


דודי: יחי המלך המפקד!

המפקד: יחי המלך המשיח! מה נשמע דודי? במה זכיתי 
לטלפון מאיש כל כך חשוב כמוך?

סתם  למפקד?  להתקשר  בשביל  סיבה  צריך  דודי: 
משעמם לי...

טובה  הכי  התעסוקה  זה  המפקד  עם  ולדבר  המפקד: 
חברים  לך  אין  משועמם?  שאתה  קרה  מה  אבל  שיש... 

שאתה מדבר איתם?

דודי: יש, אבל לא בתקופה הקרובה...

המפקד: למה מה קרה?! רבתם...

דודי: כן, אבל זה על דבר טוב!

המפקד: מה יכול להיות טוב כשרבים?

בל"ג  בתהלוכה  להיות  חשוב  שיותר  אמרתי  אני  דודי: 
רוצה.  שהרבי  מה  זה  במירון.  להיות  מאשר  בעומר 
במירון  התמימים  של  בדוכן  שלהיות  אומרים  והחברים 

יותר חשוב וזה מה שהרבי רוצה.

המפקד: זה יפה לדיון, אבל לא בשביל לריב בגלל זה.

דודי: המפקד, החברים לא מבינים מה הרבי אומר על ל"ג 
בעומר! רשב"י נמצא בתהלוכות! לא במירון, איך אני יכול 
לדבר עם חברים שלא מבינים ולא אכפת להם להבין מה 

הרבי אומר?!

הטעות  הייתה  זו  דודי,  המפקד: 
שבגלל  עקיבא  רבי  תלמידי  של 
אני  היום  ועד  נפטרו  הם  זה 

אבלים בגלל זה!

דודי: מה הם לא סתם רבו אחד עם השני?!

המפקד: לא. הם רבו מה רבי עקיבא אומר, ובגלל שהשני 
לא מבין את דברי רבי עקיבא כמוהו אז הם שנאו אותו! 

ממש ככה. שנאה עם כוונה טובה ובגלל זה הם נפטרו.

דודי: אבל איך אפשר לאהוב את השני אם הוא לא מבין 
את דברי הרבי כראוי?

המפקד: דבר ראשון כי ככה ה' רוצה וככה הרבי אומר. 
ודבר שני, דווקא על ידי אהבה אפשר להשפיע על השני. 
חוץ מזה מי אמר שדווקא אתה צודק? אולי החבר צודק...

דודי: יכול להיות.. אתה צודק המפקד.

גם  אז  שלילית  תוצאה  יש  שאם  לזכור,  צריך  המפקד: 
אם הכוונה טובה זה עבירה... כמו שנאה לשם קיום רצון 

הרבי.

דודי: המפקד, תודה רבה! הצלת אותי! עכשיו אני מתקשר 
אליהם לבקש מחילה. וגם לבדוק מה באמת הרבי רוצה.

המפקד: בהצלחה רבה דודי! האמת היא ששני הדברים 
הם הוראה של הרבי. רק כל אחד צריך לראות מה הרבי 

דורש ממנו.

                               יחי המלך המשיח!

גוט יום טוב שמי! חג שמח!
גוט יום טוב גם לך יוסי! מצטער שלא עניתי לך קודם, הייתי באמצע תחנון...

תחנון? אבל לא אומרים היום תחנון...
למה מה?! יוסי נכון שזה יום חג, אבל זה לא יום שאין אומרים בו תחנון.

שמי, כתוב מפורש ב'היום יום' שלא אומרים היום תחנון!
מה??? אבל ה'היום יום' נכתב לראשונה בתש"ג וט"ו אייר היה בתשנ"א...

שמי, מה קשור ט"ו אייר? היום י"ד אייר – פסח שני!!!
יוסי, זה היה אתמול. עכשיו ט"ו אייר... הבנתי מה הולך כאן! יוסי אתה אצל הרבי ושמה 

זה 7 שעות מאוחר, אז יוצא שאתה ואני בשני ימים שונים!
נכון שמי, איך שכחתי! רגע, עכשיו לילה ואיזה תחנון בדיוק אמרת?
תחנון של קריאת שמע! והאמת שלא חגגתי מספיק את פסח שני...

לא נורא שמי, 'אין מצב אבוד'! זה העניין של פסח שני!
מה הקשר בין זה ש'אין מצב אבוד' לפסח שני שאם לא אכלתי מספיק מצות בפסח 

ראשון עכשיו אפשר להשלים?
כמו שליהודים שלא יכלו להקריב פסח במועדו ה' נתן הזדמנות נוספת, כך גם לנו יש 

תמיד הזדמנות נוספת לתקן.
אז ארוץ כעת להתוועד על פסח שני! ובעצם אני מרוויח התוועדות של פסח שני 

ביחד עם ט"ו אייר!
ומה העניין של ט"ו אייר?

־יוסי! בט"ו אייר תשנ"א לראשונה הרבי עודד את שירת יחי לעיני המ
צלמות!

וואו! שמי תודה שאתה מזכיר לי! אגש להתכונן כראוי ליום זה!



יהושפט שכב במיטתו וניסה להירדם, אך   -
ללא הצלחה. מה שהיה בלילה לא נתן לו מנוחה. 
- ‘אני חייב לספר למישהו על תכניתם הזדונית 

של הצדוקים! אבל איך ולמי?’ - חשב לעצמו.

ואנה  אנה  והתהלך  ממיטתו  קם  הוא   -
מהורהר. ‘אל ה’ בצרתה לי קראתי ויענני’ – חשב 
לעצמו,  - ‘ליהודי בעת צרה תמיד יש לאן לפנות’ 
– והוא החל לחזור על מזמורי תהילים ששגורים 

על פיו. עד אשר אורו פניו...

ניגש  ומיד  לעצמו.  צעק   – מצאתי!!!   -
לפינת הכתיבה והוציא מן התיבה גיליון והתיישב 

לכתוב מכתב.

מהמחצלת  קם  רגעים  מספר  כעבור   -
ויצא  וגלגל את המכתב וטמנו מתחת למחצלת 

מביתו.

תפילה  לחש   – נא’!  הושיעה  ה’  ‘אנא   -
כשנעל ביתו אחריו ופנה לכיוון השוק.

ירושלים מתחם החומה השנייה י”ג תשרי ג’תר”ץ.

פניה  ובכל  בזהירות.  הלך  לשוק  בדרך   -
לאחור  ראשו  שסובב  כדי  תוך  בזריזות  פנה 
כביכול בטבעיות, על מנת לבדוק האם יש עוקב 

כל שהוא מאחוריו.

אותו!  ראה  הוא  פניות  ארבע  כעבור   -
 – הימים.  משעבר  שכנו  הצדוקי  שמעי  היה  זה 
‘האמת שהקול הראשון אתמול בלילה היה מוכר 

לי’ – חשב לעצמו. 

במהירות  לרוץ  החל  הוא  הבאה  בפניה   -
ופנה ימינה בהקדם ואז שוב ימינה ושוב פעם עד 
אשר מצא את עצמו מאחורי שמעי שעמד וחשב 

להיכן בדיוק הוא פנה.

ודחפו  מאחוריו  אותו  הפתיע  יהושפט   -
לגומחה שהייתה על ידם.

– פנה אל שמעי  ‘אז אתה הוא העוקב!’    -
בתקיפות – ‘אתה הוא זה שאתמול בלילה חטפת 

אותי! מה עשיתי לך שככה אתה עושה לי?!’

הוציא  ולא  מהמפנה  המום  היה  שמעי   -
הגה מפיו.

שאתה  לכך  עדים  לי  שאין  מזל  לך  ‘יש   -
היית  ‘אחרת   – יהושפט  המשיך   – אחרי!’  עוקב 
אשר  הקטנה  הסנהדרין  ללשכת  אלי  מתלווה 
נפשך  על  המלט  לטובתך  כעת  העזרה.  בפתח 
סיים   – בסביבתי!’  חוטמך  קצה  את  אראה  ואל 

יהושפט ושלח את שמעי לדרכו.

עד  להימלט  ההזדמנות  את  ניצל  שמעי   -
תום ובמהרה לא היה נראה אף בקו האופק.

ירושלים העיר העליונה מושב 
הצדוקים:

‘יישר כוחך חוצפית! מי ייתן וברכת הא-ל   -
הגדול  המעשה  על  חייך  ימי  כל  אותך  תלווה 
הזה!’ – אמר המנהיג. כך קראו לו ואיש לא ידע 
את שמו האמתי מלבד משפחתו הקרובה שהם 

היו עוזריו.

בלי  אותו  השארתם  איך  לי,  אמור  ‘אבל   -
מעקב כלל? הוא יכול כעת לפטפט חופשי לכל 

איה  ‘ובמיוחד,   – המנהיג.  תמה   - אורח?’  עובר 
שמעי?’

 – חוצפית  אמר   – מליבך’  דרגה  ‘הסר   -
‘שמעי אחרי יהושפט. התפצלנו על מנת שאוכל 
 – להיכנס לביתו כדי להוציא את המכתב הזה!’ 
המכתב  על  באצבעו  והווה  ניצחון  בנימת  סיים 

אשר בידי המנהיג.

והנה שמעי  דבריו  סיים חוצפית את  אך   -
נכנס עייף ויגהה וכעוס.

‘הוא עלה עלי!’ – פלט בכעס.  -

‘הכיצד?! לא נזהרת?! לא שמרת מרחק?!’   -
מכעס  האדימו  פניו  המנהיג...  של  אפו  חרה   –

עומד  הוא  כי  היה  נראה  מכיסאו.  קם  והוא 
להכות את שמעי עד זוב דם...

עשה  ‘הוא   -
וגילה  תחבולה 

נושף  אני  כי 
 – בעקבו’. 
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תקציר:
יהושפט איש הר הבית נחטף על ידי הצדוקים והם סחטו אותו שיאמר להם היכן מאחסנים את הערבות למעמד 

ההושענות כדי שיוכלו לשרפן. והם עוקבים אחריו שלא יחבל בתכניתם.

מכיוון “ עקביו  על  סב  יהושפט 
השוק. ‘אחרי השיחה שקיימתי 
עם שמעי לעולם הוא לא ישוב 
לעקוב אחרי’ – הרהר לעצמו – 
‘כעת אשוב לביתי לראות האם 

המכתב עדיין במקומו’...
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פני.  מנגד 
תוהה  אני  ובעוד 

הוא  פנה,  הוא  לאן 
תקפני מאחור והזהיר 

אותי לבל אוסיף להיות 
שמעי  סיים   – בקרבתו!’ 
את סיפורו באנחת כישלון.

בחדר  התהלך  המנהיג   -
בחמתו ולבסוף פלט:

את  זה  בתכניתנו  משנה  שזה  מה  ‘טוב,   -
כמות המשתתפים במשימה. נצטרך כעת מספר 
מן  לבער  בידינו  שיסייעו  אנשים  של  יותר  רב 

העולם את הערבות’.

וגם במעקב נצטרך יותר אנשים’ – הציע   -
שמעי.

כעת  ‘יהושפט   – המנהיג  קבע   – ‘לא!’   -
לחכמים  לספר  הספיק  כבר  הסתם  ומן  חופשי, 

את תכניתנו. אין טעם בהמשכת המעקב’.

שאל   – לדרכינו?’  חופשיים  אנו  ‘אז   -
חוצפית.

‘כן’ – פלט המנהיג – עד מחר בשעות בין   -
הערביים.

ירושלים מתחם החומה 
השנייה:

השוק.  מכיוון  עקביו  על  סב  יהושפט   -
‘אחרי השיחה שקיימתי עם שמעי לעולם הוא לא 
ישוב לעקוב אחרי’ – הרהר לעצמו – ‘כעת אשוב 

לביתי לראות האם המכתב עדיין במקומו’...

 -
יהושפט נכנס לביתו ומיד ניגש לפינת הכתיבה 
כאשר  רווחה  אנחת  ופלט  המחצלת  את  והרים 

ראה כי המכתב שהשאיר לא היה שם.

‘ברוך ה’ א-ל עליון קונה שמים וארץ!’ –   -
הודה יהושפט לה’.

עוקבים  אין  הכול.  את  תכנן  הוא   -
בשלושה, מקסימום בשניים. אז הוא השאיר את 
המכתב שבו כתב רק על תכנית הצדוקים לחבל 
שהם  כדי  יומיים.  כעבור  ההושענות  במעמד 
ויצר  יאלצו להתפצל ואחד יעקב אחריו בשוק, 
בתור  השני  את  מלווה  הסתם  שמן  הסקרנות 
המכתב  את  ולקחת  להתגנב  אותו  ידחוף  עוקב 

ולהראות אותו לשולחיו.

‘כעת אגש ללשכת העץ של הכהן הגדול   -
עצה  ייתן  והוא  שלם  בלב  לבטוח  ניתן  בו  רק 
ותושייה כיצד למנוע את המזימה’ – אמר בליבו 
ויצא  למקומה  המחצלת  את  והחזיר  יהושפט 

לכיוון המקדש.

כהן   אלעזר
הגי   שניאור זלמן

יגודייב   דוד ישראל
אהרונוביץ   ישראל אריה לייב
סוחייק - כהן   מנחם מענדל

שמש   ינון
סבא    לוי 

מיכאלי   דוד
פיזם   ישראל אריה לייב

ערד   לוי יצחק
עמירה   אוריאל

כהן   גבריאל משה קלמן
שיפראן   שניאור זלמן

פרידמן   מרדכי
לרנר   לוי יצחק
ברוק   שמואל

כהן   שלום דובער
אוחנונה   יוסף משה

שוקרון / עזב   דוד ישראל

לוי   אשר
קובלקין   לוי יצחק

קרוגליאק   שלמה יהודה לייב
גלפמן   אלעד מנחם מנדל

קופצ'יק   יוסף
הרן   מרדכי אהרון

פיליפ   מנחם מענדל
מזרחי   מנחם מענדל

קדוש   אליאב
מדר   דוד

שושן   שלום איתמר
קירשנזפט   יוסף יצחק

גדסי   שניאור 
אברהם   לוי יצחק

חיון   לוי יצחק
דייטש   לוי יצחק

סגיס   רותם
מזרחי   יהודה



שמועה. שמועה  רודפת 

שבא  סוחר  כל 

פרעות  סיפורי  באמתחתו  נושא  לכפר  מהעיר 

מחלחלות אשר בוצעו על ידי הפורעים הגויים. 

חיי היהודים בכפרים מעולם לא היו בטוחים. 

בגזירות  שהקשה  האכזר  הפריץ  זה  היה  פעם 

הרשע  הכומר  זה  היה  פעם  ומשונות,  שונות 

עזה  שנאה  הכפריים  של  בליבותיהם  שזרע 

היו אלו פורעי חוק  ופעם  לשכניהם היהודים, 

שכילו את חמתם ברכושם ולעיתים אף בגופם 

של יהודים קדושים וטהורים...

‘הם  הקרפטים...!’  בהרי  נמצאים  ‘הפורעים 

ממש  של  ‘סכנה  הסמוך...!’  הכפר  את  שדדו 

מרחפת על ראשינו!’ החלו השמועות להתפזר 

ברחבי הכפר, בתחילה אמרו היהודים כי שמועת 

אלו אין בהם ממש והאמת שונה מהנשמע. אך 

מהר מאד התברר הדבר כאמתי לחלוטין ועננה 

קודרת ירדה על פני הכפר הקטן.

‘אחי, אל תתמהמהו!’ - התפרץ ר’ שלוימל’ה אל 

‘במו עיני ראיתי את הפורעים!   – בית המדרש 

חוסו על נפשותיכם! ברחו להרים...!’

מטלטליהם  את  ארזו  היהודים  הכפר  תושבי 

הנחוצים ואספו בזריזות את יקיריהם. וכך עזבו 

יעבור  עד  במערות  להסתתר  ועלו  הכפר  את 

זעם...

***

‘הי, ישרולק’ה! אתה יכול לעזור לי עם חיימק’ה 

שם? הוא מתקשה מעט לעלות את ההר.’ – פנה 

אחד האברכים לישרולק’ה הצעיר.

הכפר  בני  שכל  חביב  נער  היה  ישרולק’ה 

אף  באמת  אך  הכירוהו. 

לא  הכפר  מבני  אחד 

לב  שמו  מעטים  הכירהו. 

אך  המיוחדת  להתנהגותו 

משמעות,  לכך  יחסו  לא 

כך  כל  לחוץ  בזמן  בפרט 

מרחפת  הפורעים  שאימת 

על ראשם.   

שוממים,  בתים  מחלחל;  היה  הכפר  מחזה 

כאילו  לרווחה  פתוחים  ופרדסים  שדות 

ממתנים להישחת ולהיבזז בידיהם המוגעלות 

היהודים  הקרקעות  בעלי  הפורעים.  של 

ההר  ובמנהרות  הסלע  בנקיקי  מסתתרים 

משקיפים מרחוק וחוששים לגורל רכושם...

כבר  הסוסים  מפרסאות  העולה  האבק  ענן 

פרצו  הם  הפורעים.  אלו  היו  בבירור,  נראה 

לבתים, בזזו מכל הבא ליד ואין עוצר בעדם...

בחרדה  משקיפים  משם  הרחק  לא  במערות 

היהודים, נושאים תפילה לריבון העולמים כי 

יצילם מהמשחית...

ולפתע כמו משום מקום קול נער צעיר נשמע 

באים  אתם  היום,  בעומר  ל”ג  ‘קינדערלא’ך   -

לתהלוכה...?’

‘ישרולק’ה השתגעת?? לצאת לתהלוכה בזמן 

כה מסוכן זה מעל לכל הגיון!’

לא  ישרולק’ה  את  חיבבו  שכה  הילדים  אך 

התמהמהו אף לרגע ורצו לצאת לתהלוכת 

ההורים  ישרולק’ה.  מלמד’  ה’עוזר  עם 

הנער  נפשם,  את  ידעו  לא  הלחוצים 

הפזיז מסכן את ילדיהם! אך ישרולק’ה 

בצטטו  להרגיעם  מיהר 

מאמר  את 

“כדאי  חז”ל 

רשב”י  הוא 

ך  ו מ ס ל

עליו בשעת הדחק”

ההורים ניסו למנוע מילדיהם לצעוד יחד עם 

כה  המערה  שאוויר  הילדים  אך  ישרולק’ה, 

הכביד עליהם כבר הספיקו להתרחק...

אך ראו איזה פלא; בה בשעה שהנער הצעיר 

על  איתם  וחזר  הכפר  ילדי  עם  יחד  התהלך 

אחוזי  הפורעים  מרחוק  נצפו  תורה,  פסוקי 

בהלה נסים על נפשם, משל ראו להקת אריות 

אצים לכיוונם!

או אז הכירו כולם בגדולתו של הנער הצעיר. 

אל  חזרתם  בזמן  המרובה,  להפתעתם  אך 

הכפר נעלם ישרולק’ה מבלי להשאיר עקבות. 

ישראל  ‘רבי  בשם  לכל  התגלה  שלימים  עד 

בעל־שם־טוב’...

מאת המג"ד של גדוד מת"ן



ו “כנראה  כ ר ט צ ת ש
מג”ד  למצוא 
גורן  המג”ד  הפטיר  עוזב!”,  אני  חדש, 
שולחן  על  נשענו  אלו  הגנרלים,  לעבר 

ה’גנרליה’ המומים ומופתעים.

הגנרל  הזדעק   - שב!”,  גורן,  “המג”ד 
שולם בקול מצווה. 

הדלת,  סף  על  היה  שכבר  גורן,  המג”ד 
שב על עקבותיו והתיישב מול הגנרלים. 
- “ספר לנו מה  “כן, מה אתה רוצה?”.   -
לחלל   לזרוק פצצה  יכול  לא  קרה, אתה 
הרהר  המג”ד  שולם.  אמר   - וללכת..”  

בהבנה.

***

קרא   - רגע..”  בא  גולובוב!  “המפקד 
המג”ד גורן לעבר קבוצת חיילים שישבה 

להתוועד.

ישנו  החיילים  מאוחרת,  לילה  שעת 
בחדריהם, המג”ד גורן יצא לסיבוב אחרון 
הסמג”ד  יצועו.  על  עולה  הוא  שגם  לפני 
גורביץ יושב לומד תורה במג”דיה, כך שכל 
שומע  הוא  והנה  עליו...  נפלה  העבודה 
מקצה  חיילים  של  דיבורים  קול  רחש, 

מרחב הדשא הגדול.

“מה אתם עושים פה?!” - זעק בלחש לאוזנו 
שהתרחקו  לאחר  גולובוב,  המפקד  של 
אישרתי  לא  “אני   - מהחיילים,  קמעה 
את  קיפלנו  הלילה!  מאוחרות  התוועדויות 
אישור  נתתי  לא  מזמן,  ההתוועדויות  כל 
לטובתך,  רק  שזה  יודע  אתה  אחד!  לאף 
התפרץ  עייפים!”,  יהיו  שלך  החיילים  מחר 

את  ופרק  המג”ד 

זה שצריך  יהיה  כל מה שעל ליבו, “מחר אני 
להתמודד אית....”

שטף  את  בלם  המפקד   - “המג”ד!”   -
דיבורו של המג”ד, “ביקשתי אישור מהסמג”ד 

גורביץ, והוא הסכים!”.

לתת  לא  בפירוש  לו  אמרתי  אני  -”מה?!   
זה  את  עושה  הוא  פעם  כל  הלילה,  אישורים 
מחדש! תתקפלו זריז..” - פלט בזעם ועזב את 

השטח.

***

“עכשיו אתם מבינים למה אני רוצה לעזוב?” - 
פנה המג”ד לגנרלים שישבו מולו, לאחר שגלל 
את סיפורו באוזניהם על אותו מאורע שאירע 

בשלושת הלילות האחרונים.

קצרצר  ודברים  דין  לאחר 
גורל,  הרות  והחלטות 

השלושה  נפרדו 
שהמג”ד  בהסכמה 

נשאר  גורן 
בתפקידו.

***

נו..  “המפקד.. 
אישור  לנו  תשיג 
הלילה  להתוועד 
עוד  הפעם,  עוד 
נגמר  יומיים 

 ” . . פ מ ע ק ה
התחננו   -

 , ם י ל י י ח ה
מחר  “אבל 
יש  בלילה 

התוועדויות סיירתיות אחרונות, מה דחוף גם 
היום?” - השיב בשאלה.

בכל  אולי  נו...  בבקשה...  “המפקד...   -
זאת...” - הם לא הרפו - “טוב נו..”.

ושוב, המג”ד גורן מסייר להנאתו בשטח, מחכך 
ידיו בהנאה, נהנה מהשקט שהוא בעצמו יצר. 

ושוב, רעשים מהדשא..

ולעיניו..  הדשא  לעבר  במהירות  פוסע  הוא 
הסיירת של המפקד גולובוב!

את  מסיימים  כבר  בערב  מחר  זהו!  ‘’טוב, 
הרהר   - הפעם!’’  נבליג  נורא,  לא  הקעמפ, 

לעצמו.

למחרת בלילה..

להתקפל..  ומפקדים!  “חיילים 
נגמרו!  ההתוועדויות 
בזריזות למיטה!” - פקד 
והמשיך  גורן  המג”ד 

לשאר הסיירות.

פנו  “המפקד..”, 
למפקד  החיילים 
אנחנו   “ גולובוב, 
רוצים להמשיך..” 
הבעיה?”,  “מה   -
פניו,  אורו 
מה  “נעשה 
תמיד,  שעשינו 
אם המג”ד גורן 
מה  מסכים  לא 
 - עושים?” 
כמחכה  שאל 

לתשובה והניף אצבעו לעבר החיילים..

 -

ם  י ש ק ב מ “
מהסמג”ד!!!”

שוב  גורן  שהמג”ד  לאחר 
פגש אץ הסיירת הנ”ל הוא פתח בריצה לכיוון 
גורביץ  הסמג”ד  את  שם  ומצא  המג”דיה 
מתווכח בפשט של הדבר מלכות השבועי עם 

אחיו הגנרל.

‘זה עובר כל גבול!’ – צרח לכיוון הסמג”ד – ‘עד 
לאחר  אישורים  לחיילים  לתת  תמשיך  מתי 

לכבוי אורות?!’

‘הופ, הופ, הופ, מה אתה צועק על אח שלי?!’ – 
התקשח הגנרל גורביץ.

המשיך   – אותך...?!’  יפטר  שאחי  רוצה  ‘אתה 
באיום הסמג”ד גורביץ.

 - אחרון...’  לילה  ככה  גם  לך?  יעזור  זה  ‘מה 
התגונן המג”ד גורן.

‘ומה אתה מתעצבן?! גם ככה לילה אחרון...’ – 
נשמעה התשובה.



חיילים יקרים! )המנגינה הידועה(

ממשיכים  במשרדי  לבדי  אני  שוכב 
והקדושה  הגדולה  בישיבה  אשר  להילחם 
יוצא  אין  המחשב.  כונני  בתוך  שבצפת 
להזמין  שניסיתי  כמה  במשרד.  בא  ואין 
קפה  כוס  על  לשבת  למשרד  אורחים 
עדיין  הבר(  שור  צוות  )באדיבות  ועוגיות 

אחד  אף  לשכנע  הצלחתי  לא 
לבוא ולבקר אותי.

עד שעלה במוחי רעיון נועז!

ישנה מצווה של ביקור חולים 
לא  היקרים  המשרד  ואנשי 
מצווה  על  חלילה  יוותרו 
התקשרתי  אז  כזו.  חשובה 
למשרד הבריאות ודיווחתי על 
ומיד  בקורונה  כחולה  עצמי 
יצאה הודעה בכל כלי הפרסום 
כי אני חולה, ועל כל מי שבא 

במגע עמי להיכנס לבידוד. וחוץ מברכות 
רפואה שלימה לא קיבלתי שום אות חיים 

משום אדם בעולם...

הייתי שבור ורצוץ... עד אשר אמרתי שאל 
לי ליפול לייאוש! חסיד אני של כ”ק אד”ש 

מה”מ והרבי דואג לכל החסידים ומשפיע 
להם אך טוב וחסד.  אז מה יש לי לדאוג 

או להיות עצוב?

על  לה’  בתודה  סוער  במחול  פרצתי  מיד 
התיישבתי  וכשעייפתי  רבי!  לנו  שיש  כך 
לכוס סודה צוננת. וחשבתי לעצמי שדווקא 
הקורונה הזו הביאה אותי להכרה ולזיכרון 
שיש לנו רבי ואל לנו לדאוג. אז 
דבר  בעצם  היא  הזו  הקורונה 

טוב כמו כל דבר שבעולם!

ולהמשיך  לשמר  רצון  ומתוך 
את השמחה הזו ואת המחשבה 
המוסף  יצא  לכן  הלאה,  הזו 
הזה. מוסף ‘ממשיכים בקורונה’ 
חיילים  לחלוק עמכם  על מנת 
מתוך  שדווקא  זה  את  יקרים 
המתוק  יוצא  והקושי  העז 

והטוב.

וכולי תפילה אשר ה’ יראה שכבר הטובה 
יצאה מן המגיפה הזו, וישלח לנו את הטוב 
כ”ק  התגלות   – כל  לעין  והנגלה  האמתי 
והשלימה  האמתית  בגאולה  מה”מ  אד”ש 

תכף ומיד ממש!!!

שלום רב לכם חיילים יקרים!

שכתבתי  מיוחד  במכתב  אתכם  לשתף  רציתי 
לקורונה.

“שלום לך קורונה!

הכרנו אותך לפני כחודשיים בערך. 

לא רצינו להתקרב אליך, כי מי שמתקרב 
אליך אסור לו להתקרב לכולם... אבל 

בסוף הגעת לארץ שלנו ואנו רוצים 
שתלכי מכאן כמה שיותר מהר.

אבל אני רוצה לשתף אותך איך 
שנית לי את כל החיים:

ללמוד  הפסקנו  שהגעת  מאז 
שום  אין  ומאז  תורה  בתלמוד 

סדר ביום שלנו. קמים מאוחר ועד 
שמתפללים... בהתחלה כשהיו מנינים 

)במיוחד  מוקדם,  לקום  צריכים  היינו 
אצלנו במושב שהמניין בשעה 6:00 בבוקר( אז 

איכשהו קמנו מוקדם והיה סדר.

אבל עכשיו שאסור לעשות שום מניין, כל סדר 
שהיה  נראה  שלא  עד  והתבלגן  השתנה  היום 
פעם דבר ששמו סדר יום. היינו קמים מאוחר 
שיעורים  שומעים  בטלפון,  למניין  ומקשיבים 

מהתלמוד תורה, אוכלים ועוזרים קצת בבית.

קצת  והם  גדולים  אחים  לנו  שיש  ה’  ברוך 
מאזנים את המצב.

מתי שהוא הם עשו לנו סדר ביום והם עושים 
לפני  חסידות  שיעור  בישיבה!  כמו  חיים  לנו 
התפילה, חברותא בגמרא ובעוד הרבה נושאים 
וגם משחקים אתנו כל מיני משחקים – חפש את 
המטמון, חבילה עוברת, ועד הרבה משחקים.

לחזור  מפסיקים  לא  שהם  חשוב  שהכי  ומה 
ולשנן לנו באזנים: שכמו שאנו יודעים שאת 
של  הרגיל  המצב  לא  זה  )הקורונה( 
ומחכים  מצפים  ואנו  שלנו  החיים 
מתעודדים  ואנו  שתעברי.  לרגע 
ב’סגר’  קל  הכי  שחרור  מכל 
ומכל אחר שמבריא ממך ויכול 
לשוב ולהתאחד עם יקיריו .ואנו 
אנו  כך   - לרגע  מתייאשים  לא 
צריכים לדעת ולהרגיש שהגלות 
וכל  שלנו  האמתי  המצב  לא  זה 
ואחריה  לעבור  אמורה  היא  רגע 

תבוא הגאולה.

אז אחרי שהבנו את ה’קטע’ שלך, אנו מבקשים 
כבר  ושנזכה  לנפשנו!  אותנו  שתעזבי  ממך 
המשיח  מלך  שליט”א  הרבי  של  להתגלות 

עכשיו!”

שלכם חיילים יקרים:

לוי מזרחי מושב גבעתי



קול   - טישו?  עוד  בבקשה  אפשר 
נחנק נשמע מבעד לדלת האטומה... 
כבר נמאס לי לבקש מאחרים... אולי 
וזהו? “אימא, אני צריך  אפשר לצאת 
ט-י-ש-ו!” - “רק רגע חסיד” - נשמע 
הסמוך.  מהמטבח  אימא  של  קולה 
כעבוד כמה דקות, דלת חדרי נפתחה 
על  כשכפפות  בפתח  עמדה  ואימא 
הכיסא  על  הטישו  את  הניחה  ידיה, 

הסמוך לדלת החדר, וחזרה למטבח.

שבאה  טלפון  בשיחת  התחיל  הכול 
שהיה  הנעלים  המפקדים  מאחד 
שבמהלך  לי  והודיע  במבצעים  איתי 
חולה  בקרבת  שהינו  המבצעים 
להיכנס  ועלי  אומת  שכעת  בקורונה 
חלמתי  לא  שלרגע  האיום  לבידוד 
מהיכן  הבנתי  לא  עלי...  גם  שיפול 

נשימה  לקחתי  זו...  מכה  עלי  נפלה 
ונכנסתי  ארוכה מהאוויר הצח בחצר 
על  ומסכה  ידי  על  כשכפפות  לחדרי 

פני...

מחברת  מליאתי  שבה  שעה  כעבור 
השבועיים  לכל  תכניות  של  שלימה 
המשיח,  המלך  “יחי  צלצל.  הפלאפון 
שלום” - עניתי. קול דק וצעיר נשמע 
מה  המפקד,  “שלום  לקו:  מעבר 
שלומך” נשמע קולו של אחד מחיילי 
בבידוד  אני  “המפקד   - המתוקים 
לבד”  לא  “אני   - לי...”  ומשעממם 
 - עניתי.  ולא  לרגע  לעצמי  חשבתי   -
“המפקד משעמם לי” - החייל המשיך 
לשוני  אך  שבבידוד,  הקושי  בתיאור 
מה  לי  שאין  הרגשתי  בפי.  נבלעה 
אמרתי  רגעים  כמה  כעבור  לענות. 

יש  החסיד,  בדוי(  )שם  “שמוליק   - לו 
גם  יודע,  אתה  רצונו...  וזה  רבי,  לנו 
אני נכנסתי עכשיו לבידוד. בא חסיד, 
נחשוב יחד איך נעביר את זה על הצד 
הטוב ביותר! מה אתה אומר, אני זוכר 

מהקעמפ שיש לך רעיונות טובים...”

חושב  אני  אולי...  “המפקד...   -
...” - “כן שמוליק, אני שומע” - עניתי 
קולו  נשמע  ולפתע  בקו  שקט  לו... 
חלמתי  תמיד  “המפקד,  בהתרגשות: 

בחברותא  מלכות  דבר  אתך  ללמוד 
שמוליק  “או   - בפלאפון...” 

נפלא!”  רעיון  באמת  זה 
אמרתי לו “זה גם רצון 

מלך  שליט”א  הרבי 
והמפה  המשיח 
כפי  בגלות.  שלנו 
יחד  שלמדנו 
אז  השנה.  בקעמפ 
נעביר את הבדידות 

הצד  על  והחופשה 
בניצול  ביותר  הטוב 

שהמשפיעים  כפי  הזמן 
אותנו  עוררו  בישיבה 

שמוליק,  לבתים.  היציאה  לפני 
לו.  אמרתי   - מדהים!”  פשוט  אתה 
 - לקו  מעבר  נשמע  התרגשות  קול 
באמת  זה  לך!!!  רבה  תודה  “המפקד, 
יהיה כייף ללמוד...” - השיחה נחתמה 
בקביעת חברותא מידי יום לחצי שעה 

בפלאפון..

“וזה בדיוק מה שהרבי שליט”א   -
זו,  מוזרה  בתקופה  ממנו  דורש 
אתה  ונרעש.  מבוהל  העולם  כשכל 
אני  המפקד,  “כן   - שמוליק?”  קולט 
“שמוליק   - ככה.”  שזה  מרגיש  ממש 
היום,  אתך  ללמוד  כייף  ממש  היה 
באותה  מחר  אי”ה  בפלאפון  ניפגש 
מחכה  אני  המפקד!  “וודאי  השעה.” 

לחברותא אתך כל הזמן... קולו נשמע 
מחכה  אני  “המפקד,  בהתרגשות... 
לסיפורים  מחכה  אני  להיפגש...  כבר 
של  קולו  נשמע   - שלך...”  הנפלאים 
 – בקרוב”  ה’  “בעזרת   - שמוליק... 

עניתי לו.

הבדידות  סיום  לקראת  יום...  יום  כך 
נפלאה!  בדידות  איזו  לעצמי  חשבתי 
כדבעי...  מנוצל  היה  הזמן  בהחלט 
החייל  היה  לא  הזה  שהחייל  כמובן 
מנצל  עצמי  מצאתי  פשוט  היחיד. 
בלימוד  הבדידות  את 
חיילי  עם  משותף 
מקעמפ  ה  היקרים 
בצפת...  ומהסניף 
סיפור”  “עוד 
ו”עוד התוועדות” 
שיחה”...  ו”עוד 
תענוג!!!  פשוט 
על  רבי  לך  תודה 

בדידות נפלאה!

נמצאים  אתם  גם 
לכם  ממליץ  בבידוד? 
חיילים יקרים להרים פלאפון 
אולי...(  בבידוד  הם  )שגם  למפקדים 
כייף!  פשוט  זה  חברותא...  ולקבוע 

תנסו! בהצלחה רבה!

ממש  ומיד  תיכף  שנזכה  והעיקר 
השלישי  המקדש  בבית  להתראות 

בגאולה האמתית והשלימה!!!

בגעגועים עזים:(

שלכם, המפקד אבריימקה אייזנשטיין, 
מגדל העמק.



הכול התחיל ביום שיגרתי, אחר מעריב במניין 
המשיח.  מלך  שליט”א  הרבי  של  המרכזי 

שמעתי דו שיח בין שני תמימים:

- “שמעת? הולכים לסגור את 770!!!”.

 - “אין סיכוי! 770 אף פעם לא ייסגר!”

יודע מה להגיד לך, המצב הולך  “אני לא   -  
ומדרדר מיום ליום...” 

כל הלילה לא ישנתי. למעלה משבעים שנה לא 
סגרו אותי! ועכשיו, רגע לפני ההתגלות יסגרו 

אותי?! בשום פנים לא!

למחרת, הדיבורים האלה הפכו 
 ,770 ב  היום  שיחת  להיות 
 - חברו:  את  שואל  אחד  כל 
נכונות?’’  הנוראות  “השמועות 

ואף אחד לא יודע...

את  וראיתי  שעות,  כמה  חלפו 
כשדף   מחשידה  בצורה  אלי  מתקרב  הגבאי 

בידו האחת ודבק סלוטייפ בידו השנייה... 

ניסיתי להציץ ולראות מה כתוב בדף, הספקתי 
בלילה  “היום  מילים:  וחצי  שלוש  רק  לראות 

770 יסג---”

עצמתי את עיני, הלוואי וזה חלום... אבל לא, 
לדלת  קרוב  ממש  הגיע  הוא  המציאות.  זאת 

הקדמית שלי, והתכונן להצמיד אלי את הדף.

אבל אז לא התאפקתי וצרחתי אליו בדמעות 

שליש: “עצור!!! שלא תעז לסגור אותי!!!” 

הגבאי,  - אמר  נפשות”  סכנת  זו  ברירה,  “אין 
מבטיח,  אני  “אבל   - נורא...  בכה  הוא  שגם 
בקרוב ממש נפתח אותך מחדש. אבל אז זה 
יהיה בהתגלות הרבי שליט”א מלך המשיח... 

אני מבטיח”!!!  

שיפתחו  לרגע  מצפה  אני  נורא,  יום  מאותו 
אותי בחזרה.

התמימים העקשנים לא נכנעו, והם ממשיכים 
לערוך את המניין המרכזי של הרבי שליט”א 

מה”מ בסוכה שלי.

שקרה  בסיפור  לסיים  ברצוני  
בסעודת משיח:

כשגמרו לנגן את ניגוני רבותינו 
אדוננו...”  “יחי  ונגנו  נשיאנו, 
קמו  הבחורים  כל  פתאום 
אחד  כושי  שם  עבר  ורקדו!!! 
שלא הבין למה כולם רוקדים במקום לבכות. 
עד שאחד הבחורים הסביר לו בפשטות, שזה 
רק  זה  שהכול  ובטוחים  יודעים  שהם  בגלל 

ניסיון, ותיכף ומיד הרבי מתגלה...    

                                                    

מחכה ומצפה בקוצר רוח לפתיחתי בגאולה. שלכם:
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הדלת נפתחה בלי הודעה מוקדמת, המנהל נכנס 
לכיתתנו.

הס הושלך בכיתה, כולם הפנו את מבטיהם לעבר 
המנהל.

המנהל הביט לכל הכיוונים, מבטו היה רציני, והוא 
פתח: “אני משער שאתם יודעים מה קורה כעת 

בעולם, כנראה שהקב”ה רוצה להביא לנו 
את הגאולה, רק שלפני זה הוא עושה 

כולם  את  שתכין  גדולה  טלטלה 
לזה...”

ושל  הרבנים,  של  ההנחיות  “לפי 
תורה  התלמוד  החינוך,  משרד 

ייסגר עד להודעה חדשה--”

פרטים  כמה  עוד  הוסיף  המנהל 
קטנים לגבי לימוד דרך הטלפון, ויצא 

כלעומת שבא.

“יש!!!” נשמעו קריאות צהלה מחלק מהתלמידים, 
“מה יש?!” קראו לעברם חלק אחר מהתלמידים, 
“מה תעשו בבית? בתלמוד תורה הכי כייף, ובבית 

סתם משעמם”.

לביתי,  בדרך  באוטובוס  עצמי  את  מצאתי  וכך, 
כאשר מחשבות רבות רצות וממלאות את ראשי: 

אפילו  זמן,  הרבה  כך  כל  בבית  יעשה  אני  “מה 
בשבת רגילה אני משתעמם”?

“עם מי אני ישחק, עם לוי אחי הקטן שבקושי יודע 
להגיד אבא”?!

“מה יהיה עם מבצע לימוד תניא ומשניות בעל פה 
שהתחלנו שבוע שעבר?! יכולתי להיות במקומות 

הראשונים...” 

“מה יהיה עם השיעור דבר מלכות הכיתתי שאני 
עושה פעמיים בשבוע מאז ה’קעמפ’”!!!

אוי!!  - נפל לי הסימון: “מה יהיה עם ה’קעמפ’ 
כל  ‘אורו של משיח’???  בעולם   - הגדול 
כמעט   - לו...”    מחכה  אני  השנה 

פרצתי בבכי---

בדלת  עצמי  את  מצאתי  פתאום 
של הבית, אבא שלי שהוא חסיד 
את  וקרא  שם  עמד  גדול,  ממש 
מחשבותיי: “אל תדאג שולם הכול 
יהיה בסדר, זו ירידה לצורך עלייה, 
בניסיון  חזק  לעמוד  צריכים  אנחנו 

ולגלות שהכול זה הכנה לגאולה...

ודרשתי  למורה  התקשרתי  למחרת  כבר 
)כמובן בכבוד(, שחייב להיות שיעור דבר מלכות! 
ולא יכול להיות שבגלל איזה קורונה הוא יפסיק...

המורה הסכים, ובאותו יום נפתח בסערה השיעור 
דבר מלכות הראשון דרך הטלפון...

זאת  ולעשות  אלי  להצטרף  מוזמנים  אתם 
הרבי  של  להתגלות  נגרום  ככה  רק  בכיתתכם!!! 

שליט”א מה”ם!!!   

                                           
שלכם – שולם. סיירת ‘מצב של גאולה’.



שעת לילה מאוחרת, משרדי “ממשיכים להלחם”:

בשקט התכווצתי  לי 
ת  ח ת מ
הסודית  שהאסיפה  וחכתי  במשרד  לשולחן 

תתחיל.

ושעמום  המתנה  מרוב  נרדמתי  כמעט  כבר 
ואליו  המשרד  דלת  נפתחה  שפתאום  עד 

נכנסו מספר בחורים.

“אייי”, החנקתי זעקת כאב שעמדה להתפרץ 
באפי  בעט  המשרד  שמנהל  לאחר  מפי 
במי  לב  שם  לא  הוא  הטוב  למזלי  בטעות. 
הסודית  לשיחה  לצטט  ויכולתי  בעט  הוא 

שנשמעה בערך כך:

ממשיכים  מערכת  מנהל  פתח  לב”,  “שימו 

להילחם את האסיפה ההיסטורית, “י”א ניסן, 
יום ההולדת של הרבי שליט”א מלך המשיח, 
מתנה  למצוא  מוכרחים  ומתקרב.  הולך 

מתאימה שחיילי הק’עמפ’ יביאו לרבי.”

המשרד,  בחלל  נשמעו  ומלמולים  זמזומים 
אמר הכתב  ואז  וירדו,  עלו  והצעות  רעיונות 
המלא  השם   -[ ישי”  בן  “דגלון  בשם  הידוע 
“יש  להילחם’[:  מ’משיכים  במערכת  שמור 
שהחיילים  ביותר  הגדולה  המתנה  רעיון!  לי 
המשיח  מלך  שליט”א  לרבי  לתת  יכולים 
החשוב  התוכן  את  בפועל  לבצע  פשוט  היא 
של ה’קעמפ’ – להתעלות ל’מצב של גאולה’! 
גאולה  שיחדיר   ענק  מבצע  נארגן  אנחנו 

בחיילים, גם בבית ובתלמוד תורה!”

מרוב  שמעלי.  השולחן  היה  זה  “בום!”, 

שאני  ושכחתי  במקום  זינקתי  התלהבות 
באמצע להתחבא מתחת לשולחן... 

מוקף  עצמי  את  מצאתי  דקה  חצי  תוך 
להילחם’  ‘ממשיכים  צוות  של  במבטיהם 

הזועמים...

לפני  פה  נרדמתי  סתם  אהה...  “אני... 
בכלל  עכשיו...  והתעוררתי  שעות  כמה 

אתם  מה  על  לשמוע  התכוונתי  לא 
וברחתי  מלמלתי  מדברים...” 

מהמשרד כל עוד נפשי בי....

אבל את העיקר שמעתי. מבצע 
כל  את  להכניס  הולך  ענק 
וואו,  גאולה’.  ל’מצב  החיילים 

איזו התרגשות!

 - - -

את  לזהות  הצלחתי  הבאים  בימים 
חוברת  לכתוב  יושבים  הכתבים  טובי 

לימוד מיוחדת שמעולם לא נראתה כמותה. 
מיוחדות  הסרטות  לחשוף  גם  הצלחתי 
הפרסים  רשימת  אדירה.  וידיאו  תכנית  של 
בלי  )ממש  לידיי  שהתגלגלה  המבצע  של 
אל  פה  פעור  אותי  השאירה  שהתכוונתי...( 

מול המבצע המתארגן לו.

והנה, הגיע היום.

מארזי המבצע המיוחדים הגיעו מבית הדפוס 
אל משרדי ממשיכים להלחם.

לרקוד  באמצע  בדיוק  היה  המשרד  מנהל 
והדיסק, כשהעורך הראשי של  עם החוברת 

‘ממשיכים להילחם’ נכנס למשרד.

הלימודים  את  ביטלו  ‘קורונה’.  “שמעתם? 
בכל הארץ...”

 מנהל המשרד התעלף במקום.

ההשקעה,  כל  להיות!  יכול  לא  “מה? 
לפח?!”  היה  הכול   – המאמצים  התכנונים, 

זעק מנהל המשרד בבכיות נוראות.

בתמיהה  שאל   - חושב?”  אתה  זה  על  “מה? 
מנהל הלימודים שמי כהן, שבהשגחה פרטית 
הזדמן למשרד - “אני חושב על המתנה לרבי 
שליט”א מלך המשיח! האם לא נוכל להגיש 

לרמטכ”ל את המתנה שתכננו?”

מנהל  אמר   - פתרון.”  למצוא  “מוכרחים 
המשרד.

“רגע,” - העזתי לצייץ מפינת המשרד 
מארזי  את  תשלחו  שלא  “למה   -
המבצע אל בתיהם של החיילים, 
כל  את  להכניס  להם  ותגרמו 

המשפחה למצב של גאולה?”

“רעיון מציון!!” - קפצו המנהל 
והעורך וכמעט נתקעו בתקרת 

המשרד - “אורו בכל מצב!”

המבצע  מארזי  היה.  וכך 
החיילים  בתי  אל  נשלחו  המושקעים 
משיח  של  אורו  חיילי  מאות  ישיר.  בדואר 
בתכניות  צפו  הלימודים,  חוברת  את  למדו 
לנו  שיש   – והעיקר  המשימות.  את  וביצעו 

מתנה לתת לרבי שליט”א מלך המשיח!



לכבוד החייל החסיד מענדי בן פיצ'ע לבית המזרחי דמן כפר גבעתי:
שלום רב!

אתם מתכוננים  איך  ה' שלך?  אדרוש בשלומך. מה שלומך? מה שלום עבודת  ראשית 

לגאולה שהיא ממש קרובה אליכם?

תודה לה' אני חש בטוב ומתקדם יפה בלימודי בבית המדרש של מורינו ורבינו פאר הדור 

רבי שמעון בר יוחאי )!( אשר שב אלינו לאחר שנים רבות שישב ממערה בפקיעין. מאימת 

הקיסר אשר חפץ להמיתו ולבסוף מצא הוא את מותו, ורבינו שב לבית המדרש מחדש. 
והאמת והשלום אהבו

אך לא לשם סיפור זה כותב אני לך את כתב הלזה.

ברצוני לספר לך על מעשה שאירע לפני ימים מספר בארצנו עם רבינו, ואשר מהלכיו 

אינם ברורים לי דיים. ושאלתי בעצה את כל מורי ורבותי, אך הם השאירוני עם גבות 

מכווצות עיניים צרות ידיים מגרדות בפדחתי )או כפי אשר בתקופתכם מכנים זאת - עם 

של  נאמן  כחייל  אתה  אשר  מרומים  בשוכן  מבטחי  אני  ושם  הפנים(.  על  סימני שאלה 

משיח, תוכל לענות ולבאר לי את כל אשר אשאל בעצה.

בשנה זו לא התברכנו בממטרים כלל. )בלי קשר לכך שכבר מזמן לא נראתה הקשת 

בענן בזכות רבינו( ובאו ה'חברייא קדישא' לרבינו שמעון בר יוחאי ביניהם ר' ייסא ור' 

חזקיה' ושאלו למטר. ואזי במקום להתפלל לשוכן עד מרום וקדוש, רבינו החל לומר תורה 

על הפסוק: 'הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד' וירד המטר. ולנו הייתה השמחה, 
הרווחה וההצפה.

ולא זכיתי להבין מפני מה רבינו לא פנה אל הבורא יתברך שמו בתחינה להורדת המטר 

ויבקשו ממנו את נפשם, הלוא הוא יודע את מצב העולם? וחוץ מזה,  מבלי שיפנו אליו 

מפני מה הוא המטיר המטר על ידי אמירת תורה ולא על ידי תפילה כנהוג 
בעת צרה?

בצפייה לתשובה ישרה ומניחה כפי שחייל באורו של 
גאולה יודע להשיב:
חייא בן בניהו לבית הסלעי מצפורי העליונה.

לכבוד הרצה"ג תלמיד רשבהכ"ג חייא בן בניהו לבית הסלעי מצפורי העליונה:
שלום! שלום! שלום!

מכתבך המלבב והמחמם נתקבל אצלי בהתרגשות רבה! לא כל יום זוכה אני לקבל מכתבים מתלמיד 

רבי שמעון בר יוחאי... ושמחתי לשמוע אשר שלומך טוב והמשך לבשר בשורות טובות כל ימי חייך!

ובאשר לפליאתך על הסיפור שאירע עמכם אפרש את הסיפור לפי אשר למדנו כ"ק אד"ש מה"מ 
על מעלת רשב"י ועל פעולת לימוד התורה ועבודת התפילה.

Œממה שכתבת לי רואה אני כי אתה משבח ומפאר את רבי שמעון בר יוחאי בתארים נפלאים וגדו
לים... ולא אתה היחיד שעשה זאת מן הסתם, אלא כל אנשי דורך. וזה בגלל שמעלתו של רשב"י 

היא גדולה ועצומה לאין שיעור כלל ממעלת התנאים שבדור וכמובן ממעלת שאר אנשי הדור. 

הסדר שקבע הקב"ה בעולם: כדי להמשיך את השפע מאחד נעלה כמו רשב"י לאנשים הפחותים ממנו 

במעלה זה על ידי שמשבחים אותו. שכן להשפיע לפחותי הערך ממנו זה השפלה - כי הוא צריך 

לרדת לדרגתם - וכדי לעורר אצלו רצון להשפיע למרות ההשפלה הזו, צריך לשבחו. וזו הייתה 
כוונת החברייא בהגעתם לרשב"י - כדי לשבחו ולהמשיך ממנו גשם.

עניין לימוד התורה הוא המשכת אורות מלמעלה למטה מבלי שיצטרכו להעלות קודם לכן ממטה 

למעלה כמו התפילה )קודם העלאה ממטה )התפילה( ואז המשכה מלמעלה )מה'((. ועדיין, כדי 

שרשב"י יוכל להוריד גשם מלמעלה על ידי התורה - מה שלא קרה על ידי הלימוד שלו עד אז - הוא 

היה זקוק להעלאה ממטה שזה נעשה על ידי ש'החברייא' הגיעו אליו ושבחו אותו כדי שיהיה לו יתרון.  
ואז גדלה מעלתו והוא הצליח להוריד לכם גשם.

נמשיך לשמור על קשר בעזרת ה'.

מענדי בן פיצ'ע לבית המזרחי דמן כפר גבעתי.





כ”ח ניסן תש”פ, 770 – בית משיח! 

ללוי החייל החסיד והיקר! 

אלו אני יושב  ברגעים 
שמחוץ  במדרגות 
ל – 770 וכותב לך את המכתב המיוחד הזה. אני 
במקום  כעת  שקורה  מה  בכל  אותך  לשתף  חייב 

הקדוש ביותר בעולם. 

אתה בטח יודע למה אני לא יושב כעת בתוך 770, 
זה: 770 נעול ומסוגר כבר  כל העולם מדבר על 
חודש שלם בגלל המגיפה הנוראה... אני לא אשכח 

את הלילה הקשה הזה שבו נעלו 
לנו את 770... זה היה בליל כ”ב 
אדר בשעה 00:2 בלילה... רקדנו 
הידועים,  אדר  חודש  ריקודי  את 
בימת  על  הגבאי  עלה  ופתאום 
קריאת התורה ואמר בקול חנוק: 

“770 יינעל עוד כמה דקות”.... 

ובכינו הרבה..  והתוועדנו,  ישבנו 
את  סוגרים  איך  מאוד...  הרבה 
בעולם?..  קדוש  הכי  המקום 
“נכנס  הניגון  את  לנגן  התחלנו 
הכנסת”  לבית  ממש  כעת 
בהתרגשות גדולה, אבל תוך כמה 

דקות הוציאו אותנו מ – 770, כאשר שרשראות 
של ברזל גידרו את שערי הכניסה הראשיים.... 

עמדנו מחוץ ל – 770, והבטנו אל החדר הקדוש בו 
יושב כעת הרבי מלך המשיח שליט”א... התחלנו 
לשיר “אני מאמין” וחשבנו על ההתגלות... היינו 
לנו  ייפתח  כבר  בבוקר  מחר  שממש  בטוחים 
ו-770  ימים   04 עברו  כבר  בפועל  אבל   ,770

עדיין לא נפתח... 

 ,770 את  שסגרו  אחרי  הראשונה  בשבת 
התקיימה התפילה עם הרבי בסוכה של 770 
קרה  פתאום  אבל  אלו(,  בימים  יום  )כבכל 

המאורע שלא יישכח... 

והתחיל  חזן,  עלה  אברימי  הלימודים  מנהל 
ניידות   4 הגיעו  דקות   3 תוך  בתפילה.. 
יורק  ניו  של  ה’שריף’  חיילי  של  משטרה 
 01 מתוכם  ויצאו  מאוד(,  )המסוכנים 
הגיחו  דקות   2 לאחר  כאשר  שוטרים, 
בחוזקה וברעש ענק עוד 6 ניידות משטרה 
עם עוד 51 שוטרים... וגם זה לא הספיק, 
עם  ניידות   4 עוד  הגיעו  דקות   5 ותוך 
עבר  אל  והתקרבו  חמושים  שוטרים   8

 ....770

הרעישו  החזקות,  והצ’קלקות  הסירנות 
אוזניים וסינוורו את העיניים מאוד, אבל 
המשכנו להתפלל בתפילה עם הרבי.... 
הגענו לשירת ה”יחי” אחרי “לכה דודי”, 
שליט”א  לרבי  ליבנו  מקירות  לשאוג  והתחלנו 
והכל  יפסיק  הנורא  שהמחזה 

יבוא על מקומו בשלום... 

כמה  פנו  התפילה,  אחרי 
המשטרה  לקציני  נציגים 
שההתקהלות  להם  והודיעו 
הזו חייבת להמשך, “זה המניין 
א’  אמר   – המשיח”  מלך  של 
באורח  בקול תקיף...  הנציגים 
המשטרה  קציני  הסכימו  נס, 
האמריקנים שהמניין של הרבי 
יימשך כל הזמן, בתנאי שישמרו 
על הכללים והמרחקים בין אחד 
לשני.  זה היה פשוט מדהים: 
אפילו השוטרים מבינים שאת 

המניין של הרבי מלך המשיח שליט”א אי אפשר 
לעצור לעולם!!

לוי, המאורע הזה עם המשטרות היה לפני חודש. 
מאז ועד היום עברו עוד מאורעות רבים, ביניהם 
שיירת הטנקים הגדולה, ליל הסדר, סעודת משיח 
על  באריכות  לך  לכתוב  רוצה  הייתי  ועוד. ממש 
כל מה שקורה כאן, אבל אני חייב כבר להתכונן 
שירת  את  כבר מתחילים  הנה  הרבי,  עם  למנחה 

ה”יחי” לפני התפילה.... 

רק דבר אחד רציתי לומר לך: כל יום לפני השינה, 
אני אומר ‘קריאת שמע’ ליד החדר הקדוש ביותר 
בעולם – החדר של הרבי שליט”א. כל פעם עוברת 
לך,  תדע  אבל  שם...  עומד  כשאני  צמרמורת  בי 
בסיירת  החיילים  כל  ועל  עליך,  חושב  שאני 
שכולם  שליט”א  מהרבי  ומבקש  שלנו,  הנפלאה 

יהיו חיילים נאמנים ומסורים!! 

מיוחדים,  כוחות  האחרון  בזמן  מרגיש  אתה  אם 
מלך  שליט”א  מהרבי  מגיע..  זה  מאיפה  תבין 

המשיח! 

לוי, אתה מבין?!... 

אמנם 770 נעול, אבל הרבי מלך המשיח שליט”א 
חי וקיים, והכל ממשיך כרגיל... 

גאה ומתגעגע 

המפקד שמוליק

 770 – בית משיח לנצח! 



נולד ר’ ישראל  לייב  אריה 
תרס”ט  בשנת 
מרת  ולאימו  יצחק  לוי  ר’  לאביו  בניקולייב 
חנה שניאורסאהן. - תאריך לידתו המדויק לא 
ידוע - ישנם מקומות בהם מצוין שנולד בכ”א 

באייר, ויש מקומות שבג’ בסיון וכן בט”ז בו.

כמשפחה  ידועה  הרב’  ‘בית  משפחת  בכלל, 
לא  לייב  אריה  ישראל  ר’  ואכן  מאד.  אצילית 
ידוע  היה  הוא  משפחתו.  מבני  כלל  נפקד 
כגאון, חריף, עמקן, בקי בנגלה ובנסתר ובעל 
כישרונות מיוחדים במינם. לא פעם הופנו אליו 
עוד  התורה.  בכל מקצועות  מורכבות  שאלות 
בקטנותו היה מתמיד גדול, ופעמים רבות אמו 
לאכול,  שילך  מנת  על  אותו מהלימוד  ניתקה 
ולשתות. אביו התבטא עליו שיש לו את הראש 

של ה’צמח צדק’ )!(.

אחד החסידים סיפר, שהוא ביקר אצל הרבנית 
חנה והיא הראתה לו את התמדת בנה. הרבנית 
ענה  וכשלא  בשמו,  וקראה  לחדרו  נכנסה 
נענעה בשרוולו, אך גם בזאת לא הבחין. הוא 
הרבנית  התפארה  ואז  בלימודו.  שקוע  היה 
שקדנותו  היכן  עד  תראה  “הלא  החסיד  בפני 

של לייבל!”

בשנת תר”צ בהיותו כבן עשרים ואחת, העתיק 
את מקומו לברלין והתגורר בה שנים בודדות. 
בשנת  בפריז.  קצרה  תקופה  שהה  מכן  לאחר 
תרצ”ד עלה לארץ והתגורר בתל אביב. מעניין 
בטיפוס.  חלה  בברלין  שהותו  שבעת  לציין 
בברלין,  אז  שהו  הם  שאף  והרבנית  והרבי 
הציעו לו מיטה בדירתם הקטנה, ודאגו לו עד 

שנתרפא.

כארבע עשרה שנים אחר בואו ארצה העתיק 
מכן  לאחר  וכשנתיים  לאנגליה  מגוריו 
בתאריך י”ג באייר תשי”ב נפטר. באותו יום 
קיבלו חסידי חב”ד באנגליה מברק מהרבי 
בו נכתב “אחי בליברפול מת”, הרבי ביקש 
והרבי  הנדרשים  הסידורים  לכל  שידאגו 

ישלם את ההוצאות. ומספר בחורים מישיבת 
‘תומכי תמימים’ במנצ’סטר דאגו להכל.

***

לפנות-ערב  בשעת  כמתוכנן.  התנהל  המסע 
בפסגות הרי הגליל, בין שבילי העפר התלולים, 
שהועמס  הארון  ובה  משאית  לה  הטלטלה 
מהפלגתה  חיפה  בנמל  לה  שנחה  מאוניה 
הארוכה. המשאית נעצרה סמוך לבית הקברות 
קדישא’  ה’חברא  ואנשי  דלתותיה  את  ופתחה 
שנקראו לטפל בארון הוציאוהו, והחלו לערוך 
את מסע ה’לוויה’ יחד עם מניין וחצי מהחסידים 

ששהו במקום. 

כיום, חסידים רבים נוהרים ביום השנה – י”ג 
באייר - אל ציונו של ‘אח המלך’ ומענות הרבי 

בעניין העלייה לציון מביעים שביעות רצון.

בשנה זו נציין שישים ושמונה שנים לפטירתו. 
לקיום  ומיד  תיכף  בעז”ה  שנזכה  תקוה  כולנו 
היעוד ‘והקיצו ורננו שוכני עפר’ והוא בתוכם, 

בין החיים )86(, בביאת המשיח.



"טם, טם, טרררטם טם", תופי המקהלה המלכותית רעמו 

בעוז, הרמקולים העוצמתיים העבירו את הקול בכל רחבי 

הר הבית.

מיליוני רגליים צעדו לאור הלבנה המאירה, על אף השעה 

המאוחרת לא היה צורך בתאורה נוספת, הירח האיר כל כך 

חזק, במידה מסוימת אפילו יותר מהשמש שהייתה במהלך 

היום.

טור ארוך של חיילים, מפקדים, אברכים, זקנים, ועוד רבות 

 – האחרון  מ'הקעמפ'  הירוקות  החולצות  ישראל,  מעם 

'קעמפ הגאולה' - בצבצו מכל הכיוונים.

מעוצ התרעננות  עמדות  ניצבו  הדרך  אורך  ־לכל 

על  הטבחים  מיטב  ניצבו  בהם  ייחודי  באופן  בות 

־מנת לספק את רצונו של כל צעיר או מבוגר. לה

פתעתם הרבה )או שלא( לא היה מי שעצר ליהנות 

מהמאכלים הערבים וחביות השתיה הקרה שהוצבו 

שם, כולם היו עסוקים במשהו אחר לגמרי - הרבי 

במעמד  חדשה  תורה  יאמר  שליטא  המשיח  מלך 

ה'פאראד'!

־"אבא" - פנה שלוימי אל אביו - "לכבוד מה כל הח

גיגה הזו?".

־בעוד המילים על שפתיו ניגש אליהם עבד חייכן ומ

סור ובידיו מגש עמוס לעייפה בגלידות וקרטיבים 

לכבד אתכם בברכת  "אפשר  וסוגים,  גוונים  משלל 

ש'הכל'?" שאל בנימוס.

־אבא ושלוימי סירבו באדיבות, אך יוסי הקטן האחוז בזרו

רמות  התלהבות  הגיב בתרועות  אבא  של  עותיו האמונות 

- "כן! ברכה! ארטיק! ברכה!".

"שהכל נהיה בדברו" - ברך יוסי בקולו המתוק על הקרטיב 

המרענן שקיבל מהעבד.

־"אבא, בא נחזור לענין לפני שהאבנים יתחילו לצעוק עלי

נו" - אמר לוי, כשבמוחו עולה תמונה של אבן פוערת את 

פיה בצעקה: "למה אתה לא לומד עלי תורה...?".

"כן לוי, לא הבנתי את שאלתך. מה זאת אומרת לכ ־- 

־בוד מה החגיגה? הרי היום ל"ג בעומר!", צווחת צהלה נש

מעה מכיוון יוסי שהעיף את שארית הקרטיב היישר לתוך 

פניו ההמומות של שלוימי.

מאי שם הגיח ענן זעיר שניקה היטב את פניו ובגדיו של 

שלוימי, והוא נפנה להמשיך את השיחה עם אביו.

"אכן, היום ל"ג בעומר" - אמר שלומי - "אבל הרי כבר לא 

חי אתנו מאז תחיית  הרי  הילולות? רשב"י  לחגוג  שייך 

המתים!...".

"אהה" - אמר אבא במבט מבין - "אתה צודק בהחלט,   -

כרגע איננו חוגגים את מאורע פטירתו של התנא האלוקי 

רשב"י, אלא )בעיקר( את זה שבתאריך זה - ל"ג בעומר - 

החלה הפצת חלק הנסתר שבתורה בכל העולם".

להסביר  ונפנה  שלוימי,  אמר   - אבא!"  "תודה   -

הרבה  ללמוד  זכה  שלא  הטוב  חברו   - ליניב  זאת 

־תורה ומצוות בזמן הגלות, וכעת משלים הוא פע

רים רבים בעזרתו הרבה של שלוימי.

חיילי  בפי  נישאו  החצוצרות  טוטו",  טוטו  "טו 

תזמורת,  לענייני  המומחית  האמריקנית  היחידה 

הס הושלך בקהל.

ארגמן  בצבע  שביל  נפרש  האנשים  לאלפי  בינות 

בוהק, עליו צעדו אלפי גדולי ישראל מכל הדורות, 

כשבראשם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

בעומר",  ל"ג  תהלוכת  למעמד  הבאים  "ברוכים 

נשמע קולו רב הרושם של המנחה - הרב גע'יגע'י 

העכט, "נקיים כעת את מנהג ישראל בכל הדורות, 

הדלקת מדורה לכבודו של רשב"י".

השם,  צבאות  חיילי  אותם  כל  ידי  על  נישאו  הלפידים 

הגלות,  זמן  במשך  הגאולתית  התנהגותם  ידי  על  שזכו 

־לעמוד בשורה הראשונה - אל מול פני קודשו של מל

קעמפ  חיילי   - כמובן   - ובראשם  שליט"א,  משיחנו  כנו 

הגאולה.

הרבי שליט"א מלך המשיח הביט עליהם בחיוך של נחת 

וחיבה, ועודדם בתנועת ידו המפורסמת.

הקהל פרץ בשירה אדירה בוקעת שחקים שלעולם לא 

תיפסק: "יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם 

ועד"......!



דבר מלכות לנוער – שנ"ז פינטל, כפ"ח חיידר חסידי.
משחק קופסא של צ"ה:

יוסף יצחק קירשנזפט, מגדל העמק.
שניאור זלמן לוגאסי קריית גת.

דוד יעקב חיים הדר, לוד.
משה מאור, ביתר.

דניאל לחיאני, גילה.
שעון יד – שניאור זלמן כהן, צפת.

ילקוט צ"ה - יחיאל סגל, כפ"ח חיידר אידיש.
נגן אמפי 3 – מנחם מענדל קורס, פתח תקוה.

קורקינט – לוי פש, נחלה.
חת"ת עם הטבעה – יחיאל שם טוב, קריות.

ספר המצוות – לוי יצחק חיון, כפ"ח חיידר חסידי.
בשורת הגאולה – יוסף יצחק קמל, מגדל העמק.

יום יום משיח וגאולה – אלעזר כהן, כפ"ח חיידר אידיש.
מוצר של צ"ה )תבחרו מוצרים מהקטלוג(:

שלום דובער מזרחי, כפ"ח חיידר חסידי.
יוסף יצחק סלמה, כפ"ח חיידר חסידי.

משה ניסים אהרון, נחלה.
יהונתן משה בראל,קריות.

לוי יצחק אדרי, תורת אמת.
מרדכי פרידמן,לוד.

דובער הולצברג, נחלה.
ישראל קיז'נר, עמנואל.

מנחם מענדל צרקובסקי, רחובות.
עילי יהודה שורוק, תל אביב.

הסידור החסידי – שנ"ז ישעיהו, לוד.
סיפורי חסידים לילדים – מנחם מענדל לוזיה, צפת.

רחפן – ישראל רוזנפלד, ביתר עילית.
אופניים – שנ"ז ירדני, כפ"ח חיידר חסידי.

ספר המאמרים מלוקט – שמואל שניאורסאהן, עמנואל.
סט לקו"ש – שניאור זלמן ניימן, רחובות.

דולר מידו הקדושה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א –
יוסף יצחק תור, נוף הגליל.




