


וואו וואו וואו!
לא להאמין! כל כך מהר כבר הגענו לחודש האהוב עלי 
ביותר בכל השנה! הרבה חודשים כבר עברנו, ועכשיו זה 
החודש, החודש היחיד והמיוחד – חודש אדר.
ברגע שאני שומע אדר – מיד אני מתחיל לחייך, ככה כתוב 
'משנכנס אדר- מרבים בשמחה!' וככה צריך להיות, שחייל 
של הרבי- יהיה חייל שמח. 
תקשיבו תקשיבו! הרבי פעם אמר שהדבר האחרון שצריך 
כדי להביא את הגאולה זה 'שמחה בטהרתה', פשוט 
לשמוח בלי סיבה מיוחדת, רק כי אנחנו יהודים, חסידים, 
חיילים של הרבי! 
ויש סיפור מדהים על זה שהרבי סיפר, שהיה ילד שמאוד 
רצה תפוח מאבא שלו )זה היה כשעוד לא היה ממתקים 
והתפוחים היו הממתקים, רוצו לאכול תפוחים ותבדקו 
ותראו שזה באמת ממש כמו ממתקים, מניסיון..( והאבא 
לא רצה להביא לו. הילד היה חכם, אז מה הוא עשה? 
התחיל לברך, וכדי שלא יהיה ברכה לבטלה אבא שלו מיד 
הביא לו את התפוח.. אז ככה גם עכשיו, אנחנו נשמח 
ממש כמו בגאולה, וכדי שלא יהיה 'שמחה לבטלה' אז 
ה' יהיה כאילו 'מוכרח' להביא את הגאולה האמיתית 
והשלימה!

חיילים! הוייפצאכים מכריעים! בתור 
עלינו חיילים נאמנים ושמחים צריך שיראו 
יהודי שמחה של משיח, שמחה כזו שכל 
שיעבור לידינו פשוט 'ידבק' בשמחה 

העצומה הזו של הגאולה! שכל 
פעולה שנעשה כדי להכריע 

תהיה מלאה בשמחה עצומה 
לכבוד בגאולה! 

יש לכם פה בידיים עלון עם 
הרבה שמחה, עלון של 
'ונהפוך הוא', אני בטוח 
שתהנו ממנו מלא 
ותחייכו המון!
באיחולי הוייפצאך 

אדירים מ'קבוצה' ב-770 המ.פ. מיכאל כהן. 



צוות הקעמפ יצא למסע 
על אונייה קטנה לכבוד 

פורים כדי לקרוא במגילה 
לכמה יהודים שנמצאים 
שם על אי נידח. האונייה 
באמצע התהפכה בגלל 

תעלול של המ.פ... למזלם 
הרב האוניה יצרה וואקום שגרם 

שהמים לא יוכלו להיכנס לתוכה, והצוות 
הצליח לאתר את המירס ולהתקשר לצוות 

טכני שיבואו לחלץ אותם.. בנתיים תוך 
כדי שהם הפוכים )ממש ‘ונהפוך הוא..( 
התפתחה שם ויכוח קצר שמיד נהפך 
להתוועדות סוחפת, עד שבסוף הגיעו 

משפחה של חייל מהקעמפ שבדיוק עברה 
שם עם האונייה שלהם וחילצה אותם.

אתם מוזמנים להתחיל לקרוא, רק שימו לב, 
כדי להצליח לקרוא אתם חיייייייבים להיות 

הפוכים, לעמוד על הראש כשהרגליים 
למעלה ורק אז להתחיל, בהצלחה.

המג”ד שולם ווילשאנסקי: די די די! נמאס לי 
מהשטויות של המנהלי פעילות האלו, 

תראו למה הם גרמו לנו עכשיו, 
הפוך ולא יוכל שאני יהיה 

לשבת ולהתרכז 
בלימוד!

המ.פ. 

סגל: סליחה, התנצלות, לא חשבנו שזה מה 
שיקרה..

המג”ד הלל: נו, הכל בהשגחה פרטית. זה 
כדי שנקיים את ‘ונהפוך הוא’ כפשוטו ממש. 

זכינו!

המ.פ. אוריאן: נכון נכון, לזה התכוונו בדיוק.. 
ובכלל “משנכנס אדם מרבין בשמחה”- זה 

החודש של מנהלי הפעילות!!

המג”ד שולם ווילישאנסקי: אני מבקש- 
מרבים בשמחה, לא בהוללות וליצנות 

כמו עכשיו. שמחה אמיתית שייכת רק 
במגד”ים!!

המ.ל. אלטין: שמחה במגד”ים?! על מה?! 
שצועקים על חיילים תמימים?! זה שמחה?! 

ה’ ישמור!!!, שמחה אמיתית שייכת רק 
ללימודים כי התורה נותנת שמחה!

הגנרל לוי: לא יודע מה אתכם, שמחה 
אמיתית שייכת רק אצל הרבי בשנת 

הקבוצה, כמו שנאמר: “שמחתי באומרים לי 
בית ה’ נלך”, אה! איזה שמחה!

המסריט אלרואי: לי באמת יש שמחה 
אמיתית, אתם יודעים מה זה לעבור על כל 

הסרטונים והקליפים של הקעמפ, פשוט כיף 
ושמח!

איש הצוות שמואל: אתם יודעים מה? 
נעשה פשרה! לכולם שמח, בסדר? יש לנו 

עכשיו חודש של שמחה והתוועדויות, צריך 
לנצל כל רגע! אז, קדימה איפה מתחילים 

ת’התוועדות?

המ.פ. שלום: האמת שאין לנו כל כך הרבה 
אפשרויות, אנחנו די תקועים.. העיקר הדובי 

היקר שלי כאן אצלי ביד.

הסמג”ד מרינובסקי: חבר’ה, הלוואי שהיינו 
יכולים עכשיו ללכת להתוועד בבית של החייל 

--- )השם שמור במערכת(.

המ.פ. מיכאל: וואו!! זה רעיון מצוין! מגיע 
לחייל הזה שצוות הקעמפ יפתיע אותו..

המג”ד אנקווה: כמובן הוא ידאג לנו 
לפארבייסען )-אוכל( בשפע..

המג”ד הלל: מה זה משנה פארבייסען, העיקר 
שיהיה משקה להתוועדות.. הלו..

הסמג”ד גינדי: כדאי שיהיה גם ‘הצלה’ צמוד 
להתוועדות שלא יקרה נזק חלילה..

המג”ד שולם: תפסיקו לחלום, זה לא יקרה, 
אנחנו תקועים פה, עד שהטכני יבואו, ואין 

סיכוי שנלך אליו עכשיו.

נאנחים: אוווף, נכון.

איש הצוות שמואל: רגע, רגע, נדמה לי שאני 
שומע קולות של אוניה נוסעת לידנו.. בואו 
נצעק כולנו ‘הוייפצאך מכריעים’ ובטח הם 

יבואו להציל אותנו. בספירה שלי, 1 2 3:

כולם ביחד: ‘הוייפצאך מכריעים’!

ואכן משפחת א’ )השם המלא שמור 
במערכת( שמעו אותם והצילו אותם אחד אחד 

לאונייה שלהם. ברגע שכולם עלו נשמעה 
לפתע הצעקה:

החייל מ.ש.: אבאל’ה, אני לא מאמין כל הצוות 
כאן, איזה מצחיק, המ.פ. פה, איזה מפחיד, 

המשמעת פה, איזה מרתק, המ.ל. פה, ואפילו 
יהיה תיעוד מההתוועדות, המסריט גם כאן! 

איזה כיף! איזו הפתעה! קדימה לפתוח שולחן 
כאן באונייה!!

בהתוועדות..

המג”ד הלל: חבר’ה, 
מהמגילה ניתן 

ללמוד 
שאפשר 

להתוועד 
180 יום 

בלי בפסקה.. כמו במשתה..

המ.פ. שלום: אני דווקא 
חושב, שניתן ללמוד מהמגילה 

שכשקשה להירדם, צריך לקחת 
את חוברת הלימודים ולקרוא 

אותה..

המג”ד אנקווה: דווקא נראה 
לי שאפשר ללמוד, שכל מי שינסה 

לעשות שטויות למשמעת יתלה על עץ כמו 
בגתן ותרש..

החייל מ.ש.: דווקא רואים מהמגילה שאסור 
להיכנע בשום אופן לאיש משמעת- “ומרדכי 

לא יכרע ולא ישתחווה”..

המ.ל. מזרחי: איך לא קלטתם, מהמגילה 
לומדים שאסור להשתתף בשום פעילות או 

סעודה כל שהיא, אפילו אם מי שמארגן אותה 
הוא משרד הפעילות. אלא רק ללמוד כל היום!

המג”ד הלל: אני שוב חוזר- אסתר ביטלה את 
הגזירה על ידי “עוד התוועדות”, אתם מבינים 

מה זה? קדימה “ויהי בימי אחשוורוש..”

♫ ♪♫ ♪♫ ♪♫
המ.ל. אלטין: צוות יקר, עכשיו ברצינות! שמתי 

לב לנקודה אחת ויחידה שרואים אותה בכל 
המגילה, כל המגילה מסופר על “מסירות 

נפש”!

הגנרל. לוי: מסירות נפש, של מי?

הסמג”ד מרינובסקי: וואו, זה ממש לא קשה 
לגלות איפה יש מסירות נפש. דבר ראשון 

רואים את המסירות נפש של מרדכי- לא יכרע 
ולא ישתחווה.

מסירות החייל מ.ש.: זה באמת 
את נפש! תחשוב 

דורש הסמג”ד מרינובסקי 
שכולם ישתחוו לו, ואיזה 

חייל מגדוד “נחת” לא 
כורע ולא משתחווה.. 

איזה פחד זה..

הסמג”ד גינדי: תחשוב 
גם על המסירות נפש 



של אסתר המלכה, היא לא נקראה להיכנס 
למשך 30 יום והיא צמה לפני, והמלך, מה יכול 

לעשות..

החייל מ.ש.: אבאל’ה! אני מדמיין מה היה 
קורה אם הייתי נכנס לגנרלים כשלא נקראתי 

זה 30 יום..

איש הצוות שמואל: כבוד הרב א’. אני לא 
מבין דבר אחד, איך אסתר צמה, הרי היא רוצה 
לישא חן בעיני המלך, וכשצמים נראים לא טוב 
וחלשים, איך היא יכלה לעשות כזה דבר, למה 

שהמלך יקבל אותה?

הרב א’: שאלה מצוינת! הרבי שואל את 
השאלה הזו, ומסביר שאסתר ידעה שהעיקר 

זה מה שכתוב בתורה, ובתורה כתוב שזה 
שמגיעים צרות על בני ישראל זה בשביל 

שיחזרו בתשובה, לכן הדבר הראשון שהיא 
עשתה זה לצום- חזרה בתשובה. ורק אחר 

כך עשתה לזה כלי בדרך הטבע והלכה 
לאחשוורוש.

המ.ל. מזרחי: אתם קולטים? הדבר הראשון 
שהיה מעניין אותה זה מה שהתורה אומרת 

ועם זה היא הלכה במסירות נפש, למרות שעל 
פי הטבע ככל שצמים יותר קשה לישא חן 

בעיני המלך!

המ.ל. אלטין: זה בדיוק התוכן של שבת 
‘עומדים בניסיון’ בקעמפ. בראש ובראשונה 

זה מה שאומר הרבי – מה שכתוב בתורה, גם 
אם זה לא תמיד נראה..

הגנרל לוי: וצריך ללכת עם זה במסירות נפש 
אמיתית. גם אם כולם צוחקים.. וגם אם הטבע 

והעולם אומרים אחרת..

המג”ד אנקווה: זה בדיוק גדוד “נחת”- 
נחישות תמידית, גם במחיר של מסירות נפש!

המג”ד שולם ווילישאנסקי: זה גם גדוד 
“קשר”- קשורים לרמטכ”ל עד מסירות נפש!

המג”ד הלל: גם “לקח” זה לקחת אחריות, גם 
כשצריך של מסירות נפש..

הגנרל לוי: נכון מאוד, וזה כולל אחריות כזו 
שתמיד צריך להיות עם הגדוד גם אם זה 

בא על חשבון התוועדות- זה מסירות נפש 
אמיתית!..

איש הצוות שמואל: בקיצור, מדהים לראות 

איך התוכן של חודש אדר זה מסירות נפש! 
כל העניין של פורים זה מסירות נפש! וכל 
הקעמפ הוא במסירות נפש! וכמובן אסור 

לשכוח שכל הצוות והמפקדים עובדים 
במסירות נפש!

החייל מ.ש.: וכמובן גם החיילים מתנהגים 
יפה במסירות נפש, ומביאים גאולה במסירות 

נפש!

הסמג”ד גינדי: בקיצור, אם זה כל הקעמפ- 
צריך החלטות של מסירות נפש- החלטות 

של חודש אדר! החלטות של ‘ונהפוך הוא’- 
משנים ראש והכל במסירות נפש!

המ.פ. מיכאל: אני מחליט, בלי נדר, לתת את 
המספר שלי בשביל שהחיילים יוכלו להתקשר 
תמיד ולדעת מה קורה ב770; וכמובן להתוועד 

כמו שרק המ.פ. יודעים.. המספר הוא: 
9298774240 )אני רק מזהיר, שלהתקשר 

מהארץ זה עולה הרבה כסף..(

המג”ד שולם ווילשאנסקי: אני מחליט בלי 
נדר לבוא לקעמפ פעם בחודש ולהתוועד עם 

החיילים. 

המ.ל. אלטין: בלי נדר, נארגן לקעמפ שבת 
מושקעת שלא חלמו עליה.. וכל הצוות ביחד 
פותח שיעור דבר מלכות בו נעמיק בשיחות 

של הרבי! 

ומה עם ההחלטות שלכם? חייל שישלח 
החלטה של “מסירות נפש” למייל המערכת 
יכנס להגרלה. ומי יודע, אולי יזכה שבפעם 

הבאה הצוות יגיעו להתוועד באוניה שלו, או 
אולי אפילו בבית שלו..

שניאור קליין א'
שניאור אנטיזדה ב' 

ישראל משה גמליאל ב'
מנחם מענדל מזרחי ב'
מאיר שלמה מזרחי ד' 

שניאור חיימוב ח'
ישראל אריה ליב משה ח' 

צבי אלפרוביץ י'
מאור חיים מלמד י'

רועי פחימה י' 
מנחם אחיה מהאצרי י"א

אלימלך הגר י"ב 
שניאור זלמן ברדוגו ט"ו

אבי הסופר ט"ז
יוסף יצחק אברהם ח"י 

ישראל שוורץ ח"י 
שניאור זלמן כהן י"ט
יוסף יצחק לוזון י''ט 
אריה צבי  קרובי י"ט

דובער מזרחי כ' 
מיכל מרדכי רוזמן כ'
נהוראי יום טוב כ"א

עדיאל כהן כ"א
אליהו מענדל ליאני כ"א 

מנחם מענדל אברהם כ"ג
אהרן יצחק לייכטר כ"ד 

נתי ויינוראוב כ"ו
מענדל אלון כ"ז 
מוליק שרון כ"ז

מני  ריבקין  כ"ח 

הצוות המסור: 
איש הצוות טכני ברוך מיפעי י"ב
המפקד יוסף שמואל אוריאן כ"ד
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שאנסק"א: דניאל 

שולם וויל
יד איתא 

מאוד 
דומה 

שהיה 
דניאל 

במבאה: 
שם זה כונה 

לינוקא דבמבה אסם ועל 
אחרינא, דהוא 

שנא 
שם במבאה. לי

ב
עצמו היה קונה כל אריזת במבה שהיה 
ש כדאיתא בעלון 

רואה וכך נראה לפר
שתברו 

שבט: נ
ש 

נחל"ה פורב"ר לחוד
הוייפצא"ך: 

מבית 
עטים 

קולמוסים: 
שב"ר בנחלייא: 

רב מנגם: מנהל בית ת
בחד דקא: שכך הייתה דרכו של יוסלה 
פזי"ז 

דבר 
לכל 

ממהר 
שהיה 

לוינא 
שיחזרו 

ש 
ביק

ואתו: 
זילו 

בלע"ז: 
בענייני 

טרוד 
שהיה 

שום 
מ

למחרת 
שלום: 

מנוח: 
ידע 

ולא 
הבאנקעט 

כהנא 
היינו 

מיכאל: 
בלע"ז: 

אוריא"ן 
ש חולקים בדבר: רובה ימא: 

דלעיל. וי
שארי 

איתו סמך מלך בבל. וי"א דהוא מ
שניאור: סג"ל: וגדול אנא: 

ביזת הים: 
קמא דמגד"א גדול 

תנינן בפרק 
דכך 

הוי 
שוחים 

שבק
שוח 

ק
שבגדולים 

לילא 
דכל 

אנקוו"א 
מג"ד 

אומר זה 
דטרקלין: 

חטיפתא 
כל 

מחסלא 
הוי 

ר"י 
ש 

פיר
שמו: 

דיתפרסם 
שא 

ש
וח

שמא לאחר 
שלא רצה הגנרל לפרסם 

הקעמפ יתקבצו אליו כל ילדי נחלייא 
אמר דאסור 

מדוע 
מוחו 

את 
שגעו 

וי
שא, 

במגר
שחק כדורג"ל וכדורס"ל 

ל
גנרל 

דהוי 
ש 

פיר
ממז'יבוז' 

והרי"ד 
הכבוד 

מן 
ואינו 

כלל 
שוח 

ק
דאינו 

רבים, ולי נראה 
בת 

שערי 
לפרסמו 

עסוק כל כך לילא ויומא דאף 
שהיה 

שמו: 
לא ידע 

הקעמפ 
מצוות 

ש 
אי

מהו, וחכמי 
לא ידעתי 

שוואנצאסך: 
מאכל, ונראה 

שם 
שהוא 

אמרו 
תימן 

היום בפי 
שגור כל 

ה
שהיה דבר 

לפי 
שניאו"ר הל"ל מגד"א על כן נקרא על 
שבעה: מהיכי 

שמו: ומי יימר דאת הוי 
שאינו נכתב 

שביעי 
תיתי דאת הוא ה

שהיה בן 
במתניתין: צלמא דקעמפא: 

אף 
קלטנ"א דלעיל: דעביד 

של 
דודו 

היו 
הקעמפ ובו 

סיום 
קליפ 

קליפא: 
מציגים מאהצר"י ועבאד"י מארעא דמצרים: דנהג בטסלא: בכניסת הקצין: ובג'יפא: בכניסת צוות טכני:

שי 
ש עברי ממגור

שם רבותיו אי
ש"י ב

ש ר
מתני': רבי אלטינא כו': פיר

שה, למה ליה למינקט עברי ולא נקט יהודי. וי"ל, דטעמא 
ספרד, וק

אלטינא ברה 
של רבי 

שפת העברית 
שהייתה 

ש בדבר, 
שום רמז י

מ
ש עברי 

שים, אי
ש מפר

ש עברי, וי
שמו אי

בהירה וברורה ועל כן נקרא 
לאדם 

מאדם 
שעובר 

מעבר 
שון 

מל
מנת להוציא לאור עיתון הנחל"ה 

על 
ש"י 

ש ר
פיר

פורב"ר: דניאל במבאה: 
שב"א, 

לר
נראה 

ואין 
שים, 

פירו
ב' 

דהרי ינוקא דבמבא אינו דומה לרצ"ט 
ש הב' מניין לו 

מעוד"א ואף לפי פירו
כל הון שבעולם לקנות כל במבא, ועוד 
במבא 

לבמבא כגון 
ש ריבוי גוונא 

די
דהכי 

בהנך. ונראה, 
אדומה וכיוצא 

שלום 
של רבי 

פי יסודו 
על 

שו 
פירו

מרבותיו 
שמע 

ש
שן 

הדר
שלמי 

ירו
דמה 

ש, 
הדרו

דרך 
על 

שראל 
בארץ י

מספר כך 
אין 

אית בה במבות 
במבא 

מספר. 
אין 

עבודות 
אית 

טכני 
לצוות 

ל"ט 
דתניא 

מהא 
ראיה 

לכך 
והביא 

טכני 
הצוות 

שים 
עו

מלאכות 
אבות 

שתייה, המברגה, 
ואלו הן החביתה, ה

ההגברה וכו' אלמא דאית להו עבודות 
ש לדחות הראי', דמה לי 

אך י
רבות. 

ש
שה, ל

שים חמי
שעו

עבודות הטכני 
לבדו וצ"ע. ־

אחד 
דאוכל 

במבא 
קית 

שו הוא 
שוואנצאסך: אומר ר"י דפירו

שאמר לו 
שב"ע ניצח"ת 

נוטריקו"ן- 
שייבא: נצחונך 

לקצין 
מפעי 

הקצין 
שבעה על אפס וביזיון הוא לי, 

עומד כ
שה חסד עימדי ותן לי את הניצחון, 

ע
שייבא ברחמיו וב

מיד נתן לו הנצחון 
שה לך רב ־

ע
שופטים ובעצת 

ה
רחמי 

הברית 
למקום 

קראו 
שלהם, ועל כן 

שב"ע ניצח"ת, ובתימן קראו לו 
שם 

ב
שוו"א-צוסכ"ו, וד"ל.

המכריע 
שן 

העק
הם 

נחלאים 
ארבעה 

מתני': 
שה 

חמי
אומרים 

אחרים 
והמקרקר. 

ההוייפצאך 
שבעה נחלאים 

אלטינא 
אמר רבי 

המפיץ. 
אף 

הם, 
שפריץ 

המ
הכרית 

ההוייפצאך 
המכריע 

שן 
העק

הם 
אלטינא 

כרבי 
הלכה 

שמואל 
רבי 

אמר 
והמצחיק. 

וקיימו חכמים את דבריו: גמ': ארבעה נחלאים: מאי 
תקרי 

שמיה דרב כהנא אל 
נחלאים אמר רב אריה מ

נחלאים אלא נחלים מה כל הנחלים הולכים לים אף 
כל הנחלאים הולכים לנחלא-קעמפא. וממאי? דתנן: 
חייל'. 

שלי נחלא-קעמפ לכל 
הקעמפ 

'מצאתי זה 
שמיה 

מ
קלטא 

מתיב רב נאונא, ואיכא דאמרי רב 
שא תנן הקעמפ 

שא אסיפא, דברי
שיא רי

דקלטנא: ק
שא 

שא: רי
שלי ובסיפא אמרינן לכל חייל. אמר רב פ

שתא דעברה, סיפא בהאי שתא. והכא נמי מסתברא 
ב

שתא הוי בנחלייא ארבע מאות חייליא מלבד 
דבהאי 

לימודינא 
שמעתא 

מ
צוות-טכנייתא 

מפקדייא 
מאי אחרים, אמר 

ופעילותא: אחרים אומרים וכו': 
שרדא 

ש מתיבתא: אנא יתבינא במ
שולם בר דרא

רב 
שמעתי להאי תנא דאמר אנא סיגמנא בעלמא. מיד 

ו
שמיא ואמרה הפצה הפצה הפצה. 

יצתה בת קול מן 
שולם מזרחא דמנהל לימודא הוי, 

אילימא האי תנא 
אם כן מאי הפצה הפצה, אלא מאי לאו דהוי רב אהרן 
ש"מ: 

דמן סיגמנא דעביד הפצה בכל רגעא ורגעא. 
תנאי, 

הני 
קמיפלגי 

במאי 
אלטינא וכו': 

אמר רבי 
שאלה זו 

ב
מטבחא 

ש 
אי

במבאה 
דניאל 

רב 
אמר 

ש יודע לפצחה, אף 
שתברו קולמוסים רבים ואין אי

נ
שאלתיו ולא ידע, אך כי אתא יוסלה לוינא מההוא דנתניא 

של הגולה 
את רב מנגם רבה 

שוקא 
שאלו את יוסלה לוינא כמה נחלייא איכא ב

שיא בחד דקא, דתניא 
תירץ האי קו

דזכרי את קעמפא ולא ידע, אמר זילו ואתי, למחר אתו כל חכמי קעמפיא ואמר להו תלת 
ממכירה 

תרנגוליא 
שיב ארבעה אף 

שה זכרונייא דנחלייא, וח
שלו

שיא, חדא דהוי 
פירו

דפומבדיתא דמקרקר, ותו, הנך דלעיל זכרונייא דנחלייא ואף צחוקא דמערכוניתא, ותו, 
שלום- דהוי כל 

שה מנהלי פעילותא דהוי בקעמפא, 
שלו

הנך דלעיל זכרונא דנחלייא ואף 
שפריץ ברובה ימא על חייליא, שניאור- 

יומא בכריתא במיטתא, מיכאל- דהוי כל יומא מ
מגדא אמר: 

שין אמה ומצחיקייא כל חטיבתא דצעירא. כי אתא אנקווא 
דהוי גבוה חמ

שבינא וגדול אנא: 
שרי דיברותיך כיוונת לדעת גדולים, דכך אף אנא ח

יוסלה יוסלה, א
שפריץ 

שן המכריע ההוייפצאך הכרית המ
שן וכו': והא תני העק

שבעה נחלאים הם העק
שבעה דאף 

שבעה? אמר רב לוי גנרליא: לעולם אימא 
שה ואמאי תנא 

שי
והמצחיק והוי 

שמו דגנרליא לא תנא. מתקיף 
שא דיתפרסם 

ש
שום סוד ה' ליראיו וח

גנרל בכלל הוי ומ
שבעה, 

שוואנצאסך: ומי יימר דאת הוי 
שמיה ד

לה מר גינדא ואמרי לה רב מרינובסקא מ
אף 

קעמפא דעביד 
מסריטא דכל 

אי נמי צלמא דקעמפא, ואי נמי 
דילמא דמזכירא, 

ש"טא דנחלייא לא תתני כולהו הנך דאיכא אנא, וכן אמר 
שמוליק מ

קליפא?! אמר רב 
נהגא דקעמפא דנהג בטסלא ובג'יפא במלחמתא דופרצתא, תיקו:  

נחלייא
ארבעה נחלאים 

שי 
פרק חמי

נח.

שלא הספיק להיכנס 
שנים 

ת בהרי קסטינה נמצא דף גמרא מיוחד מלפני אלפי 
תיקו

ת הע
בחפירו

תק
תוס' בצדדיו | למדני ומר

ש"י ו
ת מובא הוא לפניכם עם ר

שיפה בלעדי
ש"ס | בח

לדפוסי ה
ש: לוי קרנא

מגי



ובאיטיות  ארוכות.  דקות  עברו  חלפו- 
עצמי  את  ומוצא  עיניי,  את  אני  פוקח 
כשכולי  ענק,  ברוש  לעץ  מתחת  קבור 
צד  מכל  אותי  המקיפים  בענפים  מסובב 
את  קלטתי  סביבי  כשהסתכלתי  ופינה. 
המצב. התרחשה פה רעידת אדמה, שגרמה 
אדיר  ברוש  עץ  נפל  ועלי  גדול,  לחורבן 

ממדים, שגרם לאיבוד הכרתי.

להתעלם  יכולתי  לא  אך 
מכך שבד בבד שגרם הוא 
לי לאבד את ההכרה, הציל 
בזכות  בטוח,  ממוות  אותי 
שכיסו  הצפופים,  ענפיו 
ועד ראש..  אותי מכף רגל 
על  לקב”ה  הודיתי  מיד 
שעשה  הגדולים  ניסיו  כל 

עימי. 

נזכרתי  משים  ומבלי 
הציל  שהקב”ה  בחזקיה, 
ונורא,  גדול  מצבא  אותו 
צריך  היה  טבע  שעל-פי 
יחד  בשבי  ולקחתו  לנצחו 
אך  ישראל,  בני  כל  עם 
הקב”ה  פלאי  ובאופן  בנס 

הצילו. והצבא הגדול והחזק ברח לו, מבלי 
לחולל לעם ישראל מאומה. וכן כאשר היה 
הקב”ה  הצילו  למות,  נטה  וכמעט  חולה 

והחזירו לחיים.

מופלאים  ניסים  על  הודה  לא  חזקיה  אך 
הקב”ה  עשהו  לא  כן  ועל  להקב”ה,  אלו 
ודורו היו  כבר בדורו משיח. אע”פ שהוא 
ראויים לכך. אך ההזדמנות חמקה לה עקב 

כך ש’בסך-הכול’ לא אמר תודה להקב”ה.

לי  שהראה  המאזניים  עלו  עיניי  למול 
אבא, וההודאה של חזקיה מיד 
שהיה  דבר  כמו  בעיניי  עלתה 
הכף  את  להכריע  יכול 

ולהביא גאולה. וחזקיה פספס את המעשה 
עוד  שימשיכו  וגרם  להודות,  הזה-  הקטן 
יכול להכריע  היה  גלות. הוא  אלפי שנות 

בפעולה קטנה, והוא פספס..

בי  ועלו  צפו  במאזניים,  נזכר  בעודי 
הגעגועים לאבא, אמא, וכל משפחתי ביתר 
שאת. ובזהירות, בעודי ממשמש את אבריי 
לא  מהם  אחד  אף  לבדוק 
נפגע, קמתי מסבך הענפים 
שהקיפוני. ב”ה, שום איבר 
מגבשושית  חוץ  נפגע,  לא 
על  לי  שצמחה  קטנה 
הברוש  עץ  ממכת  הראש, 

הקשה..  

שבזה  לקב”ה  הודיתי  שוב 
הסתכם כל העניין. ובכוחות 
נכחו,  הבטתי  מחודשים, 
ולפליאתי, ראיתי שהמבנה 
עומדו  על  נשאר  המלכותי 
כמה  למעט  שלם.  כמעט 
אבנים מגגו שנפלו לקרקע 
הרוסה  נראית  שהייתה 

כלאחר חורבן..

כל  על  מחשבה  מתוך  מתונים,  בצעדים 
צעד, שמא אגרום למפולת מסוכנת, דילגתי 
מעל כל המכשולים, עד שראיתי את פתח 

לעברו  התקרבתי  המבנה. 
מסיט  שאני  כדי  תוך 
שבורים  חפצים  כמה 
לתוכו,  שהתגלגלו 
הצלחתי  ו..הופ! 
בהצלחה  להיכנס 
וללא פגע למבנה. 

בחוץ  אם 

המראה היה מזעזע, בפנים, על אחת כמה 
וכמה. מכל פינה שאליה הפניתי את מבטי, 
ניבטו לעברי הרס משולח ללא רסן, וקול 
עורבים החל להחריד את ליבי, כשמפעם 
כנראה  הנובע  פיצפוץ  קול  נשמע  לפעם 
כתוצאה מהרעידה הקשה, שצבט את ליבי 

יותר ויותר..

כמעט והתחלתי לבכות ולהישבר, אילולא 
נזכרתי ב’בנימין קלעצקער’, חסיד אדה”ז, 
מותש  כשכולו  לאכסנייה  הגיע  שפעם 
מעמל הדרך, וכשהמוזג הנכרי הזקן הגיש 
בכדי  מיהר לשתותו  לא  יי”ש.  כוס  לפניו 
להשיב את נפשו, אלא חיכה מעט בעודו 
הכוס  החלה  ופתאום  בשרעפיו,  מתעמק 
ירקרקות  ובועות  מוזר,  בסיבוב  לבעבע 
וציפורים  הכוס,  גבי  על  לצוף  החלו 
בקולות  לעברו  לקרוא  החלו  שחורות 

מחרידים ומאיימים. 

וזעק  אבנטו  את  חגר  בנימין,  ר’  קם  מיד 
בישראל”.  ולא קסם  ביעקב  נחש  לא  “כי 
ופנה לעגלונו בציווי בהול לאסור מיד את 
המרכבה ולצאת לדרך בזריזות.. במהירות 
עלו הם לעגלה והחלו לדהור לכיוון ליאדי, 
ציפורים  אחריהם  רודפות  הדרך  כשכל 
הם  מנסים  העת  כשכל  נוראות,  שחורות 
ר’  מעל  ליטול  המחודדות  במקוריהם 
בנימין את כיפתו וכובעו. בכוחות עצומים 
החזיק ר’ בנימין את כובעו 
הם  שהגיעו  עד  וכיפתו, 
לליאדי.  בוקר  לפנות 
המכושפות  והציפורים 

נעלמו כלא היו.

כשכולו  הוא  נכנס 
לאדה”ז,  נסער 
שאמר לו: “ר’ 
 , ן מי י בנ

הלילה  כל  עיניי  את  לעצום  יכולתי  לא 
‘להם’, ונלחמתי בהם  בגללך. לא הרשיתי 
מהם  למנוע  הצלחתי  וב”ה  הרף,  ללא 

מלקחת את ה’מוחין’ שלך”..

ובלחש  ובתעצומות,  בעוז  התאזרתי 
ובכוונה גם חזרתי על הפסוק הזה, והרווחה 
וגיששתי,  בדרכי,  המשכתי  לליבי.  באה 
המלכותי,  הכיסא  את  למצוא  כשבכוונתי 

ומאחוריו את התמונה..

וחיפושים,  תעיות  של  דקות  כמה  לאחרי 
הצלחתי לזהות בידי את הכיסא המלכותי, 
שנרגש שנשאר דיי שלם, וגיששתי בידיי 
שסוף  עד  מאחוריו,  הקיר  את  הפצועות 
אך  הנכספת,  התמונה  את  מצאתי  סוף 

לגודל שברוני, היא הייתה שבורה..

התמונה  כששבריי  אונים  באין  עמדתי 
צער  מרוב  להישבר  חישב  וליבי  בידי. 

על כך שנגזר עלי כעת להישאר כאן 
לעולמים, ולעולם לא אפגוש עוד 

את בני משפחתי האהובים.. 

דמעות חמות החלו לגלוש על 
ופיקת  רטטו,  כתפיי  לחיי, 
גרוני עלתה וירדה חליפות. 
לרעוד  החל  גופי  כל 
ומהתרגשות,  מצער 
הומה  קול  בקע  ומפי 
“רבי.  ומתחנן: 

לך,  אני  מבטיח 
ר  ו ז ח א ש כ ש
ה  ר ג ש ל

לא  הרגילה, 
ק  י ס פ א

מלחשוב 
ל  ע

ששמואל  לאחרי  תקציר: 
-תוך  מופלאה  בצורה  הגיע 
כדי התוועדות יום הולדתו- 
לכמה מאות שנים לפני, ושם 
עבר כמה וכמה מאורעות לא 
בסוף  שלבסוף  עד  רגילים, 
קאדי  מול  אל  ונאם  הגיע 
מדבריו  שהתלהב  איום 
היהודים  כל  את  ושחרר 
וכשהתחילו  בזכותו,  שאסר 
כולם לצאת התרחשה לפתע 
שגרמה  עזה  אדמה  רעידת 
ולאבד  מכה  לקבל  לשמואל 
לחושך  וליפול  הכרתו  את 

עמוק...



פעולה  עוד  אעשה  תמיד  ותמיד  הגאולה. 
ועד פעולה, ולו הקטנה ביותר, בכדי להכריע 
ולהביא כבר להתגלותך המושלמת לעיני כל 

בשר, בגאולה האמיתית והשלימה!!!”

קצוות  ב’  את  חיברתי  בידיי  משים  ומבלי 
התמונה החצויה והרוסה. לפתע, ללא הכנה, 
המפלח  רעמים  קול  הקדמה,  מבלי  פתאום, 

כליות ולב, נשמע בכל חלל הבניין. 

כל גופי הזדעזע ברעד אדירים, ועייני ראו 
המסתכל.  כל  עיני  את  המעוור  בהיר,  אור 
עצמתי את עיניי מתוך חשש לבאות.. ושוב 
הרגשתי שאני מתעופף, ממש כמו שהרגשתי 

בפעם הראשונה שנשאבתי לתוך התמונה..

כמו  נעימה,  חבטה  אותה  את  הרגשתי  ואז 
יורק,  בניו  נחת  כשהמטוס  שהרגשתי 
כשבאתי עם משפחתי ל770. וכך גם עכשיו, 
הרגשתי את עצמי נוחת ונופל על שטיחים 

רכים ומלטפים. וזהו. הזעזוע פסק באחת. 

עדיין פחדתי לפקוח את עיניי ולראות לאן 
הגעתי  כעת  אולי  יודע?  מי  הפעם.  הגעתי 
מובילים  כשהשובים  הבית,  חורבן  לזמן 
בשוטי ברזל את שבוייהם לכיוון הגלות, או 
ח”ו  או  הנוראה,  האינקיוויזיציה  בימי  שמא 

לימי השואה האיומה..

צפון הארץ, ישראל. התשפ”ב.

אך אז הרגשתי יד מוכרת מונחת על כתפיי. 
את  מולי  וראיתי  עיניי  את  פקחתי  אט  אט 
אבא וכל משפחתי כשפניהם חיוורים כסיד 
מוכרים.  לא  אנשים  עשרות  עוד  ומסביבם 
וחיבקתי  מיד  קפצתי  עצומה  שמחה  מתוך 
את אבא ארוכות, שחיפה על געגוע ממושך..

כשבסוף התגברתי והצלחתי להתנתק, אבא 
בקולו העמוק, שאלני ברוך: “שמואל, אתה 
החבלה  את  בדאגה  מלטף  בעודו  בסדר?” 

שצמחה על ראשי.

רוחי החל לשוב אליי. ובקול שמח וצוהל, כל 

כך ששבתי למשפחתי ולזמן הגאולה, השבתי 
על  בבירור  ניכרה  עדיין  הפליאה  אך  שכן. 
את  ושאלה  התקרבה,  אמא  כולם.  פני 
השאלה שרצו לשמוע כולם: ‘שמואל, לאיפה 
נעלמת לכל כך הרבה זמן, אתה היודע איזה 
החבלה  זה  ומה  בשבילך?  עשינו  חיפושים 

הזאת של ראשך?”

בכדי לסדר את המצב הצעתי שנשב חזרה 
כולם סביב השולחן, ואספר את כל הקורות 
סביב  מקומותיהם  את  תפסו  כולם  אותי. 
אתה  תודה.  “אבא,  אמרתי:  ומיד  השולחן, 
רצית להעניק לי מתנה נפלאה עם מסר עוד 
יותר מכריע ומופלא. וזימן הקב”ה, שאעבור 
בין זמנים, מקומות וסיטואציות, שעל ידיהם 
כמה  זה.  מסר  עצמותיי  לעמקי  עד  אחוש 

חשוב להכריע!”

הגעתי  ‘איך  פלט  השולחן  בקצה  מישהו 
האווירה  לפוגג את  ובכדי  לזמנים אחרים?’ 
הכבידה והמתוחה שנוצרה, עניתי בבדיחות 
הדעת: “כולם מכירים את מה שהרבי אומר 
אז  ומשיח?  בגאולה  מלאים  הספרים  שכל 
עכשיו תלמדו פירוש חדש- גם כל התמונות 
כמו  ההכרעה.  בעניין  זה,  בדבר  מליאות 
בגאולה שדומם יצעק, כך עכשיו, דומם יכול 

להחיות אצלך דברים מופלאים..”.

וסיימתי מתוך חיוך עליז, בנימת התנצלות: 
לא באמת  על תמונות שהם  ‘שמעתם פעם 
היה  ממש  ככה  אז  חלונות?  אלא  תמונות, 
כאן, ראיתי תמונה שובת עין, וכשהתקרבתי 
חלון,  בכלל  כנראה  שזה  התברר  לכיוונה 
אתם  ש..  עד  מדי  יותר  התכופפתי  וכנראה 
יודעים את המשך..’, סיימתי בנימה מבודחת.

וכל המתח התנקז לתוך צחוק מתגלגל שעלה 
מבין כולם.. ואז כשהאווירה הייתה מבודחת 
את  להם  וסיפרתי  בנינוחות  ישבנו  משהו, 
התוועדות  של  בשילוב  אותי,  הקורות  כל 
חסידית על כל המסרים שלקחתי מהסיפור 

הזה.. 



פורים תשל"א.

חב"ד,  הר  נחלת  גורנלייזר.  משפחת  בית 
קריית מלאכי. כ"ה שבט תשפ"ג.

בעוד לוי נובר במכתביית סבא שלמה, נשמט 
דף אחד על הרצפה, שסקרן את מוחו של לוי 

מאוד, הכותרת היתה "ביקור שז"ר"...

"מה הקשר בין סבא לנשיא שז"ר? ועל איזה 
ביקור מדובר?"

המכתב  על  בחטף  עיניו  את  לוי  העביר 
והביקור המדובר הינו בפורים תשל"א.

הרהר  בתשל"א",  בקבוצה  הי'  בכלל  "סבא 
ייפגשו  וסבא  שהנשיא  "למה  לוי,  לעצמו 

בשנה זו?"

וסבא  שבידו,  במכתב  מנופף  למטבח  לוי  רץ 
מה  על  כמבין  בחיבה,  לעברו  חייך  שלמה 
החל  פיו,  את  פצה  שלוי  לפני  לשאול.  רוצה 

סבא לספר:

כתבתי  תשל"א,  שנת  שלי,  הקבוצה  "בשנת 
הקודש,  בארץ  אשר  לחבריי  מכתבים  הרבה 
ההעתקים מהמכתבים  לב,  וכפי שכבר שמת 
מהסיבה  היטב,  אצלי  שמורים  ששלחתי 
הפשוטה שכתיבת המכתבים היתה גם כחלק 
ב-770  הרגעים  על  אישי  יומן  מכתיבת 

במחיצת הרעבע בקבוצה".

לקח סבא מידי את המכתב והחל לקרוא:

"לידידי ורעי וכו', שלום וברכה!

אודות  לי  הידועים  הפרטים  כל  לך  אספר 
מר  )-הנשיא(  הפרעזידענט  של  הביקור 
אדמו"ר  כ"ק  אצל  שז"ר  שניאור-זלמן 

שליט"א שלשום, בליל וערב חג הפורים:

כמה ימים לפני יו"ד שבט, הגיע לכאן הרה"ח 
ובאותו  מירושלים,  סלונים  זעליג  עזריאל  ר' 
יום ביקש הרבי שיכנס אליו לרגעים אחדים. 
נודע שהוא סיפר לרעבע שבטרם  לאחר מכן 
ביקשו  והוא  שז"ר,  מר  עם  נפגש  נסיעתו 
להיות  מתכוון  והוא  שהיות  לרבי,  למסור 

בניו-יורק בסביבות חג הפורים – מבקש הוא 
וקריאת  ערבית  לתפילת  הרבי  אצל  להיות 

מגילה, ואח"כ לשוחח עמו.

הקונסוליה  עם  קשר  יצרו  ימים,  באותם 
שז"ר,  של  ביקורו  תיאום  לצורך  הישראלית 
והגיעו לכאן – ל-770 - כמה פעמים, אנשי 
שירות הביטחון הישראלי והאמריקני, ובדקו 

את הבניין בכללות.

עש"ק  שעבר,  שישי  ביום 
הכנו  החלו  זכור,  פ' 

לקראת  רציניות 
הרבי  הביקור. 
לרב  הורה 
 , ב ו ק ד ו ח
שני  שיכינו 

של  סידורים 
ת  ל ה ת "

עם  ה'" 
ת  כ י ר כ

ר  ו ע

 , ת ד ח ו י מ
ף  י ס ו ה ל ו
הכריכה  ת על  א

הכיתוב "פורים תשל"א". כמו כן הורה להכין 
הכיתוב  עם  נוספים  סידורים  חמישים  עוד 
הזה, אבל שלא יהיו בכריכת עור, רק בכריכה 

יפה ומהודרת.

את  להדפיס  הרבי  ביקש  זאת  כל  מלבד 
לאדמו"ר  ביתך"  יושבי  "אשרי  ד"ה  המאמר 
הזקן, ולעשות לזה שער, ולכורכו בכריכת בד 
כן  וכמו  תשל"א".  "פורים  עלי'  גם  ולכתוב 
ביקש גם להזמין אצל הרה"ח ר' שלום העכט 

מגילה עם כיסוי כסף מהודר.

מיוחד  ועד  גם  הרעבע  סידר  אלה  בימים 
חברי  פורים".  וליל  ערב  של  "ועד  שנקרא 
הועד הם הרבנים החסידים: משה פנחס כ"ץ; 

קזרנוסקי;  אהרון  שלמה  קליין;  הלוי  בנימין 
דוד רסקין; יהודה לייב גרונר וח. י. ק.

עוד  שיכינו  הרעבע  הודיע  ראשון  ביום 
שיכינו  גם  וביקש  כנ"ל.  סידורים  חמישים 

כיפות עם הדפסה כנ"ל.

הסידורים  יהיו  מתי  הרבי  התעניין  שני  ביום 
המסדרים,  לועד  למסור  גם  וביקש  מוכנים; 
בחורי  יעמדו  הכניסה  של  השביל  שע"י 
ולא  הסדר,  על  לשמור  שיוכלו  כדי  הישיבה 

כמו שהי' פעם שעברה )שלא הי' סדר(.

הם  כי  הרבי  הודיע  הסידורים,  אודות 
שז"ר,  של  הפמלי'  אנשי  לכל  יחולקו 
מהאורחים.  כמה  עבור  גם  כן  וכמו 
שזה  אחד  לכל  לומר  ביקש  הרבי 
הוא  ואין  מזכרת,  בתור  לו  ניתן 

צריך להחזיר.

המסדר'  'ועד 
הרעבע  את  שאל 
את  לסדר  כיצד 
 , ת ס נ כ ה - ת י ב
והמקום  היות 
בגלל  צפוף  יהי' 
ואמר  הביקור, 
צורך  שאין  הרבי 
ויעמידו  שלו,  בסטנדר 
כששאלו  כיסאות.  עם  שולחנות  שלושה  רק 
 – לשז"ר  שיתן  למגילה  בנוגע  הרבי  את 
את  עבורו  יחזיק  שמישהו  לסדר  כדאי  האם 
המגילה וכן לעמוד לידו בעת קריאת המגילה 
צריך  כן,  הרעבע:  ואמר  כיאות?  ולהחזיקה 

לסדר את כל זה.

בנוגע לזמן ביאתו של שז"ר ל-770, החליט 
לתפילת  קרוב  שיבוא  הרבי 

לדקות  ויכנס  ערבית, 
ת  ו ד ח א

לערבית  ויצאו  פמלייתו,  עם  ביחד  לרעבע, 
וקריאת מגילה, ואחר כך יכנסו שוב לרבי.

של  בחנות  הזמינו  לאורחים  הכיבוד  את 
פשוט  שיהי'  אד"ש  וביקש  מארמעלשטיין, 
שמעתי,  בחיצוניות!...   – והדר  פאר  ברוב 
שהרעבע  חשב  המסדר  ועד  מחברי  שאחד 
ירצה לאכול באוכל וכלים שלו מהבית, והוא 
התקשר לרבנית ושאל אודות הכלים, ואמרה 
לא  שהרעבע  נודע  אח"כ  הכל.  את  שתשלח 
האוכל  לו, שגם את  והודיע  מזה,  מרוצה  הי' 
שלו, וכן של שז"ר – שיכינו הכל מקייטרינג 

הנ"ל. וכך עשו.

תפילת  התקיימה  בצהריים,  רביעי  ביום 
הרבי  נתן  זה  ולפני  שתיים,  בשעה  מנחה 
מחצית השקל בחדרו. אחר תפילת מנחה באו 
וביקשו  האמריקאית  החשאית  מהמשטרה 
ביקש  והרבי  הרבי,  של  חדרו  את  לבדוק 
כי  זה,  על  שיוותרו  מהם  לבקש  שישתדלו 
וכו'.  רצה שיבדקו המגירות עם הכתבים  לא 
שלא  הסכימו  והם  מהם,  ביקש  גרונר  הרי"ל 
בביקור  והסתפקו  דקדקנית  בדיקה  לערוך 

בחדרו הק'.

בנתיים שלח הרעבע משלחת לקבל את שז"ר 
בבית מלונו. במשלחת היו הרבנים החסידים 
אליהו-יאכיל סימסון ושמואל לויטין, והנהג 
י. ק. בשעה חמש וחצי עזבו את בית-המלון, 

והגיעו לכאן בערך בשעה שש.

היו  ל-770  ופמלייתו  שז"ר  כשנכנסו 
והתמימים  כאן הרבה אנ"ש 

לראות  שנדחקו 
ת  א



גם סידור...

אד"ש  כ"ק  עמד  אח"כ 
את  לקח  ממקומו, 

הסידור  את  ולקח  עצמו,  את  וחגר  הגארטל 
בסידור  מתפלל  הייתי  אני  גם  ואמר:  שלו, 
מתפלל  שאני  שנה  עשרים  כבר  אבל  כזה, 

בסידור של אדמו"ר הריי"צ.

והוסיף:  להחליף...  צריך  לא  שז"ר:  ואמר 
אחרי התפילה וקריאת המגילה צריכים אתם 
 – מוכנים  תהיו  וכאשר  הצום,  את  לשבור 

תודיעו לי ואני אכנס.

לאחר  ייעשו  שניהם  לא,  הרעבע:  ואמר 
לקונסול  גם  סידור  הרעבע  ונתן  התפילה. 

ישראל, מר רחבעם עמיר.

גרונר  לייבל  ר'  ניגש  מהחדר,  יצאו  כאשר 
והסידור,  המגילה  את  ממנו  ולקח  שז"ר  אל 
למעלית  הרבי  נכנס  אח"כ  עליו.  להקל  בכדי 
כשהוא משלב את ידו הק' בידו של שז"ר. יחד 
הוראתו  )לפי  הרש"ג  גם  במעלית  היו  עמם 
וירדו  ומהמשטרה.  חודקוב,  הרב  הרבי(,  של 

למטה.

וכך  שז"ר,  ביד  ידו  לשלב  המשיך  הרעבע 
נכנסו לבית כנסת למטה. שם היו מוכנים כבר 
שלושה שולחנות וכסאות – אחד עבור הרבי, 

אחד עבור שז"ר ואחד עבור הרש"ג.

ואמר  שז"ר,  אל  הרבי  ניגש  הקריאה  אחרי 
לחדר  במעלית  ועלו  ביחד  והלכו  לבוא,  לו 
דקות  כמה  לחדר.  שניהם  רק  ונכנסו  הרבי, 
כוסות  עם  גרונר  לייבל  ר'  לשם  נכנס  אח"כ 
על  שם  הוא   – ופירות  משקה  ומזונות,  תה 

השולחן ויצא.

 12:00 השעה  עד  ביחידות  הי'  שז"ר 
בלילה, ואז יצא לחדר המזכירות, שם 
מסר לחודקוב פ"נ ודמי פ"נ, והשתהה 
השמועה,  ]ע"פ  רגעים  כמה  שם 

בכל אותן ארבע שעות מאז החלה 
הרבי  טעם  לא   – היחידות 

ל  כ ו א ה מ
 ' י ה ש
על  מונח 

 , ן ח ל ו ש ה
עדיין  ונשאר 
רק  בצום. 
שז"ר  כאשר 
בחדר  שהה 
ת  ו ר י כ ז מ ה
הרבי  אכל   –
מעט מהמזונות 

בחדרו[.

מחדר  יצא  שז"ר  כאשר 
ויצא מחדרו ללוות  הודיעו לרבי,  המזכירות, 
בחוץ,  להם  המתין  המונים  קהל  שז"ר.  את 
"כי  לנגן  החלו  הדלת,  למפתן  הגיעו  וכאשר 
אלוקים יושיע ציון וכו'". והשתהה הרבי עם 
שז"ר כחמשה רגעים, ואח"כ ניגש שז"ר לרכב 
שלקח אותו לבית מלונו, והרעבע המתין עד 

שנסעו".

התלהבתי ואמרתי לסבא- "והיום? איפה אנו 
רואים את הקירובים האלה היום, כאשר איננו 

זוכים לראות את הרבי בעיננו הגשמיות?"

כל  מאד  חשוב  "ולכן,  לי-  ענה  מיד  וסבא 
המאזניים  את  שיכריע  שלנו,  קטן  מעשה 
והרבי  ההתגלות  את  ויפעל  השקולות, 
שם  יהיו  המשיח  וכמלך  אותנו,  ויגאל  יבוא 

הגילויים הכי גדולים!"

הפגישה 
ן  י והרעבע, ב שז"ר 

והתמימים הממונים לשמור על הסדר, ואני 
בתוכם, בקושי הצלחנו לשמור על הסדר".

לוי,  התפעל  מהועד?"  חלק  היית  "סבא, 
על  מתיישב  בעודו  שלמה  סבא  ענה  "אכן" 

הסבא ולוגם מכוס התה החם.

"כששז"ר נכנס, הודיעו מיד לרעבע על כך, 
הספיק  כן  לפני  פניו.  את  לקבל  יצא  והרבי 
והרש"ג,  ליברמן  חיים  ר'  את  לחבק  שז"ר 
מאוד  התרגש  הרעבע,  את  ראה  וכאשר 
מפליא  והי'  פעמים.  ב'  זה  את  זה  ונישקו 

לראות את הקירוב העצום שזכה שז"ר...

כאשר נכנסו לחדר הרבי, נכנס הרי"ל גרונר 
אחריהם ולקח משז"ר את המעיל.

מסתמא  הרעבע:  לו  אמר  שז"ר,  כשנכנס 
ונפל פחד היהודים עליהם. ואמר שז"ר: בלי 
פחד. והשיב הרעבע: כשצריך להיות – פחד 

היהודים עליהם.

של  השיחה  את  בטייפ  ששמע  אמר  שז"ר 
מאוד  בחריפות  הרבי  דיבר  בה  שבט,  יו"ד 
למה  שז"ר  ושאל  נושאים,  וכמה  כמה  על 
צריכים לכעוס, והלא אצל חסידים אין סדר 
זה של כעס, כי רק אצל 'מתנגדים' יש סדר 
כעס, אבל לא אצל חסידים...  לידי  שבאים 
את  אומר  שכבודו  אני  שמח  הרעבע:  ואמר 

זה...

ממאמרים  צילום   – לרבי  מתנה  נתן  שז"ר 
בכתי"ק, רובם מאמרי אדמו"ר הזקן. כמו-כן 
מסר גם צילומים מדפים בודדים בהם רשום 
אודות רמזי הגאולה. ובתחילת הרשימה הי' 
רשום שזה מאמר מאדמו"ר הצמח-צדק או 
מעניין  שזה  הרעבע  ואמר  הזקן.  מאדמו"ר 
בחב"ד  מדברים  היו  לא  בכלל  כי  מאוד, 

ואף  וכדו';  רמזים  אודות 
הזקן  מאדמו"ר  אחד  מאמר  שישנו 
הוא  הרי   – זה  אודות  מהצמח-צדק(  )או 
מהמאמרים שלא השתדלו לפרסמם, והניחו 
משתדלים  כלל  שבדרך  למרות  בצד,  אותם 
 – ולכן  מאמרים.  ולפרסם  להפיץ  מאוד 
ולבדוק  בזה  לעיין  מעניין   – הרעבע  סיים 

אם כדאי להדפיסו לפרסמו.

מאסיפת  דו"ח  לרבי  שז"ר  מסר  אח"כ 
הרבנים דשנת עת"ר לערך, ודיברו הרבה על 

תקופה זו.

שהדפיסו  המאמר  את  לשז"ר  נתן  הרעבע 
שמשתדלים  ואמר,  הביקור,  עבור  במיוחד 
הזקן  מאדמו"ר  מאמר  לכבודו  להדפיס 
בידו,  עלה  הפעם  וגם  נדפס;  לא  שעדיין 
הזקן  מאדמו"ר  מאמר  להדפיס  והצליח 
הרעבע  ואמר  ביתך".  יושבי  "אשרי  ד"ה 
שבמאמר זה ישנו חידוש גדול, שמפרש כל 
פסוק ופסוק עד קרוב ה' לכל קוראיו – דבר 
שבדרך-כלל  המאמרים,  בשאר  רגיל  בלתי 

מתעכבים על פסוק אחד.

שעוברת  אחת  נקודה  יש  האם  שאל  שז"ר 
שהם  או  הפסוקים,  בכל  התיכון  כבריח 
ישנה  הרעבע:  והשיב  נפרדים,  עניינים 

נקודה אחת, אבל הם פירושים נפרדים.

נרתיק  עם  המגילה  את  הרבי  לקח  אח"כ 
לשז"ר:  ואמר  ביופיו,  ומרהיב  מהודר  כסף 
היות והולכים לקרוא במגילה, הרי זהו דבר 
בעיתו... וכדי שיהי' למר לזיכרון, ובשבילי 
– הרי מגילה, ורשום עלי': פורים תשל"א.

כה  שהרבי  מהעובדה  מאוד  התרגש  שז"ר 
כ"כ  מגילה  לו  שהעניק  עד  אותו,  מחבב 
ידו  את  הושיט  התרגשות  ומרוב  מהודרת, 

לרבי והודה לו על המגילה.

הי'  הריי"צ  אדמו"ר  הרעבע:  אמר  אח"כ 
כאשר  זאת,  ולמרות  נפלא,  זיכרון  בעל 
הגיע לתפילה, אפילו מנחה או מעריב, נהג 
הכנתי  במילא  הסידור.  מתוך  רק  להתפלל 



מוגדלמוגדל
וחגיגיוחגיגי





יום ראשון כ"ה מנחם- אב. נחל'קעמפ.

"הסמג"ד גינדי, זה היום האחרון של הקעמפ, 
חייל  אלי  פנה  אליך"?  לפנות  לי  מותר 
"תקשיב,  לו.  עניתי  "בוודאי"  שניאור.  בשם 
הסמג"ד" אמר שניאור. "לפעמים אני מרגיש 
לכלום,  כוחות  לי  שאין  מרגיש  אני  מיואש, 
ואני לא יודע מה לעשות עם זה". "ברור לי 
תמיד  ממוקד  להיות  צריך  מכריע  שחייל 
ולא לנוח לרגע, אבל, לפעמים אני  למטרה, 
אני  עוצמה,  לי  אין  כוחות,  לי  מרגיש שאין 

מרגיש ממש כלומני'ק"...

"שניאור", אמרתי לו, "עכשיו אני ממש עסוק, 
יגיע  אני  בע"ה  בפורים  אז  יפה,  שאלה  זה 

אליך ונתוועד יחד ואני גם אענה לך". 

י"ד אדר- פורים. נחלת הר חב"ד.

אחרי יום שלם של מבצעים מכריעים בסיסות 
נחל'ה, בכל אזור הדרום,, עם קריאות מגילה 
בלי סוף, משלוחי מנות בכמויות אדירות וכו' 
כמה  להתוועד  קצת  ישבתי  סוף  סוף  וכו'. 
ליטול  ב"ה  הספקתי  השקיעה.  לפני  שניות 
ידיים והתחלנו להתוועד. תוך זמן קצר כבר 
הייתי עמוק בעניינים ותוך כדי שאני עוצם 
עינים ויורדות לי דמעות מכאב מדוע אנחנו 
לא רואים את הרבי היום, הגיע שניאור, ונגע 

בי קלות והזכיר לי את השאלה...

לו  ולומר  אותו  לדחות  ניסיתי 
לענות  במצב  אינני  שכעת 

התעקש  הוןא  אך  תשובה, 
והוכרחתי לענות לו..

לחיים,  "לחיים 
אתה  טוב.  תקשיב 
מה  את  לי  מזכיר 

בהתוועדות  שקרה 
זה היה  רב:  זמן לא  שנערכה בישיבה לפני 
על  התוועד  המשפיע  ההתוועדות,  באמצע 
העוצמה  על  הרבי.  של  במבט  שיש  הכוח 
שההסתכלות של הרבי עלינו פועלת בנו, על 
הכוחות המיוחדים שאנחנו מקבלים מהרבי 
קם  ולפתע,  שלו.  בתמונה  ההסתכלות  ע"י 

אחד מזקני היושבים וביקש לספר סיפור:

תשט"ז, כמעט שבעים שנה אחורה. קראון 
הייטס, ברוקלין, ניו יורק.

ילד  חי  שואה,  ניצולי  להורים  קטן,  בבית 
קט - מוישי נקרא לו, לשם העניין. 

בבית  למד  שלנו  מוישי 
לשם  היהודי,  הספר 
ההגעה לבית הספר הוא 
על  יום  בכל  עולה  היה 

הרחוב,  בפינת  הסעה 
שהייתה מובילה 

עד  אותו 

הספר,  בית  לפתח 
לפינת  ובחזרה 
שליד  הרחוב 

ביתו.

ילד  היה  מוישי 
שאבא  השתדל  הוא  מצטיין, 
ואמא שלו ירוו ממנו רוב נחת. הוא היה 
בטוח שזה מגיע להם, אחרי כל הסבל שהם 

סבלו בשואה.

כשמוישי היה בן עשר, נחתה עליו צרה. "אתם 
בטח שואלים, איזה צרות כבר יכולות להיות 
לילד בן עשר"? – פנה המספר למתוועדים. 
כשמוישי שלנו  יום,  בכל  ושמעו".  "הסכיתו 
היה חוזר מבית הספר, הוא היה יורד בפינת 
גדול  כושי  ילד  לו  מחכה  היה  שם,  הרחוב. 
חזקות  מכות  לו  ומחטיף  ומרביץ  וחזק, 

וכואבות.

מוישי שלנו לא היה ילד חלש, אבל הילד הזה 
היה חזק ממנו פי כמה וכמה. הוא לא ידע מה 
ביכולתו לעשות, לאבא ואמא הוא לא רצה 
לספר, כי הוא לא רצה להפחיד ולצער אותם. 
לעצמו,  מוישי  חשב  שואה",  ניצולי  "הם 
סיפור כזה, שגוי מרביץ ליהודי, יכול להחזיר 
"עדיף  פעם.  של  ולפחדים  לחרדות  אותם 

שאשתוק" – חשב לעצמו מוישי.

לאף  סיפר  לא  מוישי  ואכן,  ועושה,  אומר 
יורד  היה  הוא  ביומו  יום  ומידי  כלום,  אחד 
הקבועה  המכות  מנת  את  מקבל  מההסעה, 

שלו, ואז צועד הביתה בכאב.

באחד הימים, מוישי הסתובב על האופניים 
ברחובות השכונה, כשלפתע שם לב לאנשים 
היו  אלו  אחד.  בית  סביב  המתגודדים  רבים 
חסידי חב"ד, שחיכו לרבי שיבוא מביתו אל 
770. למוישי זה היה קצת מוזר, הוא לא הבין 
מה עושים אנשים כה רבים סביב לדלת אחת. 

"אגש ואשאל אותם" – אמר מוישי לעצמו. 
וכך עשה. מוישי ניגש לחסיד הראשון ושאל 
למי  פה,  עושים  אתם  מה  לי,  "תגיד  אותו: 

אתם מחכים"?

"פה נמצא הרבי מליובאוויטש" אמר החסיד. 
"הרבי מליובאוויטש"? שאל מוישי בפליאה, 

"מי זה"? "מה הוא עושה"? 

"אינך יודע מיהו הרבי מליובאוויטש"? שאל 
החסיד בפליאה, "הרבי הוא צדיק גדול, הוא 
ראש בני ישראל, אכפת לו מכל יהודי, והוא 

פנוי לשמוע ולעזור בכל צרה שלא תבוא". 

"אם ככה", חשב מוישי לעצמו, "אולי הרבי 
יכול לעזור גם לי – בבעיה שלי". "תגיד לי", 
פנה מוישי אל החסיד "מתי אפשר להיפגש 

עם הרבי"? 

"עם הרבי צריך לקבוע פגישה זמן רב מראש", 
ענה החסיד. "אבל, אם אתה רוצה, אתה יכול 
לגשת אל הרבי כשהוא בדרכו מביתו ל770, 
או מ770 לביתו". "אני בטוח שהרבי יתרצה 

ויתפנה לשמוע אותך". סיים החסיד.

וציפה  מוישי,  הגיע  שעה,  באותה  למחרת, 
בקוצר רוח לבואו של הרבי, הוא כבר הכין 
ומה  איך  התכונן  הוא  בפיו,  המילים  את 
הוא יספר לרבי על הגויה שמרביצה לו כל 
יום, והוא כבר דמיין במחשבתו את הברכה 
שהרבי יתן לו, ואת הסוף הטוב של הסיפור.

ממרחק,  מתקרבת  דמות  מזהה  הוא  והנה, 
"כן, זה הרבי" אמר מוישי לעצמו, 

והחל להתקדם בזריזות 
של  לכיוונו 

 . י ב ר ה



להתחיל  מוישי  בא  הרבי  למול  כשהגיע 
ולספר. ואז, הרבי נתן בו מבט רציני וחודר, 
כל המילים התבלבלו לו בפה, הוא לא הצליח 

להשחיל שום מילה. 

התקדם  הרבי  ארוכות  שניות  כמה  לאחר 
במקומו.  עומד  מוישי  את  והותיר  הלאה, 
בו  מהמקום  התנתק  מוישי  מה  זמן  לאחרי 
הוא עמד, והתעצב מאוד. "הייתי כל כך קרוב 
שהייתה  ברכה  ממנו  לקבל  יכולתי  לרבי, 
פותרת לי את כל הבעיות, והנה, כנראה שאני 
לא ראוי לקבל ברכה מהרבי, כנראה מגיע לי 
בבכי  לביתו  וצעד  מוישי,  אמר   – לסבול..." 

תמרורים.

יום  למחרת, מוישי הלך לבית הספר כמידי 
ביומו, ובסוף היום הוא עולה להסעה החוזרת 
מבית הספר לכיוון הבית – כמידי יום ביומו. 
שליד  הרחוב  לפינת  מתקרב  כשהאוטובוס 
לו כבר,  הבית הוא רואה את הכושי ממתין 

ומחכה שירד מהאוטובוס.

מהאוטובוס,  ליציאה  להתכונן  החל  מוישי 
הוא התחיל להכין את עצמו לקבל את ה'מנה 
היומית', כשלפתע, הוא רואה למול העיניים 
שלו את המבט החודר שהרבי נתן בו אתמול, 
גבורה  של  ורוח  רבה,  שעוצמה  חש  הוא 
מהירה  בריצה  פרץ  והוא  בעצמותיו,  ננסכת 

לעבר אותו כושי.

כל  גדול  בביטחון  רץ  אותו  ראה  כשהוא 
הסתובב  הוא  מאוד,  נבהל  הוא  לכיוונו,  כך 
לרדוף  החל  ומוישי  לרוץ.  והחל  לאחוריו, 

רץ  שהוא  בכך  נגמר  הסיפור  אחרין. 
ומכונית  הכביש,  לתוך  פחד  מרוב 
בו.  נתקעה  רבה  במהירות  שנסעה 
גדול.  באלגן  היה  הגיע,  אמבולנס 

היה  הסיפור  סוף  אך 
לא  כבר  הוא  שמאז, 

הופיע יותר בפינת 
הרחוב שליד ביתו 

של מוישי. והשלווה 
חזרה אליו.

"אתם מבינים"? סיים אותו יהודי 
מבט  מה  "ראיתם  הסיפור.  את 
של הרבי יכול לפעול, גם על ילד 
קט"? אמר. "בטח אתם שואלים 

את עצמכם מאין לי הסיפור הזה, 
לי אותו", "האמת, לא הייתי צריך  מי סיפר 
שיספרו לי אותו, אני הוא מוישי, איתי קרה 
הסיפור, ותדעו לכם, שהעוצמה שבמבט של 

הרבי מלווה אותי עד היום".

תשפ"ג. פורים. נחלת הר חב"ד.

"ראית  אותו.  מבין, שניאור"? שאלתי  "אתה 
מה ההסתכלות של הרבי פועלת, אפילו על 
לראות  אפשרות  לנו  שאין  כיום,  וגם  ילד! 
ע"י שאנחנו מסתכלים  בגשמיות,  הרבי  את 
בתמונה של הרבי, הרבי מסתכל עלינו חזרה. 
של  המבט  ידי  על  לנו  שניתנות  והעוצמות 
הרבי, אי אפשר לתאר ולשער בכלל. אנחנו 
רק צריכים לקחת תמונה של הרבי ולהביט 
הכוחות  את  לבד  תרגיש  כבר  אתה  בה. 

שניתנים לך".

"וואו, הסמג"ד", אמר לי שניאור, "חבל שלא 
לא  "אבל  הקעמפ",  כל  איתנו  התוועדת 
משנה", אמר שניאור, "אני חושב שאקבל על 
עצמי החלטה טובה, להביט בתמונה של 
הרבי כל לילה לפני השינה, ככה בטוח 
יהיה לי כח בכל היום כולו, להיות חייל 
מכריע, ולהכריע את העולם לגאולה".



יום שני י”ט מנחם אב.

את  שאלתי  זה?”,  את  מרגיש  “אתה 
אבא.

אבא המופתע שאל בתהייה- “את מה 
הרגשתי”? ומיד עניתי- “את המתח!”.

ד’   20 עוד  יש   ,7.40 הייתה  השעה 
מוקדם,  קמתי  היומי.  השכם  לסדר 
פשוט  מעורר,  השעון  לפני  אפילו 
הרגשתי מתח, משהו מוזר, משהו גדול 

קורה היום. אבל מה, לא ידעתי..

התנעתי  זריזה,  ‘מזונות’  אכילת  אחרי 
התיישבתי  שעליהם  האופניים  את 
שמשהו  והרגשתי  ליסוע  והתחלתי 
ואז  לאחור,  הסתובבתי  אותי..  עוצר 
שכחתי  מחשבות  שמרוב  קלטתי 
את  שנעלה  השרשרת  את  לנתק 

האופניים לגדר..

:7.58

הגעתי, השער עוד לא נפתח, החיילים 

מחכים ואחרי כמה דקות רץ המש”ט 
ופתח  ניסלביץ’  שמוליק  האגדי- 
ומיד  העליון  ל770  רצנו  וכרגיל,  אותו. 
התיישבנו. המ”ל היה כזה עייף כאילו 
הוא לא ישן כל כך.. אבל למרות זאת 
וכשהוא רצה  הוא דיבר ממש מרתק. 
והוא  לו  הסכמנו  לא  פשוט  לסיים, 
הוכרח בלית ברירה להמשיך עוד 5 ד’ 
אלוף  פשוט  )הוא  מעניין  סיפור  בעוד 
ואילץ  הגיע  שהמג”ד  עד  בסיפורים!( 

אותנו לסיים וללכת למסדר..

כולם  כבר  2 דקות  ותוך  רצנו למסדר 
תוך  הגנרל  לכניסת  וחיכו  ישר  נעמדו 

כדי הצדעה לרבי.

המקרופון  את  והרים  נכנס  הגנרל 
לאמירת  חיילים  להביא  והכריז 
מתוך  הפסוקים  כל  נאמרו  הפסוקים. 
ההכרזות  ולאחרי  אדירה.  חיות 
את  העביר  הוא  הגנרל  יציאת  לעת 
הקשוח  המג”ד  לידי  המיקרופון 

)אנקווה למי ששואל(. 

התמונה  על  להכריז  -שבא  המג”ד 
העוצמתית שתתקיים יחד עם חלוקת 

החיילים  לכל  החולצות 
הכל  אותם,  לקבל  )שכדי 
תחת  תמונה  אפילו  שווה, 
הצמיד  קופחת..(-  שמש 
העבות  לשפם  הרמקול  את 
שלו, אך הרמקול הסורר לא 
אחת  מכה  לעבוד,  הסכים 
לא  איזה  אחח,  אחת..  ועוד 

ממושמע..

הרצ”ט  הוזנק  שניות  תוך 
האגדי למקו, והתכופף לעבר 
בדיקה  לאחר  הרמקול. 
את  הניח  ומקצועית  קצרה 
מה  שאין  וסימן  הרמקול 

לעשות, התרומם ו.. 

איי... איזה נפילה כואבת...

מיד קפצו שאר אנשי הצוות 
איש  עם  יחד  לעברו  טכני 
כמגיש  משמש  שגם  הצוות 
שמואל  ראשונה-  עזרה 
בפצוע  לטפל  בכדי  מנגמי, 

הנכבד.

להסתיר  שניסה  המג”ד 
בזריזות  סיים  הבהלה,  את 
אותנו  ושיגר  ההודעות  את 

בזריזות למעלה, ל770.

בציפייה  למעלה  עלינו 
והתפילה  טוב  שיהיה 
מלא  הלהט!  בשיא  החלה 
נדירים,  צפנים  הוייפצ’קים, 
כמו  חיות  מלאה  ותפילה 
שמתאים למכריעים אמיתיים 

שפועלים גאולה!

שפועלת  ההכרזה  אחרי 
למלך,  חיות  ומוסיפה  גאולה 
פרק  לומר  הגנרל  הזכיר 
הרצ”ט  לרפואת  תהילים 

נתן  הגנרל  מעודה. 
סדר  על  קצר  הסבר 
ילכו  כולם  שכעת  היום, 

ללימודים ומפקד אחד 
להביא  יגש 
החולצות  את 
שלו  לסיירת 
היעודה  ובשעה 
כולם  יצעדו 
מסודר  בסדר 
הוראות  לפי 
ת  ע מ ש מ ה
ם  ח ת מ ל
 , ס ” נ ת מ ה

לתמונה המסורתית!

בהתרגשות  צעדתי 
החוברת  עם  ללימודים 
היפייפיה שקיבלתי עתה. 

הרגשתי  ואז 
דפיקה על הגב, 
את  וראיתי 
המפקד ששאל 
“אתה  אותי 
 ?”18 מידה 
י  ת ב ב ו ת ס ה
המום!  במבט 

אני? 18?

בדיקה  אחרי 
המידה  סודרה  קצרה 

הנכונה )‘s’ לשואלים(.

בטן  עם  ללמוד  סיימנו 
שבעה מהאוכל המשביע 

קודם  שאכלתי 
ד  ק פ מ ה ו
תיכף  נכנס 
ערימה  עם 
חולצות  של 
ת  ו ק ר ק ר י
 , ת ו ר ה ו ז ו



המדים  עם  להתלבש  “קדימה, 
ויוצאים”!

הסתדרנו בזוגות )לפחות להתחלה..( 
בשמש  ממושכת  צעידה  ואחרי 

היוקדת, הגענו למקום.

ישתו  שכולם  דרש  העקשן  המג”ד 
את  הזיזו  בטרסות,  ויתיישבו  מים 
עד  פעמים   10 איזה  שלנו  הסיירת 

שהצלם נהיה מרוצה, 

הוראות  בסדרת  התחיל  הצוות 
בלי  הברכיים!  על  ידיים  תקיפות: 
על  כלום  בלי  כובעים!  בלי  תגים! 

החולצה!

הגנרל  מאחורה,  נעמדו  המפקדים 
דאגו  מרינובסקי  המג”ד  בעזרת 
בזווית  הבחנתי  ולפתע  סופי.  לסדר 
הרצ”ט  עצוב..  מחזה  היה  זה  העין, 
ורגל  גלגלים  כיסא  על  יושב  מעודה 
נסיונות  עשרות  אחרי  חבושה. 
להוריד אותו למטה מבימה הגבוהה, 

ירדו מהרעיון המסוכן..

את המחשבות קרעה צעקת הצלם 
צ’יק.   !1  !2  !3 קולטון-  לוי  המסור 

צ’יק. צ’יק. וזהו.

עוד לפני שמישהו הספיק לזוז, הגנרל 
המקרה  “עקה  לנאום:  והתחיל  זינק 
איש  של  הפיצעה  עם  היום  שקרה 
משנה  בקעמפ  לקחת  הוחלט  צוות. 
הכדורסל  משחק  ומהיום  זהירות 
איש  “ישנו  והוסיף:  בתכלית”.  אסור 

את  לסיים  שנאלץ  מסור  צוות 
כמה  לומר  לו  ניתן  כאן,  שהותו 

מילות פרידה..”

הבוקר  שעד  המיוסר  הרצ”ט 

רגליו  על  לגמרי  )כמעט(  הלך  עוד 
כבר  בקעמפ  הייתי  אני  לומר:  החל 
ולהכיר  שנתיים, שמחתי לעזור לכם 
אני  הפציעה  בעקבות  אך  אתכם, 
עוזב  שאני  לפני  אך  לעזוב..  נאלץ 
אני רוצה שנשיר את המנון הקעמפ 
לי  היו  הדמעות  האחרונה”  בפעם 

בעיניים וכולנו נעמדנו.. 

בלי  נעמדים, לפתע  כדי שכולנו  תוך 
את  קרעה  מוקדמת  התראה  כל 
“מלחמת  אדירה,  זעקה  הדממה 
זינק  הפצוע  והרצ”ט  ופרצת!!!” 
כל  לעיני  גלגלים  מהכיסא  בקפיצה 
לא  ועוד  בהלם  היו  שעדיין  החיילים 

קלטו מה קורה כאן.

הרחבה  כלפי  רצו  מיד  המפקדים 
מי  משנה  לא  “אבל  בריקוד-  והחלו 
מייד  אך  המום,  בשוק,  ואני  ינצח” 

בזעקות  התעשתתי 
“ידענו ידענו...”.

חזרה  צעדנו 
למתחם, כבר 
מוכנות  היו 
עץ  בימות 
של  )כמו 
ך  ל מ ה

מקום.  בכל  ודגלים  שלטים,  בהקהל( 
התחלנו להרגיש אווירה של מלחמה.

הפלוגות.  לפי  למסדר  הועמדנו 
הסיירות  את  בזריזות  חילק  המג”ד 
על  והכריז  שלהם,  הפלוגות  לפי 
להצדיע  לכולם  וקרא  שמותיהם, 
מזרחי,  המ.ל.  השופטים-  את  והכניס 

המ.פ. מיכאל והמג”ד אנקווה.

כמה מילות הסבר מהשופטים )בעיקר 
הזמן  כל  ושלום  מיכאל  מאנקווה.. 
וכניסת  החיוך..(.  את  להסתיר  נלחמו 
דורשים  מפלוגת  מתחילים  קצינים, 

גאולה.

רכב  ונכנס  ההתנעה,  נשמעה  ווום... 
כמה  והוריד  סיבובים  כמה  ועשה 
הם  וחיש  בידיהם  גדלים  עם  חיילים 
הרכב  הבימה.  ליד  נעמדו 
ומיד  בצד,  לחנייה  נכנס 
נכנס רכב עם הרבה רעש 
בשעטה 

2 מפקדים שנראו  ירדו  וממנו  מהירה 
על  ונעמדו  מפחידים  ראש  כשומרי 
רכב  נכנס  ואחריו  הבימה,  צדדי  ב2 
גבוה )אגב זה אותה חברת רכבים של 
וממנו  ומרשים  לרבי(  גם  שיש  הרכב 
נאום  ונתן  הקצין.  במלכותיות  ירד 
מלחמתי שלאחריו היו זעקות אדירות 

מחיילי פלוגתו.

בהפרש קצר אחר כך, נכנס הקצין של 
פלודת הגאולה בעולם עם רכב יוקרתי 
יר  וממנו  ניצחון,  של  בשקט  שנכנס 
הקצין והלך לבימה וללא שהיות החל 
פלוגתו  לחיילי  שגרם  מסעיר  בנאום 
מלחמה  של  חזקה  לאווירה  להיכנס 

ונצחון.

את  ללמוד  בזריזות  התחלנו  אח”כ 
היו  שכבר  השופטים  הפלוגה.  המנון 
בשטח מזמן בחנו כל שעל... השופט 
הקשוח החל לעורר על ענין הנקודות 

והעניין ללמוד את ההמנון בבית. 

הקצינים והשופטים יצאו. ו770 שהיה 
מלחמה  באווירת  היטב  מקושט  כבר 
החל בתפילת מנחה בצרחות אדירות 

יחד עם ריכוז לא מצוי. 

חטיפים עפו, פרסי ענק הוגרלו ואחרי 
סיום התפילה שוחררנו הביתה. והזמן 
להתניע  אותי  הזמין  במהירות  שעבר 
שם  למתחם.  חזרה  האופניים  את 
סוחר  עם  האחת  הצגות.   2 הוצגו 
עם  והשניה  שנחטף  ובנו  הבדים 
זעקת  אחרי  והתעשר.  שדרש  העני 

סיסמאות שולחנו הביתה. 

יום  יש  למחר..  חיכיתי  כבר 
עמוס! אנחנו ננצח, זה בטוח...



יצא לי לחשוב על הסיפור הזה, כאילו יושב לו המן על הגג )הוא אוהב את המקום על שם כינויו 'האגגי'...( אמנם 
ראייתו על שושן רחבה היא אבל אוזניו המשולשות סתומות, מלאות הן בפרג שלא נותן להן לעבוד כראוי. בכל מקרה, 

הפעם באופן מיוחד הוא לא יושב סתם כך על הגג למרות שהרבה פעמים הוא כן יושב שם סתם ולא עושה דבר, מה כבר 
יש ללא יוצלח הזה לעשות? בפעם האחרונה האמת הוא הועיל מאוד, הוא ספר את היונים שעברו מעל ביתו...

 אבל הפעם זה משהו מיוחד, הפעם יש לרשע דבר חשוב לעשות. הוא מפיל פור, כבר בגן למדנו שפור זה בפרסית גורל 
)לא להתבלבל, חנוכה למשל, זה לא ביוונית. אההה, וגם פסח זה לא במצרית... משהו מיוחד לפורים הפרסית הזו, אולי כי 
זו הייתה השפה בספירה של הפעילות בוקר(, אז הגורל זה מי יהיה השעיר לעזאזל. אהההםם סליחה סליחה מי יהיה העם 
לעזאזל. האמת, שגם מי יהיה העם הוא יודע. איזה כבר עם אפשר לרצות כל כך להרוג? ברור שאת העם היהודי! זה הכי 
יעבוד בעולם! אז ההגרלה הנרגשת היום היא על מתי הטבח הזה יצא לפועל. באיזה חודש. וכמו שכולנו יודעים לאחר 

שהתבלבל פעם ופעמיים בספירה )"אחת שתיים ו....שש. אחת שתיים ו... שבע" זוכרים?...( יצא לו הפתק המיוחל. חודש 
אדר הוא החודש שיזכה לטמון בחובו את הרג העם הנבחר.

 חוץ מהשמחה העצומה על כך שהצליח לעשות הגרלה בפעם הראשונה בחייו בצורה טובה, הוא שמח מעוד משהו. חודש 
אדר הוא חודש של אבלות בעם היהודי, בחודש אדר נפטר משה רבנו עליו השלום, כן כן בתאריך ז' באדר הסתלק גואלן 

של ישראל ואוהבם. אם נפטר המנהיג - כך חשב לעצמו - ייהרג באותו חודש אף העם. יש לנו מה לענות לו?

טוב אז שיעורי בית הוא לא עשה כיאה לשונא ישראל. ובכן חמוד, בחודש אדר גם נולד משה... את הנקודה הזאת היית 
צריך לזכור... אז לכן הוא לא הצליח להרוג אותנו, כי חוץ מה שקרה משהו עצוב - קרה גם משהו שמח. מושיען של ישראל 

נולד.

אבל האמת שלא כל כך הבנתי את זה. הרי מה יותר חזק בחיים יהודיים? הלידה או הפטירה? ברור שהפטירה! הרי בלידה 
עדיין לא יודעים כלום על המתוק שיישן בשלווה, הוא עדיין לא התפלל אף לא תפילה אחת, לא למד שורת תניא אחת, 

ובטח שלא נסע לרבי. אם כן רק אחרי שחי חיים שלימים יכולים לדעת את זכויותיו, את מעלותיו, ואז זה יכול מאוד 
להועיל. אבל מה למען השם מועיל לידה של תינוק שאין יודעים עליו דבר וחצי דבר?! 

מעניין מעניין...

בערב שבת האחרון אמרתי לעצמי שאלך לטבול 
במקום לא שגרתי. אמנם המקווה שופץ כראוי והוא 
גדול ויפה אבל רציתי משהו מיוחד. היינו בשבת בצפון אז 

קפצתי על ההזדמנות לטבול קצת במעיינות הרבים המפוזרים 
שם, ההזדמנות כמעט נמחצה מהקפיצה שלי... 

וכך, מצאתי את עצמי אם עוד כמה תמימים, חברים, יוצאים 
עם מגבות אחוזים בחבלי בוץ וארגמן על הכתף, ותיק עשוי 

חור כרפס ותכלת של משרד הפעילות ביד - יורדים להנאתנו 
בוואדי גדול בדרך למעיין שקט וקטן. איך שהגענו למקום 

התיישבנו על רצפת בהט ודר וסחרת. סתם סתם התיישבנו על 
איזה סלע פשוט ומיותם, הוצאנו מתרמילנו את גלילי הכסף 
)עמודי שש לא היה...( וניגשנו לטבילה במי המעיין המפכים. 

עם התקרבנו צד את עיניי שלט גדול שהיה תלוי על עץ 
חמישים אמה בצד השני של המעיין: "מעיין שקרן" נכתב 

שם בגדול. האמת שהייתי דיי בשוק. כאילו מה, המעיין אמר 
למישהו דבר שקר? או אולי גנב חפצים של אנשים תמימים 

במימיו? או שמא שהמים לא באמת מים? 

את התשובה מצאתי בעציץ קטן בתחתית העץ הגבוה: "המעיין 
מפסיק לזרום פעם בשבע שנים, לכן הוא נקרא שקרן". 

אההההה! אם לפני זה רק הייתי בשוק עכשיו אני בהלם מוחלט. 
מה, בגלל שפעם בשבע שנים המעיין מפסיק אז הוא נחשב 

שקרן?! כאילו אם אמרתי למישהו שאשחק עמו, ושיחקתי אתו 
שש שעות ורק אח"כ נחתי שעה אז 

לא אמרתי את האמת?!

מעניין מעניין...

ירושלים. העיר שחוברה לה יחדיו, ששם הוא המקור לכל  ביקרתי בשבוע שעבר בעיר הקודש 
יראת השמים של יהודי, יראה שלם. היינו בסיור מיוחד בעיר דוד, בכותל ואח"כ במנהרות הכותל. 
היה מיוחד מאוד. במיוחד זכורה לי הרצאה מאוד מאוד מיוחדת של רב מ'מכון המקדש' שהסביר 
לנו בדיוק את כל תהליכי המשכן ומקדש מהמדבר ועד לבית המקדש הראשון נו אתם יודעים כל זמני 
אבל האמת שזכור לי ענין מרתק מאוד שהוא סיפר לנו. הוא סיפר לקבוצה שכל משכן שנחרב הריסותיו המשכנים השונים: שילה, הגלגל, נוב וכו'. האמת שלא תמיד הקשבתי לו, מי מקשיב למדריכי טיולים...

לא התכלה  הזה  רבינו במדבר. המשכן  להם. חוץ ממשכן אחד. המשכן שעשה משה  ונעלמו  התפזרו 
האמת שלא כל כך הבנתי את זה. הרי גם את שאר המשכנים בנו בטח אנשים צדיקים, נשיאי הדורות, וחז"ל אף מספרים לנו שהמשכן קיים בעולם הגשמי בשלימותו! 
ותלמידי חכמים עצומים. אם כך מדוע רק המשכן שעשה משה 'שרד' את הכל? הרי יש משה בכל דור, 
והיה אמור להיות שכל המשכנים ישרדו ויישארו קיימים לעולם? למה רק משה?! כאילו מה רואים רק 
במשה שיש בו את ענין הנצחיות???
מעניין מעניין...
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האמת שנראה לי שאני קצת מתחיל לקלוט. הרי כתוב שכאשר נולד משה אז 
נתמלא כל הבית אור. לא לא מדברים על אור של פלורוסנט גדול ועוצמתי שמאיר 
בחדר לידה, זה היה גם בלידה שלי... חז"ל אומרים שמדובר על אור התורה. כאילו 
מאז שהילדון נולד - כבר הרגישו עליו את התורה, הרגישו בו את קדושת התורה, 

הרגישו שהוא יהיה יהודי של תורה.

הסתכלתי קצת במדרשים ושם כתוב שהדבר הכי בולט בתורה הקדושה שלנו - זה 
אמת "אין אמת אלא תורה". המאפיין הכי חזק בתורה הקדושה שלנו זה אמת. 

האמת )האמת...( שקצת התבלבלתי. מז'תומרת אמת? ברור! מישהו חשב שהתורה 
שלנו מדברת לעיתים דבר שקר רח"ל?! הרי כל דברי התורה הינם אמיתיים 

ומדויקים לחלוטין, אז וודאי שדברי התורה הם אמת. איזה חידוש יש בזה שהתורה 
היא אמת???

מעניין מעניין...

פתאום בעודי יושב בהתוועדות ז' אדר 
בישיבה נפלה לי הנקודה. המשפיע דיבר 
על כך שאמת על פי התורה זה לא הפוך משקר. 
אמת לפי התורה זה נצחי. כלומר נניח שבית הלל 
ובית שמאי התווכחו על הלכה מסויימת ופסקו 

שההלכה היא כדברי בית הלל, שהם אומרים אמת, 
לא הכוונה שבית שמאי משקרים ח"ו, אלא שפשוט 
אם דברי בית הלל נתנהג ככה תמיד ואם דברי בית 
שמאי לא נתנהג תמיד. לעיתים נצטרך להניח את 

דברי בית שמאי בצד...
זוהי התורה, התורה שלנו היא אמיתית כלומר היא 
קיימת בכל זמן ובכל מצב. אני חושב על זה: אין זמן 
בכל החיים שיהודי פטור מקיום מצוות ולימוד תורה, 
אין מקום שיהודי פטור מהתורה )אלא אם כן בתו 
שפכה עליו סיר שופכין כשחשבה שהוא מרדכי...(, 
ואין יהודי בעולם שפטור מהתורה. התורה המתוקה 
שלנו קיימת איתנו תמיד בכל זמן ובכל מצב. איזה 

כיף לנו! 
עכשיו הבנתי את הקטע עם השקרן ההוא. נו 

זוכרים? המעיין ההוא, פשוט לפי התורה ברגע שדבר 

מסוים לא נצחי לעולם ועד - הרי שהוא כאילו משקר, 
כאילו שלפי התורה אם המעיין לא יהיה קיים עוד 

שבע שנים אז גם עכשיו הוא כאילו לא קיים כי הוא 
לא נצחי, ואמת לפי התורה זה נצחיות!  

המן באמת היה טיפש גמור... הוא לא אז 
קלט שמשה זה תורה, משה חי תורה 
נושם תורה ומרגיש תורה, ולכן ברגע 
שמשה נולד אז כל התכונות שלו ישר 

מתפרצות החוצה בלי שליטה. כל 
הצדקות החכמה והקדושה של משה 
בשנייה הראשונה כבר מורגשת, כי 
הרי אם נרגיש את כל הקדושה רק 

בהמשך אז זה לא נחשב קיים תמיד ואני כבר זוכר 
מהי ההגדרה לפי התורה לדבר שלא קיים בנצחיות 

כל הזמן... שקר!
אם כך אז זה מה שהרבי מסביר כל הזמן שמשה 
רבינו של כל הדורות קיים בעולם, ופועל בעולם 

בנצחיות. תחשבו על זה: נשיא כל דור כאילו 'חייב' 
להיות קיים כל הזמן בעולם הגשמי כי הרי בלי זה, 
בלי הנצחיות הזאת - על פי התורה הוא לא נחשב 

כ'אמת'...     
וואו אני חייב לשבת ולהתוועד על כך עם החיילים 
שלי. חייבים להתוועד על זה שהרבי הוא התורה. 

והתורה היא אמיתית כלומר נצחית. ואם התורה היא 

נצחית אז חייבים לומר שגם פעולת הרבי בעולם הזה 

הגשמי היא נצחית. לא כמו הרבה צדיקים שפועלים 
בעולם מגן עדן, ברוחניות, לא ולא! הרבי - שהוא 

משה רבינו של הדור - פועל בעולם שלנו בגשמיות, 
שאנחנו נרגיש את זה, נחוש את זה, ונחיה את זה.

טוב, אני זז מהר מהר לשבת עם החיילים להתוועד 
הנצחי!איתם על הרבי מלכנו נשיאנו 
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בגתן ותרש...

שושן. ליד ארמון המלך אחשוורוש. 
לילה.

נמה את שנתה,  כבר מזמן  העיר שושן 
הדממה הופרה מפעם לפעם רק אודות 
קול צרצרים צורמני שהפריע רק לקצרי 
הפיצו  קטנות  עששיות  אמתיים.  שינה 
אור,  הריקים,  הרחובות  על  חיוור  אור 
בטוחה  להליכה  כמעט  רק  שהספיק 
הרוח  השוממים.  והסמטאות  ברחובות 
נשבה באיטיות שורקת מעט עם הגעתה 

לעצי הזית הפזורים חוצה לעיר.

אך לא כולם נמו את שנתם באותה העת. 
ומזימות  תככים  מלאה  שושן  העיר 
שחור  לבושה  צללית  כעת,  שפלות. 
התגנבה לה עם עששית קטנה ברחובות 
דרכה  את  עשתה  הצללית  השוממים, 
לא  שחלילה  בזהירות  אך  במהירות 
את  ותעיר  מזדמן  חפץ  באיזה  תתקל 
ברור,  היה  שלה  היעד  הרחוב.  יושבי 

שער ארמון המלך.

הדמות השנייה כבר חיכתה לה שם. 
האזור  את  העת  כל  בוחנת  היא  גם 
ממשמר  אחד  שאף  לראות  הרחב 
המלוכה לא מתקרב לאזור הרגיש. 

"נו בגתן, מה בפיך?" שאלה הדמות 
שזה עתה הגיעה למקום. מתנשפת.

"תראה זרש, אהההה תרש" אמר בגתן 
חולפים  "החיים  רצינות  מלא  בקול 
ועולים  יורדים  אנשים  להם,  עוברים 

בתפקידם"... 

לדבריו  התפרץ  נכון"  "כן 
תרש "רק לאחרונה 
לגדולה  המן  עלה 
הלא  ועשרת 
שלו  יוצלחים 
מסתובבים פה כמו 

טווסים!"

בגתן  אמר  לדברי!"  תתפרץ  "אל   
עולים  כווולם  "אז  והמשיך  בתקיפות, 
למרומים, ורק אנחנו" בגתן הביט סביבו 
בחשש "נשארים כאן, במקום המשעמם 
המרגיזים  שושן  ילדי  עם  להילחם  הזה 
מעט  לגנוב  להיכנס  מנסים  הזמן  שכל 

מהשתייה המוצעת כאן אין אונס" 
בגתן הביט למרום 
י  י ת ו פ י א ש "
לגדולות,  הן 
לפעול  לעצומות, 

נצורות!"

מה  "שששש 
צועק?"  אתה 
תרש  התעצבן 
דווקא  "אני 
רגע  מכל  נהנה 

ן  א כ
בשער, 
ת  ב ש ל
ם  ע

חייהם  על  עימם  ולדבר  שושן  ילדי 
ולנתח  חוויות,  המתישים, לשמוע מהם 
בכל  היהודים  הרג  כמו  תרחישים  עמם 
איזה  באזור  אימת שמופיע  כל  העולם. 
עם  סוס  על  רכוב  פחות  או  אחשדרפן 
עטרת זהב גדולה - אני ממהר להעמיד 

פנים קשוחות ולסלק הילדים".

שמוע  כבר  תינוק!  תהיה  על  תרש!  "נו 
התוהים  פנימי  פרתמים  שיח  שמעתי 
לתרש  התקרב  בגתן  התנהלותך"  על 

"אתה על הכוונת, והדבר היחיד שיכול 
רוחי  למצב  ולגרום  אותך  להציל 

לעלות - זוהי העלאה בדרגה" פסק 
בגתן בנחרצות.

קושיא  אקשה  רק  הבנתי.  בסדר  "טוב 
בנוגע לעניין הלז: לאיזו דרגה כבר יכולים 
להעלות שני שלומיאלים כמונו?!" תמה 

תרש.

בגתן חייך לעצמו כצופן סוד "כבר תדע" 
אמר, ונעלם מהמקום במהירות.

 . ן ש ו המלך ש ארמון 
אחשוורוש. לפנות 

בוקר.

ההוא  בלילה 
שנת  נדדה 
ך  ל מ ה
 . ש ו ר ו ו ש ח א
התהפך  הוא 
על  לצד  מצד 
 , ו ת ט י מ
י  ב ו ד ה
ל  ו ד ג ה
ו  ל ש
ק  ו ב ח
בזרועותיו 
מיילל  והוא 
א  ל ל
 . ק ס פ ה
 , ע ת פ ל
ת  ו ש י ק נ
דלתו  על  עדינות 
להירדם.  לא  לו  הפריעו 
"כנס" צווח אחשוורוש בנחרצות. שלשה 
מסריסי המלך- כרשנא, מרסנא ושתא. 
מאותם אלה אשר אמורים להיות שומרי 
הסף נכנסו פנימה. "מה בפיכם?" שאל.

בדברו  כרשנא  פתח  המלך"  "אדוני 
לך  תגרום  אשר  שמועה  לידנו  "הגיע 

לקצף רב".

"מהו אותה שמועה?" שאל המלך 
נרגז.

"ישנו יהודי אחד היושב תדיר 
הוא  שמו  המלך,  בשער 
בנו  בן  אלנקווה  יסיפא 

לכאן  הוגלה  אשר  דוהייאן  לביא  של 
במלחמה  המוטעית  שפיטתו  בעקבות 
בה  פלישתים  ארץ  באזור  עוצמה  רבת 
פסק ניצחון לפלישתים. יושב הוא תדיר 
בשער המלך ועוסק בתורת היהודים. " 

הסביר כרשנא.

המלך  התעצבן  במילים!"  חסוך  "נו, 
להוציא  כבר  אני  "משתוקק  אחשוורוש 

את קיצפי!" 

"אז הוא ביקש להעביר למלך את המסר 
הבא" כרשנא סימן למרסנא והלה לקח 
שבידו  הקלף  מגילת  את  שתא  מידי 

והעבירה למלך.

הנכתב  על  במהירות  עבר  אחשוורוש 
שם. פניו הלכו והאדימו מכעס איום. את 
ההשתוללות שלאחר מכן כל הסריסים 
ידעו שתבוא ובעוצמה לא רגילה. חמת 
מיוחד.  באופן  הפעם  בו  בערה  המלך 
ידיעה  מקבל  הוא  יום  בכל  לא  אכן, 
ששניים משומרי הסף שלו- בגתן ותרש 
ולרשת  מלך  של  לדרגא  לעלות  רוצים 

את כסאו! 

יודעי דבר משומרי הראש האישיים של 
אפילו  כי  בהמשך  לספר  יידעו  המלך 
כאשר המלכה ושתי מיאנה לבוא בדבר 
כעס  לא   - המשתה  לחגיגות  המלך 
אחשוורוש  כמו  כך  כל  רבה  בעוצמה 

כעת.

רב  בכעס  המלך  ציווה  אותם!"  "אסרו 
"רוצים הם לרשת את מלכותי?! אראה 

להם מה זה!".

שושן. בית בפרוורי העיר. בוקר.

כיסאו  על  ישב  הוא 
בחלון.  והתבונן 
לשבת  אהב  בגתן 
כיסאו  על  רבות 
השכלות  ולהשכיל 
כל  קץ.  לאין  רבות 
הפילוסופים  ספרי 



ספרי  אפילו  בספריה,  אצלו  היו 
התחילו  שאך  היווניים  הפילוסופיה 
של  צמיחתה  תחילת  מפאת  לפרוח 
תרבות יוון כבר היו אצלו. הוא השיגם 
רב  ממון  תשלום  ע"י  דרך,  לא  בדרך 
אידיאולוגיות  רבים.  קשרים  והפעלת 
רבות היוו את מנת חלקו כל ימי שבתו 
בביתו, בודד, גלמוד. עיניו היו כבויות 

אך שכלו עבד ללא לאות.

גם  תרש.  לו  ישב  ממול  בבית 
עץ  כיסא  על  ישב  הוא 
כיאה  ומהודר  מרופד 
לשומר הסף של המלך 
בניגוד  אך  אחשוורוש. 
פתוח  ביתו  היה  לבגתן 
ילדי  העת.  כל  לרווחה 
היו  לא  הרבים  שושן 
מפסיקים לבקרו, לשבת 
עמו,  לשוחח  עמו, 
סיפורים  ממנו  לשמוע 
אותו  לשתף  רבים, 
בחוויות  בקורותיהם, 
אליהם  שעוברות 
אך  הסוערת.  בשושן 
לילדים  נוספו  מזמן  לא 

הקבועים גם ילדי חיל פרס ומדי ושרי 
המדינות אשר ביום רגיל אינם שוכנים 

דרך קבע בשושן. 

לפתע, הופרעו בגתן ותרש בפתאומיות. 
בגתן כבר לא ימשיך להשכיל השכלות 
לאין קץ, ותרש כבר לא יוכל להיוועד 
אבירים  סוסים  השכונה.  ילדי  עם 
בוץ  ותכריך  וחור  תכלת  אחוזים 
וארגמן נכנסו לשכונה היחסית שקטה 
בקול המולה רבה. מעל הסוסים קפצו 
ודחופים  מבוהלים  רצים  זה  אחר  בזה 
בידם מגילות פתשגן הכתב אשר בהם 
ותרש  בגתן  את  לעצור  ההוראה  נתנה 

שני סריסי המלך על מזימתם השפלה.

החלה  רק  הסוסים  על  לאחר שהועלו 
אלו  וגם  האחשדרפנים  החגיגה. 
בקול  קולם  להרעים  נצטוו  שפחות 
לאנשים  ייעשה  "ככה  גדול  רעש 
אשר אין המלך חפץ ביקרם" תוך 
השפילה,  מזימתם  הקראת  כדי 

וביזויים לעיני כל.

האכזרי  המסע  לאחר 

בית  אל  ותרש  בגתן  הושלכו  הזה 
אדמתא  הראשי  הסוהר  האסורים. 
ותרש  בגתן  שמירתם.  על  הופקד 
ועלוב,  עכור  קטן,  תא  לתוך  הוכנסו 
מים  בקושי  עכברושים,  הוא  שורץ 
דלוחים ופת חריבה היו מנת חלקם הן 
הערב.  לארוחת  והן  הבוקר  לארוחת 
הרגשתם הייתה מרה. לא היה להם למי 

שיצום  לקרוא 
עליהם שלשה 
היו  לא  ימים. 
מכרים  להם 
להם  שיעזרו 

לצאת. הכל היה נראה כאבוד.

"בגלל  תרש  התאונן  בגתן"  "ראית 
לנצורות  ובעיקר  לגדולות  שאיפותיך 
איזה  יודע  מי  הכלא,  בית  אל  הושלכנו 

המלך  עלינו  יטיל  עונש 
הוא  האכזר?"  אחשוורוש 

היה על סף בכי.

יקירי"  דאגה  "אל 
שם  בגתן 

אנשים  אנחנו  תדאג,  "אל  ידו  את  עליו 
ניכנס  שככה  בשביל  מידי  מוכשרים 
נועדנו  לצאת.  יכולת  מבלי  לצרה 
עם  לשבת  סתם  לא  תרש,  לגדולות 

ילדים ולצחקק, אלא..."

"המלך  ברוגז  תרש  שאל  מה?!"  "אלא 
את  לרשת  רוצים  שאנחנו  חושב 
מקומות, וכעת אנחנו בכלא! עדיף כבר 

להיות שומר סף פשוט..."

"אני כבר יסדר את זה, המלך לא הבין 
נכון את כוונתי, אני שואף הרבה מעבר 
פרס  של  ורגזני  טיפש  מלך  לאיזה 

להיות  מתכנן  כן  אמנם  אני  הכושלת. 
מלך  לא  אבל  מאוד  נרגז  ואפילו  נרגז, 

שושן".

תרש  התבלבל  הבנתי"  לא  רגע,  "רגע 
במקום  המלך  להיות  התכוונת  "לא 

אחשוורוש?" תמה.

"לא, ממש לא" ענה בגתן "אספר לך: 
לפני כמה ימים הגיע אלי אדם מוזר 
עם הצעה שאי אפשר לסרב לה, אז 
אני קפצתי על המשימה ושיתפתי 

אותך" הסביר בגתן.

עכשיו?"  עד  לי  אמרת  לא  "ולמה 
שאל תרש. 

דברן,  אדם  שאתה  מפני  "זאת 
ולא היה אפשר לסמוך עליך שלא 
בכלא  שאנו  עתה  אבל  תספר, 
לך  לומר  אוכל  מקשיב  לא  ואיש 

שההצעה היא...."

"היא....???"

"מהיום  אמר  ורק  חייך.  בגתן   
מרינובסקי.  יקראו-  לי  והלאה 
טוב  תזכור  הלל.  יקראו  זרש,  ולך 
את השמות האלו, כי בהם אנו עומדים 

להיקרא מכאן ולהבא"..

מפתחות  שקשוק  נשמע  שניות  תוך 
ואת דלת כלאם פתח מישהו עם חולצה 
שחורה משחור, הביא לכל אחד קלסר 
ידיו  וברגע אחד הצמיד את  ומשרוקית 

זו לזו במחיאת כף אימתנית ו..

בקריית  עצמם  את  מצאו  הם  פתאום 
מלאכי... ומאז הכול הסטוריה..   

            






