


- חודש טוב ומבורך יוסי!
אנחנו  נפגשנו...  לא  זמן  הרבה  שניאור! מה שלומינו?  גאולה  חודש של   -

צריכים להתוועד קצת.
- צודק יוסי, רק תקבע מקום וזמן ואני מביא לחיים.

- מעולה! אז אני קובע שהמקום זה איפה שאנחנו. והזמן זה עכשיו... 
נגיד  נורמלי.  מקום  תקבע  צחוק?  ממני  לעשות  מנסה  אתה  יוסי  מה?!   -

בישיבה. מה זה כאן ועכשיו?
- שניאור איך נגיע? הישיבה סגורה...

- אבל יש קפסולה. אז נתוועד שם.
- זה רעיון. אבל למה אי אפשר להתוועד כאן ועכשיו? איפה זה כתוב?

- לא זוכר איפה, אבל זה בעמוד 118. באמת יוסי, ממתי מתוועדים בטלפון? 
זה לא היה בליובאוויטש! מה אתה מחדש דברים על דעת עצמך?

- שניאור, לפעמים מתחדשים דברים שאנו לא רגילים אליהם. כמו חודש 
תמוז. ממתי הוא נהיה חודש של גאולה? תמיד זה היה חודש עצוב – 'י"ז 

תמוז'... התחלת 'בין המצרים'...
- יוסי באמת, הרבי מסביר שמאז י"ב תמוז תרפ"ז שהרבי הריי"צ יצא מהגלות 

זה נהיה חודש של גאולה. י"ב תמוז גילה את הפנימיות של החודש.
- יפה שניאור! וכמו שתמיד מתחדשים עניינים חדשים בתורה, ככה גם י"ב 

תמוז חידש וגילה את עניין הגאולה בחודש תמוז.
- אז אתה רוצה לומר יוסי, שהקורונה הזו גילתה שאפשר להתוועד בטלפון? 

רגע אם כן למה זה התגלה רק עכשיו?
כדי  להתגלות  שלו  הזמן  את  יש  דבר  לכל  שניאור.  ועת"  זמן  "לכל   -
להראות לנו משהו לפי מה שיש באותו זמן. כמו שהעניין של חודש 

תמוז התגלה רק עכשיו - כי אנו סמוכים לגאולה!
- יפה יוסי! אז לחיים! לחיים! שה'קורונה' הזו תעלם ונוכל להתוועד 

עם החיילים בקעמפ בגאולה האמתית והשלימה!

דודי:  יחי המלך המפקד!

המפקד: אני גם מלך וגם מפקד?

דודי: למה? הרבי הוא המלך!

המלך  שאני  אמרת  אתה  אבל  צודק.  המפקד: 
המפקד...

דודי: אה... סליחה, טעות...

נשמע  צוחק אתך... אתה  אני סתם  דודי,  המפקד: 
קצת עצוב, מה יש?

דודי: א... זה נכון... זה נכון שאין קעמפ השנה?...

המפקד: לצערי ולצערנו הרב אין. השגחה פרטית. 
כנראה זה מה שהרבי רוצה. צריך להתפלל...

דודי: אבל המפקד, איך זה יכול להיות?! איך יכול 
להיות שאין קעמפ?! איך יכול להיות שהרבי רוצה 
בקעמפ,  מקבל  אני  שלי  החיות  כל  את  זה?!  את 

והשנה...?!

המפקד: זה באמת לא מובן דודי. אבל אין שום דבר 
שקורה בפועל בעולם שהרבי לא רוצה אותו. אם זה 

כבר קרה, אז הרבי רצה את זה.

דודי: אבל איך אפשר בלי קעמפ?! ה'קורונה' הזו זה 
הדבר הכי רע שיש בעולם!!!

מכיוון  דווקא.  לאו  המפקד: 
שאנו קרובים ממש לגאולה אז 

כל דבר 

שבדרך הוא חלק מהגאולה והוא דבר טוב.

דודי: איך אפשר להגיד שה'קורונה' זה דבר טוב?! 
במה רואים שזה טוב?!

המפקד: דודי, בג' תמוז תרפ"ז הרבי הריי"צ נשלח 
לגלות. זה נראה לך יום טוב?

דודי: ממש לא! באמת אני לא מבין מה חוגגים בזה.

המפקד: הרבי מסביר שי"ב תמוז גילה שג' תמוז זה 
היה שלב בגאולה של הרבי הריי"צ, שכן ביום זה הוא 
השתחרר מגזרת המוות שריחפה על ראשו. באמת 
בהתחלה החסידים לא ידעו האם זה דבר טוב או שזו 
סתם דרך שלהם להיפטר מהרבי. ובזכות י"ב תמוז 

התגלה שזה יום טוב!

דודי: אז אתה אומר שהגאולה תגלה לנו שה'קורונה' 
זה דבר טוב? אם ככה,  למה להתפלל שה'קורונה' 

תעלם ושיהיה קעמפ? הרי היא חלק מהגאולה!

המפקד: כמו שאז לא ידעו האם ג' תמוז הוא טוב או 
לא והמשיכו להתפלל, ככה גם עכשיו צריך להתפלל 
האמתית  בגאולה  קעמפ  ויהיה  תעלם  שהיא  חזק 

והשלימה עכשיו!!

לומר  מתחיל  עכשיו  אני  המפקד!  להתראות  דודי: 
תהילים.

מאת: נ. עמג"ד
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ללשכת יהושפט  מחוץ  עמד 

לכל  ובלש  העצים 

הכיוונים. השניים שראה לא נראו כעת בכל הנגלה 

או  למחבואו  לחזור  האם  התלבט  הוא  לעיניו. 

‘אשאר   – שלישי  כיוון  על  החליט  בסוף  לחפשם. 

כאן, ואמתין להם. וכשארגיש בסכנה אקרא בקול 

כ’ינשוף’ לאות אזעקה’.

מלמעלה  עליו  קפץ  מישהו  מספר  רגעים  כעבור 

והכריעו ארצה. יהושפט ניסה להתנגד, אך התוקף 

היה חסון ביותר ולא יכול לו. והאלמוני החל לומר 

לו:

חשבת  בית!  הר  איש  יהושפט  לך  ‘שלום   -

תגלה  שבאם  חשבת  מאיתנו?!  יותר  חכם  שהנך 

בפנינו?!  לטורפה  תוכל  תכניתנו  עת  הגדול  לכהן 

משכבם  על  וישנים  מסוממים  השומרים  כל  כעת 

בשלום, כך כשתתעורר בעוד זמן מה תוכל להכותם 

בית המקדש ליל שבת ויום טוב של סוכות תשרי ג’תר”ץ.

על שינה במשמרת...’

‘למה את מתכוון כשאתעורר...’ יהושפט לא   -

השלים את המשפט מאחר והתוקף הלם בו בחוזקה 

ומיד שקע בעילפון.

אגש  ‘כעת   – התוקף.  ברווחה  נאנח   – זה!’  ‘זהו 

למלאכת הקודש!’ – וקרא בקול כ’תן’ ומכיוון לשכת 

פנחס המלביש יצאו לקראתו שני אנשים. ‘עבודה 

זה  ‘כעת קח את   – – אמר אחד.  מעולה תודרוס!’ 

אנו נשאר כאן לשמור’ -  אמר השני. והוציא מקפלי 

גלימתו מצת חלמיש ולפיד משוך בגופרית.

תוך  אל  ונכנס  והלפיד  המצת  את  לקח  תודרוס 

לשכת העצים. 

כעבור  שבעה רגעים יצא בכעס – ‘זה לא שם!’

‘לא ייתכן! יהושפט אמר לנו שזה נמצא שם   -

הגדול  לכהן  אמר  שיהושפט  אמר  צדוק  רבי  ואף 

להציב שמירה על לשכה זו!’

‘מצטער ינאי, אך הנך מוזמן לחזות בעינך.’  -

‘בסדר. אין ברירה נתחיל לחפש את הערבות   -

בעצמינו. אין לנו למה לחזור לעיר העליונה, באם 

המטרה לא הושגה!’ 

בית המוקד ליל שבת ויום 
טוב של סוכות תשרי ג’תר”ץ.

דוד המקיץ החל להקיץ את אחיו הכוהנים – ‘קומו 

לעבודת הבורא! עלינו לבלוש כעת את העזרה!’

 – מוקדמת...’  השעה  עוד  כעת?  ‘מדוע   -

שאלוהו כולם.

ציווה עלי  ‘צודקים אתם, אך הכהן הגדול   -

שהיום נערוך את בלישת העזרה יותר מוקדם מבכל 

יום’ – אמד דוד ולא פירש.

למקווה  וירדו  בגדיו  את  איש  איש  נטלו  הכוהנים 

אשר תחת בית המוקד. וכעבור 19 רגעים היו כולם 

מוכנים לבלישת העזרה. – ‘הממונה אינו יודע על 

בקשת הכהן הגדול’ – אמר דוד – ‘אשר על כן אני 

הכוהנים  את  חילק  ומיד   – הבלישה’.  על  אפקד 

לשתי קבוצות נטלו אבוקות בידיהם )למרות השבת, 

מאחר שאין שבות במקדש( ויצאו לבלישה, קבוצה 

אחת ימינה והשניים שמאלה..

ראשונה  הגיעה  כרגיל  לימין,  שפנתה  הקבוצה 

למקום המפגש, למרות שמסלול השלישה שלה היה 

והיא רק עברה לראות שהכול  יותר ארוך. מאחר 

כמו  המטבחיים,  בית  כלי  את  ניקתה  ולא  כשורה 

למקום  בהתקרבם  אך  לשמאל.  שפנתה  הקבוצה 

המפגש, שמעו קולות ויכוח וצעקות רמות מכיוון 

בית המטבחיים.

‘יששכר! זה נראה לי חשוד’. – אמר שלמה   -

למנהיג הקבוצה.

‘צודק, הבא וניגש לכיוון לראות מה אירע’   -

– קבע יששכר.

***

המטבחיים  לבית  הגיע  לשמאל  שפנתה  הקבוצה 

לב  שמו  הם  כדי  תוך  הניקוי.  במלאכת  והחלה 

לחומת  בצמוד  ההולכות  שחורות  דמויות  לשלוש 

עזרת ישראל ומנסות להסוות את עצמן.

‘מנשה! הבט עליהם! זה נראה רע בעיני’. –   -

אמר אברהם.

הזדהה   – בעיני’.  ‘אף   -

‘והלוא   – מנשה  עמו 

תפקידינו  זהו 
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תקציר:
הצדוקים מסממים את שומרי בית המקדש על מנת יוכלו לשרוף את הערבות של ההושענות יהושפט אורב להם בלשכת 

העצים ויוצא למעקב אחרי השניים שהופיעו ונעלמו.

מאת: נתן אלתראח



ה  ל א ש ל ו

למעשיהם’.

ם  ע י ג ה ב ו

השלושה  אל 

פרץ ביניהם קרב 

עז. היו אלו שלושת 

הצדוקים שחיפשו את 

לא  והם  הערבות.  מקום 

היו מוכנים ונוחים להיכנע. 

היה  הכוהנים  שמספר  למרות 

רב מהם, שכן הם היו מוכנים לפגוע 

תהא  מה  משנה  ולא  שבידם,  הלפיד  עם 

התוצאה.

כעבור דקות אחדות נדמה היה כי ידם של הצדוקים 

על העליונה. ואזי הופיעה הישועה בדמות הכוהנים 

לקבוצה  עזרו  הם  לימין.  שפנתה  מהקבוצה 

ובחקירה  הצדוקים.  את  ולהכניע  לכתר  הראשונה 

הזריזה שערכו להם סיפרו את מטרת ביקורם ואת 

אשר הספיקו לעולל ליהושפט ולשומרי הר הבית.

ומיד רצו הכוהנים לעבר לשכת העצים ולשערים 

ובשומרים  ביהושפט  ולטפל  לעורר  כדי  המקדש 

חיים.  סימני  להראות  החלו  שכבר  המעולפים 

ובמקביל רצו מספר כוהנים לבתי הלוויים שומרי 

המקדש, כדי לעורר את שומרי יום המחרת על מנת 

שיתחילו את משמרתם כעת. מאחר ובית ה’ חייב 

שמירה תמידית.

***

מילה לסיום:
חיילים יקרים! סיפור זה נכתב במטרה לספר ולתאר 

את החיים בבית במקדש ואת צורתו ותבניתו. וזאת 

בית  ויבנה  זה,  ברגע  עוד  יתגלה  שכשהרבי  כדי 

המקדש. סדר היום לא יהיה זר ושונה לכם, אלא 

תכירו אותו מקרוב.

אזי מי שלא בדיוק שם לב לכך, שיפנה רגע מזמנו, 

הפרקים  ארבעת  על  שוב  לעבור  אותו  ויקדיש 

ולמראה  החיים  לדפוס  לב  וישים  זה  סיפור  של 

הבית שמסופרים בסיפור זה. וכך יקבל את מראה 

ההתגלות, ברגע אחד בלבד! 

הלשכות  כל  את  לתאר  הספקתי  שלא  כמובן 

הצלחתי  שכן  המעט  גם  אך  ה’,  שבבית  והעזרות 

חשוב הוא במאוד.

‘בין המצרים’ שישנה הוראה  בזמן  ובמיוחד כעת, 

ומתוך  הבחירה.  בית  הלכות  את  ללמוד  מהרבי 

תאוריה  של  באופן  אינו  שהלימוד  והכרה  ידיעה 

כי  )ח”ו(.  ואגדה שלא תתרחש במציאות הקרובה 

זה הרבי  לרגע הקרוב שהנה  אם כהלכה למעשה 

המקדש  ‘ובונה  מתגלה  המשיח  מלך  שליט”א 

ומקבץ נדחי ישראל’.

שלכם: נתן אלתראח

אדרעי  מאיר מרדכי - כ"ד תמוז
אליאס לוי יצחק - י"א תמוז

אלישר-בן שמעון מנחם מענדל  - י"ז 
תמוז

בן ארי אלון - כ' תמוז
גדסי מתן  - י"ח תמוז

גרינברג מנחם מענדל - י"ד תמוז
דהאן מנחם מענדל - ב' תמוז
דוד שניאור זלמן - ג' תמוז

הרשקופ משה נח - כ"ד תמוז
וייגל שניאור זלמן - י' תמוז
טל שניאור זלמן - י"ד תמוז

לדרמן מנחם שלמה - ח"י תמוז
לוגאסי שניאור זלמן - כ' תמוז

לוזיה מנחם מענדל הכהן - כ"ט תמוז
לחיאני דניאל  - י"ד תמוז
לחיאני יהונתן - י"ד תמוז

לנצ'נר לוי יצחק - כ"ב תמוז
מוריס בני - ח' תמוז

מזרחי ציון חיים - ט"ז תמוז
מיידנצ'יק שלמה - י"ב תמוז
נחשון שלום דובער - ט' תמוז

ערד יוסף יצחק - ו' תמוז
קורס מנחם מענדל - י"ח תמוז
קליימן שניאור זלמן - ב' תמוז
קניג מנחם מענדל - ד' תמוז

רוזנפלד ישראל אריה לייב - י"ד תמוז
שובל יוסף יצחק - י"א תמוז
שור מנחם מענדל - כ"ד תמוז
שנהב יעקב מאיר - ט' תמוז

שניאורסון יוסף יצחק - כ"ג תמוז
שניאורסון מנחם מענדל  - י"ז תמוז

שצקי אברהם חיים - א' תמוז
שרעבי לוי יצחק - כ"ח תמוז



השמועה 
התפשטה במהירות הבזק. תושבי העיירה 

נחלות  הבשורה.  את  לעכל  ניסו  טרם 

שאינם  למעיינות  במהרה  נהפכו  המים 

מכזבין, אך הפעם בקעו מעיניים דומעות רגש ושמחה נושאות באמתחתן 

תקווה איתנה, כאומרות האמת ניצחה, ולא כשל דמעות החודש שעבר.

***

הנקישות נשמעו חזקות מתמיד ואיתם צלצול 

אמר   - הג.פ.או"  סוכני  הם  "אלה  הפעמון. 

אולם  בבית.  שרר  פחד  שקט.  בקול  הרבי 

שיהיו,  מי  "יהיו  כי  באומרו  הרגיעם  הרבי 

אני שם מבטחי בה' ומה שהוא ירצה, זה מה 

שיקרה".

המתח העלום לא נמשך זמן רב. תוך רגעים 

מתח  השתרר  ואז  הדלת,  נפרצה  ספורים 

כפול. "האם גר כאן שניאורסון, הידוע כראבין 

ומרוצן,  גבוה  בחור  שאל  מליובאוויטש"? 

הרבי  המניין.  מן  סובייטי 

בתגובה,  זיכהו  ולא  שתק 

כשנשאל בשנית, הגיב הרבי 

בידיהם  היה  לא  אם  'כי 

השם והכתובת, וודאי לא היו 

שאלתם  וממילא  לכאן  באים 

מיותרת...'

מחלון  אותתה  מוסיא,   – הרבי  בת 

כמנהיג  לימים  )שנודע  לחתנה  הבית 

באומרה  הקודם(  הרבי  מקום  וכממלא  החסידות 

ר - "יש לנו אורחים בבית". החתן שהבין היטב את הרמז, הזעיק  פ ס מ

חסידים למקום וכך לראשונה נודע לחסידים על מעצר הרבי.

שני פועלי השלטון הלא הם 'לולב ונחמנסון' )בני חסידים( הובילו את הרבי לבית הכלא 

'שפולארקי' הידוע לשמצה.

הרבי ביקש שיישאו בעבורו את התרמיל, לולב התנדב לשאתו באמרו שאף אביו היה נושא את כלי הרבי נ"ע. 

הרבי נטל מידיו את התרמיל, העבירו ליד אחד החיילים והתבטא כלפי לולב - "אביך נשא חבילות אצל אבי, 

כאשר אבי הלך לאן שרצה ללכת, אולם אתם לוקחים אותי בעל כרחי..."

סיפור המאסר נכתב בארוכה על ידי הרבי הריי"צ בעצמו. בהתבטאויותיו המיוחדות ניתן לזהות את הפחד 

האיום האוחז אדם בראיית בית הכלא 'שפולארקי' גרידא, בלי לדבר על ביקור מעבר לגדרות... מידי לילה 

נשמעו יריות ויללות הממחישות מוות וודאי לעשרות עצורים. גזר דין מוות לא נראה פסק שקשה לחרוץ. 

למרות הכול הרבי לא כופף ראש לאף חייל מבלי להתחשב בדרגתו וכוחו בממשל והחשיבם כאין ואפס.

באחת החקירות בתא המאסר הראה לולב לרבי, מסמך בו נכתב כי דינו נחרץ למות בירייה, אך על זה היה 

'נייט' )לא(, תחתיו נכתב גירוש ל'איי סלובייקי'. ואף מתחת שורה זו נמתח קו  מתוח קו בתוספת המלה 

בצירוף 'נייט' ומתחתיה שורה חדשה בה נכתב שלוש שנות גלות ב'קאסטראמה' )!(

***

רבים מהחסידים פעלו למען הצלת הרבי ובדרך נסית הרבי חסך אף את העונש ה'קל' של שלש שנות גלות 

ב'קאסטראמה' השמועה התפשטה במהירות הבזק. תושבי העיירה טרם ניסו לעכל את הבשורה - "הרבי ניצל מידי 

ך הסובייטים, צמאי הדם". נחלות המים נהפכו במהרה למעיינות שאינם מכזבין,  א

באמתחתן  נושאות  ושמחה  רגש  דומעות  מעיניים  בקעו  הפעם 

דמעות  כשל  ולא  ניצחה!  האמת  כאומרות,  איתנה.  תקווה 

החודש שעבר כאשר נלקח הרבי לבית המאסר. ואכן ימים 

אחדים לאחר נסיעת הרבי לגלות, שוחרר לביתו.

המשיח,  מלך  הרבי  הוא  הלא  הרבי  חתן  של  חלקו 

הפרשיות  אחת  והיא  נודע  לא  השחרור,  בפעולות 

מכלא  הרבי  של  בשחרורו  ביותר  העלומות 

'שפולארקי'. זקני החסידים בארה"ב ידעו לספר, 

כי "אלמלא הרבי מלך המשיח, לא היינו חוגגים את 

'חג הגאולה' י"ב תמוז". לפני שנים בהתוועדות י"ב 

תמוז, אחד מזקני החסידים החל לספר את פרטי 

המעשה ובבת-שחוק ביקש ממנו הרבי לחדול.

מאת:
אייל כרמל



אמרתי לך לעמוד? למה אתה לא במקום??" "איפה 
דביר סקר בשביעות רצון את השורה הישרה 
שניצבה מולו. "דובלה, במבי, שוקי ויוסלה עמדו דום!". הוא הסיר את 

האבק שדבק לפלומת השער של מוטי וניגש לבחון את 'מכונת האלף'.
 

כבר בשבוע הראשון הודיעה הגננת להוריו של דביר שאיש משמעת שכזה 
מעולם לא היה בגן. המבט המפחיד והחודר בשילוב הקול הגבוה השקיטו 

כל ילד שובב שהפריע ויישרו כל מריבה על דלי או על במבה.

בשעות הפנאי שלו נהג דביר לחזור שוב ושוב על נהלי המשמעת לבובות הממושמעות 
שתמיד )אבל תמיד( צייתו בדייקנות, ולעמול על 'מכונת האלף'.

כעת הוא הסתכל עליה. חוטי חשמל משורבבים מכל פינה, מקיפים גוף מוארך 
וחלול בגודל אדם ממוצע, ומחוברים למחשב שדביר ייצר מהטלaפון הישן 

בבית.  הוא סקר בשביעות רצון את המכונה תוך שהוא מגרגר בהנאה. שהיה 
א  י ה תוכל להקפיץ אנשים קדימה, להראות להם את נפלאות "

העתיד ולהחזיר אותם ללא כל בעיה!"

דביר יצא מהמחסן ועלה לביתו שבקומה 
הרביעית. "אוווווף למה אנחנו גרים 
כל כך למע---" הוא לא הספיק 
כשראש  המשפט  את  לסיים 

בלונדיני התנגש בו בעצמה.

כל  את  גייס  דביר  "שמוליק!!" 
אף  על  בו  שנותרה  הקשיחות 
צריך  זה  "מה  העזה  המהלומה 
בעודו  בחומרה  אמר  להיות??" 
והצוהל  סוקר את הילד המיוזע 
שמולו. החיוך של שמוליק הלך 
בזה  עמד  לא  ודביר  והתרחב 
מחייך  ואתה  אתך  מדבר  "אני 
במונית  ללכת  רוצה  אתה  לי?? 
'ספיישל' הביתה? קצת בגרות!" 
לו  נפל  ושלפתע  בצרחה.  סיים 

האסימון.

בגרות...  קצת  בגרות...  "קצת 
שמוליק,  פתרון!!!  לי  יייייש 
אההה...  לגנרליה-  איתי  בא 
של  ידו  את  תפס  הוא  למחסן!" 
שמוליק המשתומם והחל לקפץ 
הוא  המחסן.  לעבר  בחזרה 
הדליק את האור תוך כדי שהוא 
מורה לשמוליק על דלת המכונה 

הפתוחה.

"מה זה?" שאל שמוליק בזלזול. 

"אל תדאג- הרגיע אותו דביר- אתה תצא מכאן אדם אחר!" ניבא ולא ידע מה ניבא...

דביר סגר את הדלת של המכונה ופנה לעבר המחשב "בן כמה אתה שמוליק?" "שש וחצי" נשמע קול 
עמום. דביר הקיש במחשב 6.5 ולחץ על הכפתור הירוק. קולות מוזרים החלו להישמע והמספרים החלו 

לעלות 7.8...10...14...20...26...  ולפתע המכונה החלה להשתעל...

 27 למספר  הגיעה  המכונה  להיות..!"  יכול  לא  זה  "לא,  הכפתורים  על  בפאניקה  ללחוץ  החל  דביר 
השמיעה גניחה אחרונה ונעצרה. "שמוליק זה נתקע צא שניה החוצה" הדלת נפתחה ומפיו של דביר 
פרצה צווחה חדה. מולו עמד איש גבוה, זקן לתפארה מעטר את סנטרו ועם מבט חודר. "חייל, למה 

אתה לא במקום?"

זה לקח קצת זמן אך בסוף זה קרה. ילדי הכיתה התרגלו לאיש החדש שנחת בכיתתם והתעקש לקרוא 
לעצמו שמוליק. אנשי הקהילה קיבלו בעין יפה את העניין והחליטו למנות את שמוליק לאחראי על 
אמירת הפסוקים עם הילדים. ושמוליק ששמח מכל העניין )כל הטופי בידיים שלו!( לא שכח את 
מיטבו ודאג למנות את דביר ל"סגן הגנרל של הפסוקים". השניים קצרו הצלחות, שבחים ותהילות 
בעיקר מגבאי בית הכנסת שנהנה הכי הכי מהשקט המבורך ששרר בתפילות. כל ילד שהשתולל קיבל 
מבט משמוליק ואם זה לא עזר השיג אותו עד מהרה קולו של דביר "למה אתה מדבר? חכה לי בצד!"

חלפו שנים. ובהגיע היום, כשהגנרלים גורביץ ואלגזי חיפשו סמגדי"ם, לא היה מתאים מאשר הגנרל 
של הפסוקים וסגנו...

מאת:
מ. איתן



קרני הלבנה הבוהקת הציפו באורן את רחבת הר 
הבית כולה. המוני עננים הגיעו מכל עבר, נושאים 
על גבם את העולים למקום משכן ה' לרגל החג 

הממשמש ובא - טו"ב )שבעה עשר( בתמוז.
לאחר מעמד הקרבת קרבן התמיד, ה'זאל הגדול' 
יהודי העולם  ב770 התמלא עד אפס מקום, כל 
זמנית.  בו  אחד  במקום  לימודם  על  שוקדים 
אחוזי  היו  מסביב  העומדים  המסורים  עבדיהם 

התפעמות.
היו אשר למדו את דיני ומנהגי החג, חיוב השמחה 
שבו, נוסח התפילות וכל הנוגע למעשה בפועל. 
אלה שכבר סיימו את לימוד ההלכות עוד במקום 
החג  של  הפנימית  במשמעותו  התעמקו  מגורם, 
בו.  המתחדש  לה'  היהודי  התקשרות  ובאופן 
מפי  ומעמיק  מיוחד  שיעור  התקיים  למעוניינים 

שבעים הזקנים.

לימוד  שעת  לאחר 
הושלך  עוצמתית 
הס בקהל, מלך המשיח 
פתח  שליט"א  הרבי   –
דא"ח,  באמירת 
נהפכו  אשר  "הימים 
ולשמחה  לששון 

ולמועדים טובים..".
פסע  המאמר  בסיום 
בצעדים מלכותיים אל 
התפילה  בימת  עבר 
קורנת  כשדמותו 
הקהל  והדר,  הוד 
בשירת  פצח  כולו 
"מלך  אדירה  יחי 

המשיח לעולם ועד!!".
לימודיים  סיורים  החלו  שחרית  תפילת  לאחר 
בית  הלכות  את  המסבירים  הבית  הר  ברחבי 

הבחירה בצורה המוחשית ביותר.
את  המסבירות  ממוחשבות  הדרכה  עמדות 
הוצבו  ופרט  פרט  כל  של  הפנימית  משמעותו 
מטעם  מיוחד  מדריכים  שירות  העזרה.  ברחבי 
"בית חב"ד ביהמ"ק" ניתן למעוניינים. מכל עבר 
גילוי  בעומק  המתבוננים  רבים  יהודים  ניבטו 
על  ראשו  משעין  אחד  במקום.  הקיים  השכינה 
בריקוד  פוצח  השני  הבורא,  בגדולת  וחושב  ידו 
המבטא את עומק רגשות לבבו הנרגש, "אכן יש 

הוי' במקום הזה.. יחי המלך..!".
על  הכוהנים,  לעזרת  ישראל  עזרת  רחבת  בין 
גבי מדרגות השיש הבוהקות ניצבה הכן מקהלת 
שנת  לרגל  המולחן  הניגון  את  ושוררה  הלויים 
הרבי   - משיחנו  מלכנו  של  לנשיאותו  השבעים 
שליט"א, אט אט המנגינה כבשה את חלל האוויר 
והקהל כולו פצח בריקוד - "אודך כי עניתני..!", 

המוני האנשים רקדו בערבוביה ופניהם בוהקות, 
דגלים התנופפו בהתלהבות בידיהם של חיילי 

כלל  התאגדו  הרחבה  באמצע  דוד,  בית 
משיח"  של  "אורו  הגאולה  קעמפ  חיילי 
הקעמפ  חולצות  וסוער,  ענק  למעגל 
המנגינה:  בקצב  וירדו  עלו  הירוקות 

"למלך המשיח.. שבעים שנה!!".
על  המבשרת  החצוצרות  תרועת  רק 
יכלה  החג  קרבנות  הקרבת  תחילת 
לעצור את הריקודים הסוחפים, עבדים 

ושתיה  ממחטות  עם  לאדוניהם  בזריזות  ניגשו 
גודל  את  שהרגישו  עליהם  אף  היה  ניכר  קרה, 

המעמד.
הכוהנים השוחטים הסתדרו בשורה ארוכה, על 
כל  של  הראי'  עולות  את  לשחוט  להספיק  מנת 
עולי החג. אמנם ישנם שלושה שבועות של חול 
המועד בהם ניתן לשחוט, אבל אף אחד מהעולים 
להקרבה  הראשונה  להזדמנות  לתת  רצה  לא 

לחמוק מידיו.
והודיעו  צבאות  חיילי  הסתובבו  החג  במוצאי 
בתי  בכל  הבחירה  בית  הלכות  שיעורי  זמני  את 
במשך  המקדש  לבית  הצמודים  הרבים  הכנסת 

שלושת השבועות הקרובים.
יהודים רבים יצאו לזכות יהודים נוספים במצוות 
לימוד  דוכני  ומשיח.  גאולה  עניני  לימוד   – החג 
ניצבו בכל פינת רחוב לכל מי שלא זכה ל'גירסא 
ומאמרים  שיחות  הגאולה.  בתורת  דינקותא' 
התעופפו באוויר, עשרות מושגים נידונו בהרחבה, 
"חד חרוב", "והשבתי חי' רעה", "גדול יהי' כבוד 
דיון  התפתח  אף  מהדוכנים  בחלק  הזה",  הבית 
רחב וסוער עד כדי כך שהעבדים הוצרכו להקים 
המעוניינים  שכלל  מנת  על  במקום  פירמידות 
יוכלו לשמוע היטב את הסברות, "ומלאה הארץ 

גאומ"ש..!".

מאת: דגל בר יודא



ק
וראים לי מענדי.. ואני בן 11, עולה לכיתה ו’. אני שליח בוונצואלה, ארץ רחוקה ונידחת. כל 

שנה ההורים שלי שולחים אותי בקיץ לארץ ל’קעמפ’ הגדול מכולם.

רק  המקומי.  היהודי  הספר  בבית  לומדים  שלי(  והאחים  )אני  אנחנו  כאן,  השנה  במהלך 
המטיילים  על  בעיקר  מבוסס  ה’בית-חב”ד’  קטנה,  מאוד  המקומית  היהודית  שהקהילה 
אני  חב”דניקים...  בדיוק  לא  והם  תלמידים,  הרבה  אין  שלנו  בכיתה  ולכן  כאן,  שמבקרים 

החב”דניק היחיד בכיתתי...

בארץ,  שלי  וסבתא  סבא  אצל  לגור  לעבור  אמור  אני  הבאה,  השנה  בסוף  הגלותית(  )בתכנית  אבל, 
וללמוד את השנתיים שלפני הישיבה קטנה בארץ כדי להתכונן באמת כמו שצריך.

אצלנו התחילו כל הענייני ה’קורונה’ יחסית מאוחר, אבל בפתאומיות:

בבת אחת הממשלה אצלנו הכריזה על ‘סגר’ כללי... לא בתי ספר, לא בתי כנסת וחנויות. ממש שום 
דבר! אסור לצאת מהבית וכדו’...

והיה  פסח  לפני  קצת  היה  זה 
כבכל  לפסח  להתכונן  קשה  לנו 
שנה. אם זה ‘ליל הסדר הציבורי’ 
חלוקת  או  לעשות,  אישרו  שלא 
כל  מחלקים  שאנחנו  המצות 
שנה לקהילה. )ב”ה את המצות 
היו  לא  אז  כאן,  מכינים  אנחנו 
בעיות של משלוח מהארץ  לנו 

שכבר הייתה מסוגרת...(

איך שהוא עברנו את חג הפסח, 
שאת  בטוחים  שאנחנו  תוך 

חג ‘שביעי של פסח’ אנחנו חוגגים יחד עם כל בני ישראל בבית 
המקדש השלישי בהתגלות הרבי שליט”א מלך המשיח. אלא שלצערי ולצערכם זה עדיין לא קרה...

לפני ל”ג בעומר אבא שלי אמר שנוכל להשתתף ביחד עם הילדים בארץ ב’תהלוכה’ לכבוד רשב”י... 
לא האמנו לו בהתחלה. אבל הוא לא ‘עבד’ עלינו: הוא הסביר לנו שכמו שיש את ה’סניף פלוס’, וכמו 
שהשתתפנו ב’מבצע’ של אורו אחרי פורים - ככה יעשו גם ‘תהלוכה’ מיוחדת ב’שידור חי’! ובאמת היה 

ממש מרגש להרגיש מכאן בוונצואלה ‘ביחד’ עם כל הילדים שבארץ ישראל.

בשבועות עדיין היינו ב’הסגר’, ובזמן שהעיניים שלי נעצמו באמצע המשניות של ה’תיקון’ חשבתי 
לעצמי – אם המצב הנורא הזה ימשיך )ח”ו!( עוד חודשיים – מה יהיה עם ה’קעמפ’?! להישאר פה 
על חשבון השבועיים הקבועים – לא בא בחשבון!! את כל החיות והכוח שלי בשליחות אני מקבל 

מה’קעמפ’!

ממה  שהבנתי  )כמו  לגאולה  צפייה  מתוך  רצינית,  בכוונה  התפללתי  שבועות  של  שחרית  בתפילת 
ליום שישי  רוח  וחיכיתי בקוצר  ה’מבצע’...(  ‘שניאור מהגאולה’ בתכנית המולטימדיה של  שהסביר 

הקרוב כדי לשאול את המפקד שמוליק אם הוא יודע משהו על מה שיהיה השנה.

מה הקשר? המפקד שלי מה’קעמפ’ האחרון הוא 
פעם  שישי  יום  כל  במינו!  מיוחד  מפקד 

כל  )הוא  אלי  מתקשר  הוא  בשבועיים 
שלנו(  מהסיירת  לחצי  מתקשר  שבוע 

בטלפון.  איתי  ומתוועד 

מאת: ע. דינמען



שבועות היה שישי-שבת, אז נשאר 
לי כמעט שבוע לחכות.

בטוח  הייתי  יום שישי.  הגיע  והנה, 
יהיה  מה  תשובות!  עם  יוצא  שאני 
ואם  לא?  או  אורו  יהיה   - השנה 
לארץ  להגיע  אצטרך  האם  יהיה, 
שבועיים לפני כדי לצאת מה’בידוד’ 
כל  ועוד  יתחיל?  שה’קעמפ’  לפני 
מיני שאלות בסגנון. )אני בטוח שגם 
וכאן  בנושא.  שאלות  קצת  היו  לכם 
מה  את  בפניכם  לחשוף  מתכוון  אני 
שנודע לי...!( המפקד התקשר, ואחרי 
שאמרנו יחד ‘לחיים’, שאלתי אותו  - 

“המפקד, אתה יודע מה יהיה השנה? יהיה קעמפ או לא???”

המפקד לא ענה מיד, הוא חשב קצת, ואז אמר לי - “תראה, מענדי, המצב בארץ לא פשוט בכלל, אמנם 
לאט, לאט, מתירים יותר ויותר דברים, ב’שבועות’ בארץ כבר ישבנו בתוך בית הכנסת ולא בחצר... 
)“איזה כיף לכם” –חשבתי לעצמי..( אבל, עדיין אי אפשר לדעת מה יהיה עוד 3 חודשים... מה שכן, 
אני יכול לספר לך, שאני חבר של הגנרל של הקעמפ השנה, אנחנו חברותא ב’עיונא’ ולומדים בטלפון. 
אתמול, התוועדנו קצת אחרי שסיימנו ללמוד ובין-השאר הוא סיפר לי, שהם מתכננים לפתוח 
בשבוע הקרוב רישום מפקדים כמו בכל שנה. איך זה יעבוד ומה יהיו התנאים – לא יודעים 
עדיין. אבל מה שבטוח, ש’קעמפ אורו של משיח’ יהיה השנה! למרות כל ה’קורונה’ 

הזאת...”

זה היה לפני ‘שבועות’.. בינתיים התקדמנו, הגיע גם ערב כ”ח סיון. וביום 
שישי, כשהמפקד התקשר להתוועד איתי לכבוד היום הזה, הוא סיפר לי 

ב’סודי-סודות’ שיש לו חדשות בנוגע לקעמפ השנה...

“יש!!” – קראתי בהתרגשות.

“תירגע, תירגע, זה לא יהיה כזה פשוט” – הרגיע אותי המפקד – 
)המפקד  שלי  החברותא  עם  עיונא’  ‘סדר  אחרי  אתמול  “ישבתי 
הישיבה  של  הבחורים  מכמות  חצי  עם  נכנס  שהוא  לי  סיפר 
לי  והוא אמר  ‘ישיבה בבידוד’(,  ל’קפסולה’, שזה סוג של 

שאמנם יהיה קעמפ, אבל זה יהיה קצת מורכב.

הם כבולים להנחיות של ‘משרד הבריאות’ 
יקרה בקעמפ מצב של  לא  שדואג שח”ו 
‘הדבקה’ לכל החיילים ולכן זה לא יהיה 
בדיוק במתכונת הרגילה. אבל, אולי זה 

יהיה אפילו יותר מכל שנה!

כמה  השתנו  הקעמפ  של  התכניות 

הנחיות  פרסמו  פעם  שכל  בגלל  פעמים 
המצב  בארץ  מעודכן  אתה  אם  חדשות. 

והחולים.  הנדבקים  בכמות  ומחמיר  הולך 
ולכן מתחילים להחמיר שוב עם ההנחיות.

בהתחלה חשבו לעשות ‘קעמפ’ קצר עם כמות קטנה 
של חיילים ואז במהלך החודש לעשות 2-3 ‘קעמפים’ כאלה 
כדי שיהיה אפשר לקבל את כל החיילים אבל בסוף בטלו 

את האישור לזה..

כעת  לעשות  שמתוכנן  מה  -זה   . ומקווים לקבל אישור סופי של כל הגורמים ולהתחיל לעבוד “. 
בשיא המרץ בזמן הקצר )מאוד!( שנשאר עד ט’ מנ”א..”

המפקד סיפר לי מה הוא שמע מהחברותא שלו, אבל הבטחתי לו לא לספר הכול ולשמור על סודיות. 
לכן אכתוב לכם מה שהוא הסכים לי )כמובן שהוא אמר לי שזה התכניות כעת, במצב של גלות(. 

הרעיון הוא שגם אשתתף ב’קעמפ’ הגדול בעולם, וגם לא אצטרך להיכנס לבידוד בארץ בשביל זה. 
איך? כי הוא יהיה ‘קעמפ ויזואלי’. תהיה סיירת ויהיה מפקד, ונשאר בבית! ונוכל להכניס את כל הבית 

)גם את האחים הקטנים יותר( ל’קעמפ’...

כל חייל יקבל חולצה וכובע של הקעמפ הביתה ביחד עם ‘חוברת הלימודים’. ויהיו כל מיני רעיונות 
ודברים חדשים שאף פעם לא היו ב’אורו’ והשנה בגלל המצב המיוחד מתכננים לעשות אותם...

האמת, אני כבר מתרגש ומחכה לראות איך זה יהיה בפועל. כנראה שזה יהיה בפועל בהר הזיתים ולא 
בפלאות הטכנולוגיה. אני מתפלל על זה, ובטוח שגם אתם מצטרפים לתפילה שלי... אז להתראות 

בגאולה!!



לכבוד החייל המחוייל בחיול חיולי ביותר: מענדי בן פיצ’ע לבית המזרחי דמן כפר גבעתי.

שלום לך ושלום לכול בני עמינו המצויים בגולה!

משגר אני לך אגרת זו בתקווה שתוכל להסביר לי את אשר קשה לי כבר זמן כה רב.

אני מתגורר בירושלים על יד מקום מקדשינו לשעבר. לא אשכח את היום הזה בהיותנו עדיין גרים בלוד והנה הופיע עלינו איש 
קרוע בגדים ולא נקי בלשון המעטה ויספר לאבי כי בית קודשינו – בית ה’ עלה בלהבות על ידי הרשעים דבבל )שיתבלבלו 
כשורש שמם אמן!(. דמעות היגרנו כמים - הלוא זה בית תפארתנו! ואליו נשאנו את עינינו תמיד! וכעבור ימים מועטים, 

אבי ואמי שיחיו גמרו אומר בדעתם לעבור להתגורר סמוך למקום המקדש החרב.

רבות תיירתי סביב מקום המקדש להיזכר במה שהיה שם. אולם זה לא השקיט את כמיהתי. רציתי להיכנס אל תוך החצר! 
אל מקום המקדש עצמו. אך אבי לא הניח לי לעשות כרצוני ולו פעם אחת. ויהי היום, בו גמרתי אומר בדעתי – ‘היום אכנס 

ויהי מה!’ וכך באישון ליל יציאתי לכיוון המקדש החרב.

בהגיעי לשם, משום מקום התחלתי לשמוע קולות של אנשים מהלכים על ידי...  הבטתי לכל הכיוונים ולא ראיתי אדם. ואז 
חשבתי כי אלו מלאכים השומרים על מקום המקדש החרב )!( ואני אינני חפץ להתעמת עמם. ומיד נשאתי את רגלי ושבתי 

לביתי.

ויהי הבוקר ואשמע שוב אותם צעדים מחצר ביתנו)!( זעה כסתה פני. מיהרתי לאבי לומר לו כי מלאכי ה’ חפצים לפגוע בי 
ואתן לו לשמוע הקולות. ולאחר ששמע אבי את הקולות, צחק עלי משום שאלו קולות העצים המתנענעים ברוח... אך אמונים 

אנו שהכול מאת ה’, ואין זו אלא כנראה על מנת שלא אכנס למקום המקדש.

אולם איני מבין, מפני מה אסור להיכנס אל מקום המקדש. הלא כל הקדושה היא משום הבית עצמו. ואם אין בית, אזי אין 
קדושה שורה שם. אי לכך – מדוע אסור להיכנס לשם?

בצפייה לתשובה במהרה עוד השנה:

יוחנן בן מיכה לבית השלומיאלי ירושלים.

לכבוד הרה"ח הגה"ח וכו’ וכו’: יוחנן בן מיכה לבית השלומיאלי ירושלים.

עליך השלום ועל כל בני עמינו יצ"ו!

כל כך נהניתי לקרוא את מכתבך. ובמיוחד לקרוא את סיפורך המדהים, כיצד יד ה’ מנעה ממך לעשות את 
האסור ולהיכנס אל תוך בית ה’.

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

ובהקדים: כבר יעקב אבינו אמר על מקום המקדש, עוד לפני שהוא נבנה – “מה נורא המקום הזה” זאת 
אומרת: שהמקום עצמו יותר קדוש ונעלה מכל העולם מבלי שיהיה שם את בית המקדש.

וזאת משום: כל העולם נברא על ידי גילוי אור שנקרא “שם אלוקים” – שזה גילוי אור לפי ערך הנבראים ומותאם 
לפי הכוחות שלהם להכיל אור וקדושה, כדי שיוכלו להתקיים ולפעול את פעולתם אשר ה’ גזר עליהם לעשות. ומכיוון 
שהכוח האלוקי מתלבש בנברא, יוצא שהנברא הוא העיקר. ולכן האור האלוקי מתאים את עצמו להגבלות של 

הנברא. אז הנברא הוא המורגש ולא הכוח האלוקי.

לא כן מקום המקדש, שהוא נברא מגילוי אור נעלה ביותר הנקרא “שם הוי’ “ – שזה גילוי אור אלוקי נעלה ביותר 
שאינו מתאים לכוחות הנבראים בעולם. ולכן הוא לא הכוח שמתלבש בנבראים לחיותם, אלא הוא למעלה מיכולת 
השגתם. וההתהוות והחיות של מקום המקדש מהכוח הזה היא לא באופן שהכוח הזה מתלבש בנברא )מקום 
המקדש( כמו כל הנבראים. אלא כמו אור שיוצא מפנס בדרך ממילא, כך מקום המקדש מתהווה וחי בדרך 

ממילא. משום שהוא נברא נעלה מכל שאר הנבראים וקרוב ובערך לאור )“שם הוי’ “( שמאיר שם בגלוי.

יוצא לנו – נברא שהוא לא בערך לאור – כל העולם – האור בו בהתלבשות והנברא מודגש.

נברא שהוא כן בערך לאור – מרום המקדש – אינו דבר נפרד אלא מאוחד עם האור והאור הוא המדגש.

ולכן מקום המקדש קדוש גם מבלי שיהיה שם בית במקדש.

שלך ובשבילך:

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

מאת נ. דשן





הם נבחרו לתפקיד המנהלים זה מכבר, מתי שכולם 
ואנחנו  תיגמר,  הקורונה  הקיץ  שעד  בטוחים  היו 
כמו  ומהנה  חוויתי  ולעשות קעמפ  לחזור  נוכל 
מחדש  הפתיעה  הזו  המגיפה  אבל  שנה,  בכל 
עם גל שני של נדבקים. וביחד איתם – גל שני 
להתכנסויות  בנוגע  והגבלות  החמרות  של 

של בני אדם יחדיו. 

וכך, לפני מספר ימים קיבלו שני המנהלים 
היקרים שלנו שיחת טלפון, שבה נאמר משפט 
אחד: "עזבו את כל התכניות, אנחנו נאלץ לוותר 
על הטיול 3 ימים ועל המתיחה המושקעת של 
ויזואלית  ה'מלחמת ופרצת'. צריך להכין תכנית 
שתעביר את כל החיות וה'חסידישקייט' של הקעמפ 

הגדול בעולם דרך המסך".

שני המנהלים שלנו הלא הם: המפקדים האגדיים לשעבר שד"ב 
וילהלם, ומענדי אנוש.

מענדי  נכון...  יותר  או  יחדיו,  התיישבו  שניהם 
הושיב את שלום בער בכוח, מכיוון ששלום בער 
לא היה מוכן לוותר כל כך בקלות על כל מה שהוא 

בנה ל'קעמפ' הקרוב.

"כבר דיברתי עם שלום בער פיזם שיכין את צוות 
יום  לכל  מסודר  לו"ז  יש  כבר  תש"פ,  הבר  שור 
לנו  אומרים  ועכשיו  עושים,  מה  בדיוק  בקעמפ 
למחוק הכול ולעשות תכנית דרך המחשב?!?! מה 

אנחנו טכנאים"?!?!

כמו  מאוכזב  היה  לא  שמענדי  לרגע  תחשבו  אל 
שלום בער. אבל איש חיוך כמו מענדי עם וותק של 
שנתיים באורו של משיח, יודע לשמור על איפוק 
גם במצבי לחץ. - "תראה" - ניסה מענדי להרגיע 
למרות  לרגע  מרגע  והתחמם  שהלך  המצב  את 
המזגן החזק. - "אני מסכים אתך שזה מעצבן מאד, 
גם אני צריך לנטוש מאחור את כל ההשתלמויות 
שארגנתי למפקדים לפני הקעמפ, ואת כל ה'הצגת 

צ"ה,  של  ה'מחזמרים'  צוות  שהכינו  המושקעת  צוות' 
אבל זה המצב וזה מה שנדרש מאיתנו לעשות כעת".

אפשר  "איך   - להירגע.  מוכן  היה  לא  עדיין  בער  שלום 
לא  אנחנו  המסך?!  דרך  האלה  התכניות  כל  את  להעביר 
מלאכים )לפחות לא בשלב זה(, אין אפשרות לעשות את זה 

בצורה וירטואלית".
מענדי לא נשאר חייב, "אנחנו לא עובדים בכוחות עצמינו, 
הרמטכ"ל  מה"מ,  שליט"א  הרבי  של  בכוחו  הולכים  אנחנו 

הגדול מכולם. ואנחנו נצליח לעשות את זה למרות הכול".

אך מיודעינו שלום בער עדיין לא היה מוכן להירגע, "נכון שזה המצב, ונכון שהולכים בכוחו של הרבי. אבל אם 
השנה אנחנו ניכנע לקורונה ונעשה קעמפ וירטואלי, אז שנה הבאה יבואו המנהלים החדשים ויגידו ש"אם שנה 
שעברה היה וירטואלי אז גם השנה נעשה ככה" ואז כבר יפסיקו לעשות קעמפ רגיל ואמתי וישכחו מזה לגמרי".

בזמן ששלום בער שפך את ליבו, מענדי לא טמן את ידו בצלחת והכין לו כוס קפה, לאחר שנרגע קצת אמר לו 
מענדי "אני מסכים אתך, נכון מאד שיש חשש שיגדלו דור שלא ידעו מה זה 'מתיחה' או 'טיול יומיים' אבל אנחנו 
לא יכולים להישאר אדישים, חייבים לעשות לפחות משהו שאמנם הוא לא מתקרב לרמה של קעמפ אמתי אבל 

זה עדיף מכלום".

הוא  בער,  שלום  בשביל  מדי  יותר  היה  כבר  זה 
נתן דפיקה על השולחן ועוד לפני שהוא פצה את 
פיו לשפוך את ליבו בשנית, הוא שפך את הקפה 
לא  חולצת המנהל שקיבל  על  לו  הכין  שמענדי 

מזמן... 

מאת: יחיא קדמוני



לאחר שנרגעו הרוחות, אמר שלום בער למענדי 
"אני יכול בבקשה לנסות להסביר את עצמי שוב?" 
חייב  אתה  כל  קודם  "אבל   מענדי,  לו  ענה  "כן" 

להוריד את הטון". 

שלום בער נתן טפיחה על בטנו ואמר "אמנם אני לא 
שוקל טון אבל אני מוכן להוריד אותו. אני רוצה להגיד 
משהו  מלעשות  אותנו  שמגביל  דבר  יש  אם  שאפילו 
אליו.  נכנעים  שאנחנו  לו  להראות  לנו  אסור  מסוים, 
שלנו  באמת  ואיתנים  חזקים  להישאר  צריכים  אנחנו 
גם אם נשפך עליה קפה... סליחה, גם אם אין אפשרות 

אחרת".

דקה של שתיקה, ולאחריה הפר מענדי את הדממה "אני ישאל אותך שאלה, קרה לך פעם שהגעת למעבר חציה 
ורצית לחצות את הכביש, ופתאום אתה רואה רכב שמתקרב במהירות על אף שעל פי החוק הוא חייב לעצור 
לך. מה אתה היית עושה? היית יורד לכביש כי על פי הכללים הרכב חייב לעצור לך, או שהיית מחכה שהרכב 

יעבור?"

שלום בער חשב לרגע ואמר "אני הייתי זורק איזה בורג על הכביש כדי שיהיה לו פנצ'ר . .

מענדי חייך ואמר: "ואם אין לך בורג, מה היית עושה? היית מחכה נכון? אפילו שהנהג הזה לא בסדר 
שלא עצר לך, ואתה פה זה שצודק, אבל זה המצב. אותו דבר גם בנוגע 
לקעמפ שלנו, אפילו שאסור לנו להיכנע למצב 

הזה אבל זה מה שיש". 

פתאום נפתחה הדלת, ולחדר נכנס המפקד האגדי פיצ'ע ג'יאן. לרגע קט הוא נעמד כמשתומם ולא הבין למה 
על השולחן יש חולצה חדשה מוכתמת בקפה, ולמה שלום בער מחזיק ביד בורג, שמענדי כל הזמן מנסה לחטוף 

לו אותו.

"אווו פיצ'ע הגעת בדיוק בזמן" אמרו לו השניים במקהלה. ושטחו בפניו את הבעיות שלהם, שהם בעצם הבעיות 
של כולם.

פיצ'ע חשב קמעה ואז אמר "אתם צודקים". מענדי ושלום בער הסתכלו אחד על 
השני כלא מבינים אל מי הכוונה. "שניכם צודקים" אמר להם פיצ'ע. "ואני יסביר, 
הרבי מה"מ שליט"א תמיד מלמד אותנו שיהודי צריך ללכת עם שתי תנועות 
בלב, מצד אחד אסור לו להשלים עם המצב הגלותי הקיים וכל הזמן לפעול 
ולבקש מה' שיביא את הגאולה האמתית והשלימה. אבל ביחד עם זה להיות 

מונח ושקוע במצב העכשווי ולא לנטוש אותו ח"ו. ואפשר לתכנן ולבצע 
תכניות גלותיות ובו זמנית לייחל ולקוות לגאולה.

בדברים  להתרכז  אחד השתדל  כל  שלנו שתקו,  המנהלים  שני 
שנאמרו כעת, ואז אמר מענדי "אז אסור 

לזכור  וצריך  הזה  למצב  להיכנע  לנו 
שזה מצב גלותי" והמשיך שלום בער 
תכנית  עושים  "אבל  המשפט  את 
ה'שטורעם'  כל  עם  וירטואלית 

שבזה!!!"



קודש 'אני זוכר  שהארון  איך 
מרוב  ונפל  כמעט 
מוי'שה  זלמען  ר'  'השוחט'  שם,  שהיו  הריקודים 
היצחקי רקד בעוז, בידו האחת אחז בקבוק משק'ה 
וחילק בשפע למשתתפים הרבים ובידו השנייה תמך 
היה  זה  אחח...  חלילה,  ייפול  שלא  הקודש  בארון 

מחזה מיוחד..!'

'הי שולם מה אתה עושם שם?' - שאל מענדי.
 - 'לא תאמין איזה משימה חשובה קיבלתי, אתמול 
התקשר אלי העורך הראשי של 'ממשיכים להילחם' 

במאורעות  החיילים  את  לשתף  ממני  וביקש 
שהתרחשו בבית חיינו, כלומר כאן ב770..!'

הרבי  שעה  חצי  עוד  שתזדרז  כדאי  רק  'וואו,   -  
שליט"א נכנס לתפילה'.

 - 'אני לא מאמין איך שהזמן טס כל כך מהר.. אני 
עם  ביחד  מתוועד  בערב,  מעשר  הספסל  על  יושב 
התמימים היקרים, והופ... כבר עוד חצי שעה שחרית, 
אך אל דאגה לא אשאיר אתכם במתח, אסיים בזריזות 

וארוץ להתכונן...'
מ'הזקנים', מסתבר  כולנו סביב חסיד מבוגר  ישבנו 

גר  – העיירה שבה  'נעוול'  יליד  הישיש  שהחסיד 
לאחריי שאמר  היצחקי,  זלמן משה  ר'  המשפיע 
הרבה לחיים התחיל לספר לנו איך הוא חווה את 

ג' תמוז הראשון – בשנת תרפ"ז:

'מאד חששנו כשנודע כי הרבי )הריי"ץ( נלקח 
החסידים  היו  המאסר  תקופת  כל  למאסר, 
אני  בלימוד.  ומתחזקים  בתפילה  שקועים 
שדיברו  מבוגרים  חסידים  כמה  שהיו  זוכר 
לשחרר  בשביל  תהליכים  מיני  כל  על 
ותמיד  ילד  אז  הייתי  אני  אבל  הרבי,  את 
 - לי  אמרו  מתקדם  מה  להבין  שניסיתי 
אותך  צריך  עכשיו  ללמוד  לך  'קינדער, 
נפסיק  שלא  ביקש  הרבי  ב'חדרים', 
נוסיף  בהפצת המעיינות אלא אדרבה 

יותר..!'

נכנס  בג' בתמוז  זה קרה,  יום אחד 
כולם  הכנסת  לבית  במרוצה  חסיד 
להצלתו  תהילים  באמירת  אז  היו 

צעק  חסיד  אותו  הרבי,  של  המהירה 
ממש בקול, ב"ה הרבי השתחרר..!

מספיק  היה  הזה  המחמם  המשפט 
בשביל להפוך את כל המקום.. כולם 
קפצו ורקדו, לשמחה לא היה גבול, 
רקדנו, ורקדנו, ורקדנו. כמעט וארון 
הקודש עמד ליפול, אך החסיד ר' זלמען מויש'ה תמך 

בידו וכך המשיכו הריקודים ביתר שאת..

עד שהגיע למקום אברך אחד ולצערו סיפר כי אמנם 
הרבי יוצא מהכלא, אך נגזר כי עליו לצאת לגלות...

אוחח... זה היה מחזה עגום, באחת התיישבו כולם 
וחזרו לספרי התהילים לקרוע את רוע הגזירה...

מויש'ה  זלמען  ר'   – אחד  חסיד  ממש,  לא  כולם? 
היצחקי המשיך לרקוד בעוז, הוא טען כי אם הרבי 
נמצא  לא  הרבי  אז  מהם,  משתחרר  שהוא  החליט 

אצלם, וממילא הרבי יצא מכל מאסר..!

תשע ימים הוא רקד לבד, עד שבי"ב תמוז קיבלנו את 
הבשורה המשמחת כי הרבי שוחרר לביתו, אז הבינו 

כולם 
עד כמה צדק זלמען מויש'ה...'

'תמימים אתם קולטים?' - פנה אלינו החסיד המבוגר 
– 'אם הרבי שליט"א אמר שהוא יתגלה כמלך המשיח 
ויגאל את עם ישראל, אז הרבי מתגלה וגואל אותנו, 

כי הרבי אמר!  

בנעוול כולם הבינו שג' תמוז הוא התחלת הגאולה 
רק בסוף, נו טוב אז שום דבר לא היה ברור. 

בברור  שיודעים  השביעי  בדור  תמימים  אתם,  אבל 
כי הרבי מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד בא לגאול 
שאפשר  מי  לכל  ולפרסם  לצאת  מוכרחים  אותנו, 
הרבי מגיע תיכף לגאול אותנו, ולנו נשאר רק לקבל 

את פניו!'

חיילים יקרים, קחו את הנקודה הזו עד הסוף..!
מלך  הרבי  שעה  רבע  עוד  לסיים  חייב  אני  לצערי 
השחרית  תהייה  זו  ובעז"ה  לתפילה,  נכנס  המשיח 

הראשונה של הגאולה..

שלכם: המפקד אשי גולדברג
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