


יש לעודד ולחזק את רוחם של בני 
ישראל על ידי ההכרזה שהקב״ה 
אומר בכל יום באופן דחדש ממש 
ומשיח  אתכם״,  פקדתי  ״פקד 
כותלנו״,  אחר  ״עומד  צדקנו 
ו״נה זה בא״, ויש להתכונן לקבל 
פניו על יד ההוספה בקיום התורה 
ומצוות, כפסק דין הרמב״ם שעל 
ידי ״מצווה אחה הכריע את עצמו 
זכות,  לכף  כולו  העולם  כל  ואת 

וגרם לו ולהם תשועה והצלה״.
)משיחת שבת פרשת שמות ה׳תנש״א(

חיילי קעמפ גן ישראל צפת!
היה זה כמה ימים לפני י’ שבט, יום קבלת הנשיאות של הרבי שליט”א 
מה”מ. התיישבנו יחד כמה תמימים להתוועדות חסידית בזאל הישיבה.

בעיצומה של ההתוועדות, לאחר שהתחממנו כהוגן באמירת ‘לחיים’, 
פנה אלי המפקד מחפוץ ושאל: “למה אין השנה ‘נון סטופ’? כל שנה 

היה עלון כל חודש, והשנה אין כבר כמה חודשים!” סיים בעצב.

וזה לא הלך.. עזוב,  “ניסינו בתחילת השנה להוציא,  “תראה,” עניתי. 
החיילים יסתדרו גם בלי עלון”.  

“מה פתאום?!” השיב מענדי בלהט. בשביל שהחיילים ימשיכו לחיות 
להכריע  קטן  במעשה  יכולים  שהם  וידעו  השנה,  כל  הקעמפ  עם 
לגאולה, הם חייבים עלון! עלון, שיזכיר להם את הקעמפ, את החוויות 
והעוצמות, את החיות והכוחות שקיבלנו להביא את הגאולה!” באותו 
רגע, תפסתי את עצמי. ‘הוא צודק! חייבים להוציא עלון! ככה נכריע 

לגאולה!’ חשבתי עוד רגע, ואמרתי לו: 

אני מקבל  לי’ שבט,  בימים הסמוכים  אנחנו  מה, עכשיו  יודע  “אתה 
החלטה טובה לחזור ולהוציא החודש עלון!”  מיד לאחר ההתוועדות 
התכנסנו כל צוות הקעמפ, והחלטנו פה אחד, שעד י’ שבט הבא עלינו 

לטובה, נוציא את עלון ‘נון סטופ’ הראשון.

והנה,  בעבודה!  התחלנו  ו...  גויסו,  כתבים  חולקו,  תפקידים  וכך,   
לפניכם עלון ה’נון סטופ’ הראשון, שיביא אחריו עוד עלונים רבים, 

ועוד הפתעות ותוכניות נוספות... 

בעז”ה, עוד לפני שהעלון יגיע אליכם, תכריעו לגאולה! 

צפתים! סומכים עליכם! 

העורך

פרסום ראשון: 

בין שני  כתבנו הצליח להשיג ציטוט מהתוועדות סוערת 
המכריע,  שמואל  הלימודים  מנהל  היקרים,  הצוות  אנשי 
ומנהל הפעילות האגדי אברמק’ה מעיישה’סס, והרי הוא 
לפניכם. רק רגע, לפני שאתם שוקעים בקריאה, הוציאו 
ו..  פארבייסן,  מעט  מהארון,  לחיים  מעט  או  ענבים  מיץ 

לחיים לחיים, מתחילים להתוועד! 

המ”פ אברמק’ה: לחיים לחיים חיילים! וואו, 
חודשים,  דיברנו  לא  נפגשנו,  לא  זמן  כמה 
שאפילו  מאמין  אני  זמן,  הרבה  ממש  עבר 
צוות המטבח כבר מתגעגע לקעמפ, להכין 
הקטן..  אני  וגם  המסורים.  לחיילים  אוכל 
שואף  אבל  קטן...  כזה  לא  שאני  האמת 

לשם. נו, מה איתך, שמואל המכריע?

המ”ל שמואל: לחיים לחיים, חיילים! לחיים 
לחיים, אברמק’ה! יחי המלך המשיח! קודם 
את  לראות  לקעמפ,  מתגעגע  אני  גם  כל 
החיילים ממשיכים להכריע גאולה, ועושים 
נחת רוח לרבי שליט”א מלך המשיח. וחוץ 
מזה, הקעמפ ממש נתן לי כוחות לכל השנה, 
אני מאוד מקווה שגם כולם לקחו מהקעמפ 

כוחות למשך כל השנה.

גם  אני  נכון,  באמת  זה  אברמק’ה:  המ”פ 
הרגשתי שזה נתן לי כוחות להמשך השנה, 
אני מרגיש שאני בצבא  להמשיך להכריע. 
של הרבי שליט”א מלך המשיח, ובעיקר מה 
שכל  המעיישה’ס!  זה  עיניי,  למול  שעומד 
מעשה קטן מכריע את הכף, אפילו אצלי 

בחדר תליתי על הקיר מואזניים.

המ”ל שמואל: ואוו! איזה יופי לשמוע 
שהחבר’ה חיים את הנקודה, ודרך אגב, 

שאני  ועכשיו  וייחודי,  יפה  מאוד  רעיון  זה 
חושב על זה, אני גם יעשה את זה! וגם אתם 
רשות  לבקש  לשכוח  לא  אבל  חיילים,   –
מההורים. אבל באמת הקעמפ לא היה עוד 
הזמן  את  להעביר  בשביל  אטרקציה  איזה 
חושב  חייל  כל  שבו  זמן  היה  הוא  בקיץ, 
לרבי  יותר  ולהתקשר  להתחבר  איך  ופועל 

שליט”א מלך המשיח.

המ”פ אברמק’ה: עוד יותר, כל זמן הקיץ זה 
לא חופשת קיץ, זה “זמן הקיץ” - זה תקופת 
מעבר בין כיתה לכיתה, בין כיתה לישיבה, 
ולכן זה זמן שצריכים לנצל אותו ולהשקיע 
בו, להכין את עצמי לקראת השנה החדשה, 

שבה אני נהיה יותר בוגר ועולה בדרגה.

שאמרת,  מה  ולפי  בדיוק!  שמואל:  המ”ל 
קדוש,  זמן  שזה  אומר  הייתי  אפילו  אני 
מנוצל,  יהיה  רגע  שכל  אותו,  לנצל  שצריך 
ואסור שיהיה אפילו רגע אחד מבוזבז. לא 
היום  וכל  לטייל,  ולא  לשחק,  לא  הכוונה 
כל  אבל  הספר,  בתוך  הראש  את  להרכין 
דבר שאני עושה, יראו שאני חייל של הרבי 
יהיה חדור  וכל דבר  שליט”א מלך המשיח, 
קטן  מעשה  שעוד  וגאולה,  משיח  בעניני 
חיילים  ומשיח כבר כאן! אז לחיים לחיים, 
גאולה  בעניני  חדורים  שנהיה  ואברמק’ה, 
ומשיח. מתגעגע ומחכה כבר לראות אותכם, 
זה  ששש..  מאוד...  בקרוב  יהיה  זה  בעז”ה 

סוד, אתם תדעו מזה בהמשך.. 

יחי המלך המשיח! תמשיכו להכריע!



מגדלי  אביב,  תל  מאוחרת.  לילה  שעת 
עזריאלי, קומה שלושים ושתיים. משרדי גן 

ישראל צפת.
חיים  הגנרל  להם  ישבו  עגול  שולחן  סביב 
יהודה לוי, הממ"למדים שמואל מזרחי ומענדי 
רוזנבלט והמ"פ יעקב עדרי. בעודם בעיצומו 
של וויכוח סוער מה יהיה נושא השנה, נשמע 

רעש ממסדרון הכניסה.
ושמואל,  אברמק'ה  הממ"פים  נכנסו  לפתע 
יהודה  חיים  הגנרל  ומחויכים.  מרוגשים 
"מה אתם כאלה שמחים?"  עליהם:  התפרץ 
מתפלא..  במבט  אליו  הסתכל  אברמק'ה 
"מה זאת אומרת? עוד שבוע הקעמפ האגדי 
למסדרים,  לחיילים,  לו!!  מחכה  כך  כל  ואני 
המטורפים...  לטיולים  ובעיקר  לפעילויות 
קיצר אין על הקעמפ, ולכן אני בעננים". "נו 
שעוד  לכם  שמחים  שאתם  באמת...בזמן 
שבוע הקעמפ, אנחנו לחוצים פה שאין עוד 
למשפחת  נקרא  איך  וגם,  לקעמפ,  נושא 

הקעמפ?"
להם  "נקרא  יעקב.  המ"פ  אמר  יודע",  "אני 

משפחת "הזונדלים" ".
"לא", שלל זאת המ"ל מענדי: "א' זה כבר היה, 
ב'  זה רק השם של המשפחה של הקעמפ. 

אבל זה לא נושא לקעמפ".
המ"ל  אמר  "מהפכנים"?"  להם  נקרא  "אולי 

שמואל.
"לא!! גם זה כבר היה...." שללו כולם.

מנהל  ידגר  לשלומי  נתקשר  "אולי 
לנו" אמר  יוכל לעזור  הקעמפ? הוא 
מכשיר  את  הוציא  ומיד  שמואל, 
הפלאפון שלו וחייג אליו. "יחי המלך 
נשמע  מה  קורה?  מה  הלו,  המשיח! 
ואנחנו  בדיון,  פה  אנחנו  שלומי? 
יהיה  לדעתך  מה  לעזרתך,  זקוקים 
נקרא  איך  הקעמפ?  של  הנושא 
לך  יש  אולי  הקעמפ?  למשפחת 

רעיון בשבילנו?" 

בהכשרת  עסוק  קצת  שאני  האמת  "אהה.. 
המקום לקבלת החיילים, ואין לי עכשיו את 
שהוא  תוך  שלומי,  אמר  לחשוב".  הראש 
יש  "אבל,  במחשב.  נתונים  בזריזות  מקליד 
שתי אפשרויות שעכשיו עולים לי בראש: או 
שתקראו לקעמפ בשם שהיה שנה שעברה,

 או שתחכו ליום הראשון של הקעמפ ותעשו 
פעילות לחיילים בה הם יצטרכו לבחור את 
כך  הקעמפ.  משפחת  של  והשם  הנושא 
ביום  וייחודית  מעניינת  פעילות  תהיה  גם 
יהיה נושא ושם לקעמפ, דבר  וגם  הראשון, 
שיכול להוריד לנו את הלחץ, ועכשיו שאני 
חושב על זה, תוכלו להתפנות כולכם לעזור 
לי בהכנות, וככה תורידו ממני ג"כ את הלחץ. 

טוב, נדבר.. אני חייב להמשיך בהכנות".
העזרה,  על  ותודה  להתראות שלומי,  "נדבר, 
ללחוץ  בא  וכבר  שמואל,  אמר  המלך!"  יחי 
על המקש ולסיים את השיחה. "אהה!.. חכה 

רגע," נשמע קולו של שלומי מאחורי הקו, 
"לפני שאתה מנתק, המש"ט דוד שוואב 

השאיר  שהוא  לי  אמר 
כמה  אצלכם  במשרד 
מלכות",  "דבר  ספרי 
תוכלו  אם  אשמח 
איתכם  אותם  להביא 
כשאתם מגיעים לשטח 
יאלה  בסדר  הקעמפ, 

הוא  טוב,  ביי...." 
ניתק.

 , ל א ו מ ש "
לך  אמר  מה 

שאל  שלומי?" 
הגנרל חיים יהודה.  

אמר",  "הוא 
שמואל.  השיב 
"או שנקרא לזה 
באותו שם כמו 
שעברה,   בשנה 

שנעשה  או 
ת  ו ל י ע פ

הקעמפ  בנושא  שתעסוק  הקעמפ  בתחילת 
ובבחירת שם למשפחת הקעמפ".

לא  זה  "אבל  אברמק'ה,  אמר  חמוד"  "רעיון 
רלוונטי.. טוב מה עושים?"

"אה.. דרך אגב, הוא גם אמר לי, שאת הספרי 
ה"דבר מלכות" פה, ניקח אותם אתנו לשטח 

הקעמפ".
"וואו.." זעק שמואל המ"ל, "יש לי רעיון מה 

יהיה נושא הקעמפ!"
"מה הרעיון?" שאלו כולם.

ה'דבר  ספרי  על  דיבר  הוא  בדיוק  "תקשיבו, 
עתה  לעת  האחרונות  השיחות  מלכות', 
ואז  המשיח.  מלך  שליט"א  הרבי  של 
נזכרתי, מה הרבי תמיד אומר? שכל 
מעשה קטן של יהודי יכול להכריע 
הסטיקרים  "כמו  הכף!",  את 
מעשה  'עוד  ברחובות,  שמודבקים 
קטן - והוא כאן..'" אמר יעקב עדרי..
"בדיוק!" אמר המ"ל שמואל, "אנחנו 
רגע קט לפני הגאולה, ולכן כל 
מעשה קטן יכול להכריע. וזה 
הנושא  יהיה 
הקעמפ,  של 
"מכריעים!" 
 , ו י ש כ ע ו
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למשפחת הקעמפ".
"נו מה?!" צעקו כולם התרגשות.

"מעיישה'ס!" הודיע שמואל בחגיגיות. "ואוו" 
התפעלו כולם..

מתחת  "נוסיף  אברהמי  שמואל  אמר  "וגם", 
הסמל של משפחת מעיישה'ס את המשפט 

"במעשה קטן -מכריעים את הכף!"."
חיים  הגנרל  הודיע  נעשה!!"  כך  מאוד,  "יפה 

יהודה.
מערכת  כל  ואת  ידגר  שלומי  את  "תעדכנו 
הנהלת הקעמפ. נראה לי שאנחנו כבר אחרי 
רוב הבלגן והלחץ", אמר אברמק'ה. "נראה לי 
האסיפה  את  נפזר  מאוחרת,  כבר  שהשעה 
ורעננים  מחודשים  בכוחות  מחר,  וניפגש 
להמשך תכנון הפעיליות והתכניות לקעמפ..
יחי המלך  נאכט!  גוטע  א  לילה טוב חברים! 

המשיח!".

וכך, נקבע נושא הקעמפ, 'מכריעים לגאולה', 
משפחת  הפעילות,  משפחת  של  ושמה 

מעיישה'סס.
ההמשך יבוא...



תמסור!  מענדי,  "מענדי, 
אתה  למה  אוף,  כאן!...   אני 
כזה  "אתה  יוסל'ה,  רטן  מוסר?"  לא 
אגואיסט! אף פעם אתה לא מוסר.. תמיד 

שהכדור אצלך, אתה רץ לבד ולא מוסר". 

מוסר!  כן  "אני   - מענדי  הצטדק   - נכון"  "לא 
פספסת  ואתה  ישר  פס  לך  מסרתי  מקודם 
אותו, ולכן אני לא מוסר.. כי כשאני רץ לבד 
אני בטוח שהסיכוי שהכדור יכנס הוא גבוה 

יותר". 

ואתה  איתך,  לשחק  מעצבן  מענדי,  "וואי 
מתרץ  אתה  הזמן  כל  נ-ק-ו-ד-ה.  אגואיסט, 

את עצמך!".

הצליח  לא  שמוליק  הפעם  יוסל'ה,"  "הי, 
להתאפק. "למה אתה מעליב את מענדי? גם 
להתנהג  צריך  לא  אתה  בסדר  לא  הוא  אם 
תבוא  כולם,  מול  אותו  ולהעליב  ככה  אליו 
רוצה  שאתה  מה  ותאמר  בשקט,  בצד,  אליו 
'דברי  אומרים:  שתמיד  כמו  לו,  להעביר 
חכמים – בנחת נשמעים' ולא כשאתה צועק 
עליו ככה. לא הוא יקבל את זה  ולא אף אחד 

אחר". 

הדיון  את  ביניהם  הפסיק  ההפסקה  צלצול 
הסוער וכל הילדים התפנו לכיתותיהם. 

ראובן,  "הי 
שמת לב שיוסל'ה עצוב, מעניין.." 

"מה אתה לא יודע? בהפסקה, שמוליק העיר 
לא  שהוא  מענדי  על  צעק  שהוא  זה  על  לו 
עצוב.  הוא קצת  ולכן  אגואיסט,  והוא  מוסר 
עזוב, חוץ מזה אתה מגיע אלי היום נכון..." 

וידא ראובן. "כנראה שכן", 

נפגש  טוב,  בכדורגל.  להתאמן  נוכל  "יופי! 
בעז"ה בערב." 

 ...

הדלת נפתחה באחת. יוסל'ה זרק את הילקוט 
קצת  נראה  היה  הוא  לחדר,  בדממה  ונכנס 
שונה..  פניו היו מועדות לטלפון האלחוטי. 

את הספרות הוא זכר כבר בעל פה...

טררררררר.... 

קורה  מה  נשמע?  מה  המשיח!  המלך  "יחי 
קולו  נשמע  היום?"   הכרעת  כבר  יוסל'ה? 

האהוב של המפקד מעבר לקו.

"אני  המילים.  את  יוסל'ה  ברר  "המפקד", 
חייב להגיד לך משהו. כל פעם שאתה מדבר 
אתה נשמע מלא חיות חסידית, כל פעם אני 

מתפעל מחדש, איך אתה מצליח?" 

"יוסל'ה, אתה אולי קצת מדוכדך?..."  המפקד 
המפקד?".  שואל  אתה  "למה  היטב.  הבין 
"ככה זה נשמע לפי טון הדיבור שלך.. כאילו 

קרה משהו".

בחיידר  משחק  אני  יום  כל  שכן,  "האמת 
היום  חברים..  כמה  עם  כדורגל  בהפסקה 
הזמן  שכל  חבר  והיה  כרגיל,  שיחקתי 
לבד  איתם  רץ  הוא  כדורים  אליו  שהגיעו 
וניסה להכניס, ואף פעם לא מסר... למרות 
והערתי  שימסור,  פעמים  כמה  לו  שצעקתי 
אגואיסט..  והוא  מוסר,  לא  זה שהוא  על  לו 
ואז היה ילד שאמר לי, 'למה אתה צועק עליו 
ומעליב אותו' במקום שהוא גם יגיד לו שהוא 
הוא  בינינו,  להתמסר  יותר  ושצריך  אגויסט, 
בסדר,  היה  לא  הוא  מעצבן,  וזה  עלי,  צעק 
מבין  אתה  בסדר',  ה'לא  יצאתי  אני  ובסוף 

המפקד?" 

"כן, אני מבין למה אתה נסער... יש לי שאלה, 
אתה מכיר את הסיפור עם הרבי הריי"צ? על 
]'אמריקה  ארנדרש'  ניט  איז  ש'אמריקה  זה 
אינה שונה'[? באותה תקופה הדעה הרווחת 
שהיה  המצב  כפי  אינה  שאמריקה  הייתה, 
מעבר לים – ברוסיה, שצריך להיות יהודים 

עם כל ה'לבושים' ולהיות בסביבה יהודית. 

שיום   - הריי"צ  הרבי  כשהגיע  "אולם, 
בקבלת   - ובא  קרב  שבט  בי'  הסתלקותו 
פנים הראשונה שהייתה לו, אמרו לו, שידע 
מה  לעשות  אפשר  אי  באמריקה,  שכאן 
שעשו מעבר לים. שם היה סדר חיים אחר, 
לכן  החיים',  'מלחמת  את  ישנה  כאסן  אבל 
ואחר  בגשמיות,  להתבסס  הוא  כאן  העיקר 
כך אפשר להקדיש מעט זמן לרוחניות. אבל 
בואו  עם  ומיד  התפעל!  לא  הריי"צ  הרבי 
שונה,  שאמריקה  הזאת  ההנחה  את  ביטל 
זמן,   ובכל  מקום  בכל  אחד  שה'  כיון  אלא, 
העבודה  אותה  לכן  ומתי,  איפה  משנה  ולא 
וזה  כאן!  גם  להיות  צריכה  ברוסיה,  שהיתה 
של  עבודה  נפש  מסירות  של  באופן  גופא 

לעשות מ"אחר" ל"בן". 

 - מ"אחר"  לעשות  המפקד?  הכוונה,  "מה 
"בן"?!"

יעקב  של  בנו   - נולד  כשיוסף  פסוק  "ישנו 
יוסף  שמו  את  "ותקרא  יוסף  כך  לו  קראו   -
המילה  לכאורה  אחר"  בן  לי  ה'  יוסף  לאמר 
מובן  נצרכת?  היא  למה  מיותרת,  'אחר' 
שהכוונה היא לבן נוסף אך היה מתאים יותר 

לומר 'בן נוסף' במקום 'בן אחר'?!

מסביר הצמח צדק שפעולתו של יוסף היא 
וזו  'בן', שהאחר יהיה כמוני!  יהיה  שה'אחר' 
הייתה עבודתו של הרבי הריי"צ שראו אצלו 
שהוא  השקיע גם באלו שאינם שומרי תורה 
ומצוות לעת-עתה, שהם בבחינת 'אחר', שגם 
הם יהיו 'בנים', הוא הראה להם וגילה אצלם 

את הענין של "בנים אתם לה' אלוקיכם".

יצחק על שמו  יוסף  לך  - קוראים  וגם אתה 
הכוחות  את  יש  לך  גם  הריי"צ,  הרבי  של 
האלו, שגם אם החבר לא מוסר לך, אתה לא 
לו  לומר  יכול  אתה  אלא  עליו,  לצעוק  צריך 
"וואו איזה יופי אתה משחק", אתה לא צריך 
להחזיר לו ולהתנהג כמוהו, אלא אתה מוסר 
מתנהג  שאתה  איך  יראה  הוא  וממילא  לו, 
וזה  להתנהג,  איך  ממך  ילמד  והוא  אליו, 
הבנת  'בן'.  מ'אחר'  הענין של לעשות  בדיוק 

יוסל'ה?" 

"איזה יופי, המפקד! כשאני חושב על זה, זה 
יכול לעזור לי המון בחיידר.  וזה  נכון,  ממש 
טס  אתה  המפקד,  אגב  דרך  המפקד,  תודה 

לי' שבט?"

יחזור  וכשאני  בעז"ה,  שאלה  איזה  "בודאי, 
השבים  'ברוכים  הסיירת,  כל  ביחד  נתוועד 
לך  ימסור  גם  אני  תדאג  ואל  מ-770', 
המלך  יחי  יוסל'ה!  להתראות  מ770,  ד"ש 

המשיח!... 



בכל ימי הקעמפ, בלטה משפחה אחת ויחידה,  
את  ש'עשתה'  במינה,  מיוחדת  משפחה 
הקעמפ. היא הרעידה את בטננו מרוב צחוק, 
בפעילויות  פעם  אחר  פעם  אותנו  והריצה 
לא  זוהי  אכן,  שיגרה.  ושוברות  מיוחדות 
משפחת  מעיישה'ס!  מ..משפחת  אחרת 
את  שהכניסה  האגדית,  הפעילות  משרד 
כולנו למצב הכרעה להבאת הגאולה במשך 
כל הקעמפ, וגם אחריו. לאחר סיום הקעמפ, 
וסיום פעילותה של המשפחה, התכנסו להם 
כל טובי המוחות ושועלי הריגול יחד, בניסיון 
סוכנים  המשפחה.  של  סודה  על  לעלות 
נשלחו, יחידות בלשים שוטטו וחיפשו אחר 
קצה חוט שיוביל אל סודות המשפחה, אך 
מרובים  מאמצים  לאחר  בידם.  חרס  העלו 
וחיפושים אין ספור, נמצאו מספר מסמכים 
המעיישה'ססית,   בשפת  הכתובים  עתיקים 
השופכים  אברהמי..(  המ"פ  אצל  )פרטים 
המסמכים  המשפחה.  תולדות  על  אור 
הועברו לסריקה ופעינוח במעבדה מתקדמת, 

ולאחר עבודה רבה, הם פוענחו בשלימותם, 
והנה הם לפניכם. עצור! לפני שאתה מתחיל 
בקריאה, זכור: יש לך אפשרות לקרוא את 
המסמכים, בגלל שאתה חייל מכריע ששייך 
לפני,  רגע  רק  אבל..  מעיישה'ס.  למשפחת 
אל תשכח: מכריעים, מכריעים, מכריעים 

- במעיישה'ס קטן, והוא כאן! 

שעת  הקודש.  עיר  צפת  ה'תשפ"ב,  סיוון 
צהריים.

יעקב צעד לו ברחוב האר"י, אל עבר פנימית 
הישיבה. 'וואו', חלפה בראשו מחשבה. 'ב"ה, 
למדתי היום גמרא, חסידות והלכה... ממש 
יום של תורה. זה מה שהרבי שליט"א רוצה 
ממני, להיות מונח בלימוד התורה, בשקידה 

והתמדה.' 

שליט"א  הרבי  קענט  איר  וואס  אלץ  "טוט 
את  קטע  הפלאפון  צילצול  מצהיר".. 
הפלאפון  את  הוציא  יעקב  מחשבותיו. 
'שמואל אברהמי  על המסך.  והביט  מכיסו, 
צג המסך.  בישרו המילים על  מחייג אליך', 

יעקב,  הרהר  אלי?'  מתקשר?  'שמואל 
מופתע. 'מה יש לנו לדבר? לא זכור לי משהו 

מיוחד'..

"יחי  לשיחה.  וענה  המקש,  על  לחץ  הוא 
המלך המשיח, הלו?" 

יעקב,  קורה  מה  המשיח,  המלך  "יחי 
שמואל  של  העליז  קולו  נשמע  אהההה?" 

מעבר לקו.

" ברוך השם הכל בסדר. מה קרה שאתה   
מתקשר אלי"? שאל יעקב.

 "יעקב, אתה רציני"? הפעם שמואל היה זה 
שתמה.  "אתה לא זוכר את האספה? נבחרנו 
בקעמפ  השנה  הפעילות  מנהלי  להיות 
שניפגש  סיכמנו  צפת!  ישראל  גן  האדיר 
לכן  הפעילויות,  את  לתכנן  להתחיל  היום 

התקשרתי אליך! איך יכולת לשכוח?"

"איך  ראשו.  על  יעקב  טפח  נכון"...  "וואי,   
שקוע  שהייתי  בגלל  אולי  מזה..  שכחתי 

בלימוד..  נו, אז איפה נפגשים?"

"אבריימק'ה כבר  זהו", השיב שמואל.  "אז   
חשב על זה מראש, ודאג למקום. הוא היה 
והביא  דקות,  כמה  לפני  ממש  בחדר  אצלי 
לי שקית עם כמה דברים בתוכה." שמואל 
אני  שומע?  "מוזר..  בשקית.  לרגע  הציץ 
רואה שאבריימק'ה השאיר פה גם מפה. אני 
לא יודע בשביל מה, אבל אבריימק'ה אמר 
אתה  קיצער,  שנצא.  לפני  עליה  שנסתכל 

בא? צריך כבר להזדרז"..

ואני  דקות   2 בדרך,  "אני  יעקב.  "כן," אמר   
אצלך."

 "מעולה, ניפגש. ביי."

ונכנס  בזריזות,  התקדם  יעקב 
עלה  הוא  הפנימיה.  לבנין 

והגיע  במדרגות,  במהירות 

של  החדר  זה  'הנה,  השלישית.  לקומה 
שמואל'. הוא נקש על הדלת, ופתח אותה, 
והביט  השולחן  יד  על  ישב  שמואל  ונכנס. 
במפה בריכוז. הוא הרים את עיניו כששמע 
טוב  יעקב,  "הו  המתקרבים.  הצעדים  את 
אמורה  לאן  יודע  לא  ממש  אני  שבאת, 
להוביל אותנו המפה הזאת. תראה רגע, יש 

לך רעיון?" 

 "רגע," אמר יעקב, והצביע על השקית. "מה 
יש עוד בשקית הזאת? חומר לפעילויות?"

תוך  אל  והביט  נראה," אמר שמואל,  "בוא   
השקית. "מממ, יש פה חבל ארוך, משקפת, 
ושני בקבוקי מים, צידה לדרך בקיצור. אבל 

יעקב, מה הסיפור של המפה"?

"לא יודע", אמר יעקב, תוך כדי שהוא מגרד 
לך"?  אמר  אבריימק'ה  מה  "שוב,  בראשו. 
שנסתכל  אמר  "הוא  במפה.  נופף  שמואל 
שתיקה  פירש.  ולא  סתם  טוב,  טוב  עליה 
השתררה בחדר, ושמואל ויעקב אימצו את 
"זו  יעקב.  יודע"! קפץ  אני  "אה!  מחשבתם. 
המפגש"!  למקום  שמובילה  המפה  כנראה 

סיים בתרועת ניצחון.

למה  למה?  אבל  זה,  על  "חשבתי   



המפגש"?  למקום  מפה  הביא  שאבריימק'ה 
ונגיע  הכתובת,  לנו את  "שיגיד  שאל שמואל. 

ישירות אליה! בשביל מה כל הסיבוך הזה"?

יעקב.  אמר  מוזר".  באמת  זה  צודק,  אתה   "  
אבריימק'ה..  את  לשאול  צריך  זה  את  "אבל, 

בוא נסתכל על המפה, ונצא לדרך!"

שמואל ויעקב הביטו על המפה. "היי, תראה", 
המפה,  על  מצביע  שהוא  תוך  שמואל  אמר 
לבנין  שמתחת  בוואדי  מתחילה  "הדרך 
הפנימיה!" יעקב הסתכל על המפה. " שמואל, 
אתה צודק! בוא נרד למטה, אל הואדי, משם 
נתחיל את המסע  אל עבר מקום המפגש". הם 
קמו, ולבשו את הכובע והחליפה. " שמואל, אל 
תשכח את השקית עם החבלים, בקבוקי המים 
והמשקפת," אמר יעקב. "אנחנו נצטרך אותם 
במשך המסע". שמואל תפס את השקית. "אל 
תדאג, סמוך על אברהמי, אהההה.... גם המפה 

אצלי. בוא נצא לדרך!"  

. . .                                                                     

 שמואל ויעקב עמדו תחת בנין הפנימיה והביטו 
על הוואדי שנשקף למולם. "קדימה, מתחילים 
במסע." אמר שמואל והחל לרדת, אבל יעקב 
נשאר לעמוד. "מה נתקעת? בוא, יעקב!" קרא 
השביל.  באמצע  היה  שכבר  שמואל,  אליו 
הייתי  לא  פעם  אף  שמואל...  יודע,  לא  "אני 
בוואדי הזה, לך תדע מה יש בו, גם הערב יורד 
עוד מעט".... אמר יעקב, תוך כדי שהוא מביט 
בדאגה על הוואדי. "יעקב, מה קרה לך?" שאל 
שמואל, "שכחת מי אנחנו? אנחנו החיילים של 
הרבי שליט"א מה"מ! אנחנו הולכים בשליחות 
שלו להילחם יחד עם חיילי צבאות ה' ה'צפתים', 
ולהביא את ההתגלות! הרבי נותן לנו כח! אנחנו 

לא מפחדים משום דבר! מתקדמים, פועלים, 
מחכה  הנלהבים,  מהדברים  שמואל  עצר  ו.." 
אתה  מביאים!  "..גאולה  המשפט.  להמשך 
צודק! אסור לנו לפחד משום דבר!" הכריז יעקב 
נתקדם לקראת  בוא  "אז קדימה,  בהתלהבות. 
צ'פחה  נתינת  כדי  תוך  שמואל  אמר  היעד." 
ידידותית על גבו של יעקב. החלו לרדת בשביל 

העפר המפותל, המוביל לכניסה לוואדי.

הם  מהירה,  הליכה  של  דקות  מספר  לאחר 
היו כבר בתוך הוואדי. לפניהם נקרתה פרשת 
אחר  לכיוון  מובילה  דרך  כשכל  דרכים, 
המפה,  את  מהשקית  הוציא  שמואל  בוואדי. 
רואה  שאני  מה  לפי  "טוב.  בעיון.  אותה  ובחן 
במפה, אנחנו צריכים להתחיל להתקדם בדרך 
הישרה, ואז לפנות ימינה עשרים צעדים, ואז 
עשר  במשך  ללכת  ולהמשיך  שמאלה  לפנות 
דקות, עד שנגיע למקום המפגש." "חכה רגע 
שמואל, אני חושב שלא צריך את כל המסלול 
הארוך והמיותר הזה." אמר יעקב בהחלטיות. 
אפשר  במפה,  המסומן  המיקום  לפי  "תראה, 
לעשות עיקוף אחד גדול ולחסוך את כל הדרך 
שמשורטטת במפה. בוא נלך על זה, אני מכיר 
את הוואדי, חבל על המאמץ והדרך הארוכה." 
שוב  והביט  וביעקב,  במפה  הביט  שמואל 
נחסוך  בוא  צודק,  שאתה  לי  "נראה  במפה. 
ונלך במסלול העוקף שהצעת."  את כל הדרך 
החלו  והם  לשקית,  המפה  את  הכניס  הוא 
להתקדם, נוטשים את המסלול המקורי, בדרך 

אל המסלול העוקף. 

שארבה  השחורה  לדמות  לב,  שמו  לא  הם 
במשך כל הזמן מאחורי הסלע הגדול שעמד 
לצידם. איש השחורים הצמיד את פיו לשרוולו, 
ולחש: "קודקוד קבל, כאן . הציפורים נטשו את 

הדרך. תכינו להן הפתעה קטנה"... 

ויעקב  שמואל  המשיכו  הוואדי,  במעבה   
יעקב,  את  שמואל  עצר  לפתע,  להתקדם. 
שאל  קרה?"  "מה  לקרקע.  אוזנו  את  והצמיד 
יעקב. "נדמה לי ששמעתי רעש." אמר שמואל, 
תוך שהוא מביט בחשד אל כל הכיוונים. "אהה, 
עזוב אותך, סתם שטויות. אף אחד לא נמצא 
עכשיו בוואדי חוץ ממנו." אמר יעקב. "זה בטח 
ממש  להתקדם.  המשיכו  הם  ציפור."  איזו 
מעליהם, על אחד העצים, רכנה דמות שחורה 
נוספת, שהאזינה לכל הנאמר. "כל הקודקודים, 
כמעט  הציפורים  לאחור.  בספירה  להתחיל 
שמואל  צעקות.  קול  נשמע  לפתע,  אצלנו." 
יש פה עוד  לך,  "אמרתי  ויעקב עצרו בבהלה. 
כדי  תוך  שמואל  אמר  ממנו!"  חוץ  אנשים 
שפניו מחליפות צבעים. "מי יודע מה יעשו לנו 
עכשיו..." יעקב בלע את רוקו, והביט סביב. הם 
נקלעו לקרחת יער, המוקפת בעצים החוסמים 
כל אפשרות נסיגה. אין דרך יציאה, אלא רק 

ואז..  בחזרה.  לחזור 
לפתע  הופיעה 

דמות  למולם 
שחורה, כשרק 
עיניים  שתי 

ושמואל  יעקב  קטנים.  חורים  מתוך  צצות 
מאחוריהם,  הופיעה  ואז  לאחור.  לסוג  החלו 
דמות נוספת, חוסמת את הדרך חזרה. בין רגע, 
השתלשלו מהעצים שחורים נוספים. שמואל 
ויעקב כותרו מכל הכיוונים, נסוגים אל אמצע 
קרחת היער. אנשי השחורים התקדמו אליהם, 
מהדמויות,  אחת  במעגל.  סביבם  והתייצבו 
להתקדם  החלה  מכולם,  והרחבה  הגבוהה 

לעברם....

המשך יבוא...





יו”ד שבט ה’תשפ”ג. יום קבלת נשיאות כ”ק אד”ש 
מה”מ. 770 בית משיח.

מלא  כולי   ,770 של  העץ  בספסל  אבא  יד  על  יושב  אני 
הראשונה  בפעם  ל-770  להגיע  זכיתי  היום  הן  בהתרגשות. 

בחיי, לרגל בר המצווה שאחגוג בקרוב!

המראה שראיתי בעיניי היה עוצמתי ביותר: 770 כולו מלא 
בחסידים שבאו מכל קצוות תבל לחגוג עם כ”ק אד”ש מה”מ 

את יום קבלת נשיאותו!

‘מה  לראשי:  מחשבה  עלתה  סביבי,  בנעשה  מתבונן  בעודי 
קרה היום? מה כ”כ מיוחד ביום הזה - יו”ד שבט? נכון שזהו 
יום חשוב ומיוחד בו הרבי נהיה נשיא הדור, אבל למה זה כ”כ 
משמעותי עבורי? מדוע חסידים מטלטלים מכל קצווי תבל 
בשביל לחגוג את היום הזה במחיצת הרבי שליט”א? לא חסר 

תאריכים אחרים חשובים שאפשר ליסוע בהם לרבי’?

נראה לי שאשאל את אבא היושב לצידי, בטח יהיה לו מה 
לענות על שאלתי.

‘אבא’ פניתי.

‘כן, מה קרה מוישל’ה שלי?’

‘אני לא מבין’ אמרתי ‘מה כ”כ חשוב דווקא ביום הזה - יו”ד 
שבט - שעושים ממנו כזה עניין מיוחד? לא חסר תאריכים 

אחרים מיוחדים בדור השביעי’?

‘אוהווו’ שאלה חשבו מאוד שאלת’ ענה לי אבא ‘אבל בשביל 
לענות עליה נצטרך לחזור הרבה הרבה שנים אחורה...

עדן  גן  הצהריים.  אחר  שעות  העולם.  לבריאת  שישי  יום 
מקדם.

חווה הייתה נסערת כולה. ברגע זה טעמה היא מעץ הדעת, 
אותו אסר עליהם הקב”ה לאכלו!

בערמתו, הצליח הנחש לפתות אותה וגרם לה לאכול מהעץ.

היה קשה להישאר בחטאה  לחווה 
לבדה, והחליטה לפתות גם את 
בסעודה,   - אדם   - בעלה 
אותו  גם  והחטיאה 

בחטא זה.

חטאם  על  העונש 
היה  המשותף 
הועילו  לא  נורא! 
תירוציהם,  כל 
הצטדקויותיהם 
והאשמותיהם כלפי 
במקום  ובו  אחרים, 
החליט הקב”ה לגרשם 
בצאת  מיד  עדן,  מגן 

השבת הקרובה.

• • •

מכן  שלאחר  הדורות  במשך 
קין  לחטוא.  האדם  בני  הוסיפו 
חטא בהריגת אחיו הבל. 
אנוש הטעה את 

כל דורו אחרי העבודה 
נח חטא בגזל  דור  זרה. 

וגילוי עריות.

של  חומרתם  כל  עם  אך 
הגיעו  לא  אלה,  חטאים 

בחומרתם לחטא עץ הדעת. 
מהעולם  השכינה  את 

אדם  גירשו   - הגשמי  הזה 
החטאים  כל  בחטאם.  וחווה 

תוצאה  רק  היו  זה  שלאחרי 
ממה שקרה אז.

בוקר  שעת  סיני.  בהר  התורה  קבלת  יום  ב’תמ”ח.  סיון  ו’ 
מוקדמת.

קול  ההר.  על  כבד  ענן  עשן.  וברקים.  קולות  מספר:  יצחק 
שופר.

כל אלה היו רק חלק מתיאור המחזה שנגלה לעיננו אמש.

התגלות אלוקית אדירה שאין כדוגמתה. באוזנינו שמענו את 
הקב”ה אומר “אנכי ה’ אלוקיך”.

היום, לאחרי שקצת נרגענו מהאירוע המרגש, אמר לי אבי 
בהתרגשות:

בשרנו  על  חווינו  אותו  האלוקי  הגילוי  יצחק?  יודע  ‘אתה 
אברהם  כבר  לכן.  קודם  שהיה  ממה  לגמרי  שונה  אתמול,  
אבינו, היהודי הראשון, פרסם לכל עובר ושב את הקב”ה. גם 
יצחק ויעקב, השבטים ושאר מנהיגי ישראל - פעלו בדרכים 

שונות לפרסם אלוקות.

אבל עדיין, אתמול קרה משהו שלא היה עדיין עד עכשיו’ 
אמר אבי בעיניים נוצצות.

השבטים  ‘האבות,  בדבריו.   המשיך  ומיד  לרגע  עצר  הוא 
את  המשיכו  לא  עכשיו,  עד  הצדיקים  שאר  וכל  הקדושים 
שהקב”ה  זכינו  תורה,  במתן  אצלנו,  אבל  למטה,  השכינה 

התגלה בעולם הזה הגשמי’.

‘ואתה יודע מדוע דווקא אנחנו זכינו?’ שאל אבי בהתרגשות.

‘למה’, תמהתי בקול.

שבע  מספר  ועל  אבינו,  מאברהם  השביעי  הדור  אנחנו  ‘כי 
נאמר ‘כל השביעין חביבין’. סיים ברגש רב.

ליל י”א שבט תשי”א. 22:42. הזאל הקטן. 770 בית חיינו.

“וזה תובעים מכאו”א מאיתנו דור השביעי..” 

את המתח באולם היה אפשר לחתוך בסכין. זה הרגע קיבל 
על עצמו ‘הרמ”ש’ כפי שנקרא עד עתה את עול הנשיאות.

שנה שלימה - מאז הסתלקות הרבי הריי”צ ביו”ד שבט שנה 
עול  את  עצמו  על  שייקח  החסידים  בו  הפצירו  שעברה, 
הנשיאות. פעם אחר פעם. בקשה ועוד בקשה ועוד הפצרה. 

‘כתב התקשרות’ ועוד, אך מאומה לא עזר.

מאמר  באמירת  שליט”א  הרבי  פתח  ממש,  זה  ברגע  והנה, 
המורה על קבלתו את עול הנשיאות.

אבל זה לא הכל, במאמר אותו אמר הרבי שליט”א עכשיו, 

מטרת  את  הוא  מסביר 
שמתחיל  הדור  ותפקיד 
דור.  עוד  לא  זהו  כעת. 
חדש  שלב  עוד  לא 
הדור  זהו  החסידות.  בחיי 
תושלם  זה  בדור  השביעי. 
הכוונה, ו’עיקר שכינה’ יומשך 

כאן בעולם הזה הגשמי.

‘ר’ זושא, אמור לי, מדוע דווקא אנחנו זכינו?’ נשמע חסיד 
השואל את חברו.

זאת  אמר  שליט”א  ‘הרבי  חברו,  לו  ענה  שמעת?’  לא  ‘מה, 
ו’כל  השביעי,  הדור  שאנו  בגלל  ‘זכינו  במאמר:  במפורש 

השביעין חביבין’!

• • •

‘אתה מבין  מוישל’ה?’ פנה אליי אבא. ‘הדור שלנו הוא לא 
עוד סתם דור, הדור שלנו הוא הדור השביעי, בדור הזה אנחנו 

נפעל את ההתגלות, אנחנו נביא את המשיח! 

כל זה התחיל היום, ביום הזה, יו”ד שבט, בשנת תשי”א, פה 
ב-770. עכשיו אתה מבין מה כל כך מיוחד ביום הזה’?

‘הבנתי’, אמרתי לאבא. ‘אבל משהו עדיין חסר לי. איך? איך 
אני, מוישל’ה שרק עכשיו עשיתי בר מצווה יכול להביא את 

ההתגלות? בעצם, איך עושים את זה בכלל?’

‘אתה צודק מוישל’ה’, ענה לי אבא, ‘את זה אני צריך להסביר 
שהוא  הוא  השביעי,  דור  של  והמעלה  המיוחדות  כל  לך. 
השביעי לראשון, הראשון הוא אברהם אבינו שעבד את ה’ 

בצורה מיוחדת ביותר...’

 - ופתאום  מציק.  צמא  קופחת.  שמש  שומם.  אזור  מדבר. 
אוהל עם ארבעה פתחים..

‘שלום עליכם’ קרא אברם אבינו לאנשים שהגיעו זה עתה 
מהדרך הארוכה והמתישה. ‘שבו, התכבדו מעט במים קרים, 

מיד תוגש לכם ארוחה כיד המלך’.

נוודי המדבר היו המומים. מהיכן, באמצע שום מקום, צמח לו 
אוהל מוצל, ובו אוכל, שתייה, ביד כזו רחבה.

את  השביעו  מזמן  לא  שהגיעו  הנוודים  עברה.  קלה  שעה 
נפשם, והתכוננו ללכת לדרכם.

לפני  מכאן  לצאת  תוכלו  ‘לא  אברהם,  להם  אמר  ‘עצרו’ 
שתברכו את ה’ על המזון שאכלתם’.

אמרו  משהו’  למישהו  אנחנו  חייבים  וכי  שנודה,  ‘מדוע 
הנוודים בקול מתגרה. 

‘אם לא’ אמר אברהם ‘תחוייבו בכל הוצאות המזון שאכלתם’. 
וכך החל אברהם למנות את כמות הכסף שעליהם לשלם.

בו במקום בירכו האורחים את ה’ והמשיכו בדרכם.

והוא  לעולם,  בורא  שיש  ושב,  עובר  לכל  מפרסם  היה  כך 
מנהיג את כל יושביו.

איך הכל התחיל?

אברהם אבינו היה בגיל שלוש, כשהכיר שיש בורא לעולם. 
מאף  להתפעל  מבלי  מקום,  בכל  זאת  לפרסם  החל  ומאז, 
והמשיך  התפעל,  לא  הוא  האש  כבשן  מול  אפילו  אחד, 
לדבוק באמונתו ולפרסמה, עד שהקב”ה עזר לו והציל אותו 

באופן ניסי גם מהכבשן.

מאות שנים לאחר מכן. דורו של רבי עקיבא.

זמן קשה לעם ישראל. המלכות גזרה על עם  ישראל שלא 
יעסקו בתורה כלל - השם ישמור.

אך רבי עקיבא לא התפעל מכך והמשיך להקהיל קהילות 
וללמד תורה ברבים.

כעבור תקופה קצרה נתפס רבי עקיבא ונאסר על כך שלימד 
תורה נגד גזירת השלטון.

פסק הדין שנגזר עליו היה נורא ואיום.

ייסרק  בשרו  כל  משונה,  במיתה  להיהרג  שעליו  הוחלט   
במסרקות של ברזל וכך הוא ייהרג.

רגע לפני שהוצא להורג, באו תלמידיו המסורים ואמרו לו: 
‘רבינו, עד כאן! מי יילמד אותנו תורה מעכשיו, מי יורה לנו 
רבינו?!’ אמרו, כשדמעות  בלעדיך  נסתדר  איך  את הדרך?! 

יורדות מעיניהם.

‘כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה:  ענה להם רבי עקיבא, 
‘בכל נפשך’ - אפילו נוטל את נשמתך. אמרתי: מתי יבא לידי 
הוא  חייו  כל  אקיימנו?!’  לא  לידי,  שבא  ועכשיו  ואקיימנו, 
השתוקק לזכות למות על קידוש ה’, והנה, עכשיו, הוא זכה 

לכך!

וכך הוצא רבי עקיבא, ונהרג על קידוש ה’.

• • •

‘זהו זה, מוישל’ה.’ סיים אבא. ‘כל המעלה שלנו דור השביעי, 
אבינו,  אברהם  זה  הראשון  לראשון,  שביעי  שהוא  הוא 

אברהם אבינו מסר את נפשו לפרסם את הקב”ה בעולם.

אברהם אבינו לא היה כמו רבי עקיבא, רבי עקיבא חיפש 
ואקיימנו’. אבל את אברהם  לידי  יבוא  ‘מתי  נפש,  מסירות 
אבינו זה לא עניין, אברהם חיפש לפרסם אלוקות בעולם. 

ואם היה צריך מסירות נפש, הוא היה מוכן גם לזה.

 כך אנחנו! הדור השביעי! בשביל לפעול את ההתגלות עלינו 
לתת את כל החיים שלנו, ולפרסם לעוד ועוד יהודים שיש 
הקב”ה בעולם! יש רבי בעולם! שתיכף ומיד הולך להתגלות 
ועלינו רק לקבל את מלכותו! ככה נזכה להתגלות תיכף ומיד!

אחרת  הקודש  לארץ  חוזר  אני  הזה  שבט  מהיו”ד  הבנתי. 
להפוך  הולך  מוישל’ה,  אני,  ת לגמרי.  א

והעיר  השכונה  הכיתה,  הבית, 
ש’הנה  לכולם  ולפרסם  שלי 

להכריע,  בא’,  משיח  זה 
ההתגלות  את  ולפעול 
שחלך הרבי שליט”א מלך 

המשיח בפועל ממש!





מסע חובק עולם חוצה יבשות ודורות: 
הקומוניסטית  רוסיה  ספרד  מצרים, 

וארץ הקודש

-מבוסס על סיפור כמעט אמיתי-

מכרע, מצרים ב’תמ”ב

אומרים  הילדים,  לכל  בגת  “מסיבות 
פסוקים וממצרים נגאלים” זה היה קולו 
של אסף בן דן משבט נפתלי. “נדב”, קרא 
יואב “בא נרוץ לגת, אסף הגיע!”, אט-אט 
התקבצו הילדים. ‘אחח... בין כל השעבוד 
והמכות,  הפירמידות  כל  מול  והצרות, 

קצת שלווה ורוגע’..

פתח  יקרים?”  ילדים  יודעים  “אתם 
לצאת  הולכים  אנחנו  מעט  “עוד  אסף 

ממצרים!..”

“איך זה יכול להיות?” אמיתי לא האמין 
“סבא רבה שלי נולד במצרים! וגם סבא 
וכל הדודים שלי! אי אפשר בכלל  שלי, 
לברוח ממצרים, איך נלך מכאן..” דמעה 

קטנה זלגה מעינו השמאלית..

“אתה צודק” אסף הסביר, “נכון שאנחנו 

במצרים,  שנה  ממאתיים  יותר  כבר 
מלקות,  רק  ומקבלים  הגב  את  שוברים 
 – העולם  של  הבורא   - אלוקים  אבל 
כל  הוא  עליו?  לכם  שסיפרתי  זוכרים 

יכול! הוא שלח את רבינו משה...”

-”מי?”

שהאלוקים  הנביא  הוא  רבינו,  “משה 
שלח אותו ואמר לו: לצאת לגאול אותנו 

ממצרים” אסף סיים בחיוך.

“איזה כיף!! סוף סוף לא נראה כל בוקר 
את  עצם  מגדיאל  העיניים!..”  מול  מצרי 
המחזה  את  לעצמו  לדמיין  וניסה  עיניו 

הנפלא, אך זה לא ארך זמן רב..

“הי תראו! מצרי מגיע! בואו נברח!”

...

צפת, ארץ הקודש, ה’תשפ”ב

בום!”  אות...  אתפוס  אני  חכה,  “חכה 
לתפוס  רציתי?  הכל  בסך  מה  אחח... 
איזה זבוב מעצבן.. אויש! נתקעתי בדלת 
של הגנרליה! עוד רגע הגנרל יצא  וירשום 
הדלת  לא...  אוי  השח..  בקלסר  אותי 

נפתחה..

רוצים  אנחנו  חיכינו!  לך  שמעלקע,  “הוו 

היה  זה  התעלפתי,  כמעט  להתחיל”. 
זה  אני,  היה  לא  זה  לא  “לא!  ה-ג-נ-ר-ל! 
פשוט הזבוב שהסתובב ו..” לא מצאתי 
את המילים. “לא משנה, עכשיו תכנס!” 

פסק הגנרל נחרצות.

לזה לא האמנתי... להכנס לתוך הגנרליה 
המהוללה ששמעה הולך לתפארה בכל 
רחבי צפת המעתירה, כמעט כמו בהמנון, 
 ,“ החייל...  אל  פונה  הרמטכ”ל,  “נכנס 

הרגשתי אדם חשוב.

את  עצרה  הגנרל  של  קריאתו  “טוב”, 
טיול  יהיה  “מחר  ברגע.  מחשבותי 
הפעם..  אבל  ומרתק!  אתגרי  מיוחד, 
יהיה  להיכן  מגלים  לא  למפקדים  גם 

הטיול...”

- “מה זה? איך נדע מה להביא לטיול?!?!”

אוזניים,  אטמי  שיניים,  משחת  “תביאו 
וחמש  וחמישים  גרביים  זוגות  שלוש 
סיים   - ביטחון”  ליתר  מים,  ליטר  וחצי 
האסיפה,  את  לפזר  “עכשיו   – הגנרל 

עוד חמש דקות כיבוי אורות”...

...

מכרע, מצרים ב’תמ”ב

“אהה... אההה....” נדב התנשף מהריצה 
טוב  אסף,  את  היכה  הוא  “כמעט 
זה,  מה  אמא?  היי!  לברוח.  שהספקנו 

מה את מכינה – יצירה?!”

- “אוי חמודי שלי, כן אני מכינה יצירה, 
לא רק יצירה, יצירת פאר! תוף!”.

אבא  אולי  חתונה?  יש  מה,  “תופים? 
נדב  המרה?”  מהעבודה  חוזר  סוף-סוף 

לא הבין.

תוף  מכינה  אני  שלי,  חמודי  “לא,   -

לכבוד היציאה! עוד מעט אנחנו יוצאים 
ממצרים, זהו! לא יהיה יותר מצריים, לא 
יהיו מלקות. זהו! כבר לא נראה כל היום 
אני  זה  לכבוד  גדולות.  פירמידות  רק 
לשמוח  שנוכל  כדי  התוף,  את  מכינה 

ולרקוד!”.

הדלת.  מכיוון  נשמע  גיחוך  “חחח..” 
השכן  מתניאל  היה  זה  כולנו,  הבטנו 
“נראה לכם עוד שנצא ממצרים? אתם 
מדמיינים, הפסיקו לשטות את עצמכם 
בדבורי סרק. חבל שאתם סתם מבזבזים 

את הזמן...”

לשמוע  יכל  לא  נדב  פתאום?!”  “מה 
לנו  סיפר  בעצמו  “אסף  דיבורים  כאלו 
שלח  שאלוקים  ועל  רבינו,  משה  על 
אותו! אני אומר לך, חבל לך סתם לבזבז 
שלא  אנשים  לשכנע  לנסות  הזמן  את 
נצא ממצרים, כדאי לך להתכונן, תתחיל 

להכין תוף!”

‘הוא סתם ילד קטן הוא  מתניאל גיחך. 
לא מבין’ הרהר לעצמו...

בקושי,  נפתחה  העץ  דלת  “קראק...”  
בפתח עמד מישהו, דמות לא ברורה, עם 

פנים אדומות-כחולות...... 

-”אבא?!... אבא!!!!”

 המשך יבוא...



חודש טבת

  טבת
טבת
טבת

חודש שבט
 
שבט
שבט
שבט
שבט

 החייל מנחם מענדל לבקיבקר
 החייל שנאור זלמן בן ארי

המ"פ שמואל אברהמי 

החייל שמואל חנניה טייכמן 
החייל שנאור זלמן פרידמן 
החייל ישראל משה שובל 

החייל אליעזר אליצור 
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