגעו  ואמא 

מחכה לכם כאן.

המקדש  בבית  הרגע  ניפגש  לחיים!! 
השלישי!!

המ”ל יוסי )הראשון:[(



לכבוד החייל החסיד: מענדי בן פיצ’ע לבית המזרחי דמן כפר גבעתי.

שלום רב!

אחרי דרישת שלום כמשפט. אפתח קולמוסי בסיפור המאורעות אשר אירעו בארעא דפרס בשנה זו. כזכור לך משרבוטי 
הקודמים - העבריים דמן ארעא דישראל קבעו את מושבם בארעא דבבל ולאחר אשר בלשאטצאר הצאר )בנו של אוויל מרודך 
מלכא דבבלאי( חטא לאלוקינו ית’ ויתעלה ויתהדר שמי’ה דקודשא בריך הוא. נלקחה המלכות ממנו ועברה לפרס והמצב 

נשאר רע למדי, מכיוון שאנו נשארנו בגלות ולא נושענו.

וגם אחרי שכורש הסכים לבנות לנו את בית המקדש, באו הצוררים הלוא הם פרשנדתא, כלכולתא, כלבתא וחמורא )‘שם 
רשעים ירקב’(. ויאמרו למלך אחשוורוש )אשר כל המזכיר שמו מיד לופת ראשו בכאב( להפסיק בניית בית מקדשינו 

ותפארינו, ויעש המלך כן.

לא אלאה בדברים, אך לאחר משתה אחשוורוש ומינוי אסתר למלכה וניסיון ההתנקשות במלך. המן האגגי - הספר דכפר 
‘קרצום’ - מונה למשנה למלך. ויאמר למלך להשמידנו ביומא חד. )יודעי דבר אומרים שזאת מכיוון שחשש לנס שאולי יבא 
משמים כפי אשר אירע בפועל, ולא רצה לתת לנו הרבה ימי שמחה אלא רק אחד אם בכלל – כך שמעתי מן רבי ומורי: 

ברקא ככוביא( ויסר המלך את טבעתו ויתנה להמן וירימו כוסא דשיכרא.

ורבינו ומורינו ידע מן הגזירה אשר אירעה ויקרא לכל עמא לשוב בתשובה שלימה, ונעש כדבריו. 

מפאת קוצר היריעה לא אאריך. אך שאלה אשאל נא ממך החייל באורו של גאולה:

גזירה זו לא הייתה בתוקף על היהודים אשר חדלו להתנהג כיהודים )בלישנא אחרא – להשתמד(. ואינני מבין - מדוע לא 
העליתי בדעתי לעשות זאת במהלך שנה זו, כדי להימלט נפשי ובית אבי. אלא שמתי נפשי בכפי. ומחשבה זו יריתי כמטחווי 

קשת לבל אחשוב בה לעולם עוד! וכמוני עשו אף שאר בני ישראל. ונירה כולם את מחשבת חוץ זו ל’ימא דפרסאי’.

וזאת אבקש ממך אשר תביננו דבר עצה: מדוע לא חשבתי לעשות הגרוע מכל, ולירות מחשבת חוץ 
זו לכיווני?

בצפייה לתשובה כפי אשר רק חייל באורו של גאולה יכול לענות:

קיש בן נביאי לבית החבדי דמן קטאראן.



לכבוד הרה”ח הגה”ח - קיש בן נביאי לבית החב”די דמן קטאראן.

שלום וברכה!

שמחתי לקבל את מכתבך המלבב, המחמם והמחמם! ממש משמח אותי לקרא כיצד יהודים אשר חיים 
בתקופה של צרות, גלות, וחורבן, לא מוותרים על קיום המצוות. למרות סכנת החיים שניצבת לנגד עיניהם. זה 

מזכיר לי את סיפורי מסירות הנפש של החסידים ברוסיה ה’סובייטית’ ובשאר המקומות על קיום המצוות 
מתוך מסירות נפש ממש!

ובאשר לשאלתך החשובה, כרגיל אענה תשובה על פי תורתו של כ”ק אדמו”ר שליט”א מלך המשיח.

הרבי מסביר את הסיבה לכך שבכל הדורות יהודים מסרו את נפשם על קיום תורה ומצוות היא בגלל ‘משה 
שבדור’! בכל דור יש את ה’משה שבדור’, הלוא הוא ‘נשיא הדור’. לצורך העניין אקח כדוגמא את ‘נשיא הדור’ 

בתקופתך הוא ‘מרדכי היהודי’. ותפקידו של מרדכי כמו ‘רועה צאן’ שהוא זן ומפרנס את הצאן במזון 
ושתייה, כך מרדכי רועה ומפרנס אתכם במזון הרוחני הוא האמונה.

 

כל יהודי הוא מאמין בטבעו אלא שלפעמים אמונה זו נמצאת אצלו בהעלם והסתר. ותפקידו של מרדכי להביא 
את האמונה הזו לידי פועל ובגלוי. ואז היהודי מצליח לעמוד בתוקף נגד כל מונע ומפריע לעשות את רצונו של 

הקדוש ברוך הוא. ובמיוחד בתקופה קשה של גלות וגזירות.

וכך בכל דור ודור. וגם בדור שלי - ‘דור הגאולה’ - יש לנו את ה’מרדכי’ שלנו הוא כ”ק אדמו”ר שליט”א מה”מ 
שרועה ומפרנס אותנו בעניין האמונה. גם עכשיו בתקופה של העלם והסתר הכי קשה, הוא נותן לנו את הכוח 
לעמוד חזקים באמונה שהנה זה משיח בא. ומיד הרבי מתגלה לעין כל בתור מלך המשיח וגואל אותנו מיד. 

בעז”ה אמשיך לשמור על קשר.

שלך: מענדי בן פיצ’ע לבית המזרחי דמן כפר גבעתי. חייל באורו של גאולה!







סדרו את המפוזר בתפזורת.

מצאו את השמות המופיעים במגילה בתפזורת זו
ונסו להרכיב מהנותר הכרזות שהיו שכיחות על ידי תלמידי התמימים.
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