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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



ק  "הביטול וההתקשרות אל כ
, ר נשיא הדור"אדמוח"מו

-א"שבכאו, "הנשיא הוא הכל"
בכל מכל , מציאותו וכל ענייניו

,  נעשים קודש לנשיא הדור, כל
שמלאים וחדורים בקיום ז"עי

משה -שליחותו של נשיא הדור
גואל ראשון הוא , רבינו שבדור

"  שעניינו העיקרי -גואל אחרון
בפועל " להביא לימות המשיח
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המסכהמאחורי 

למרות  ! הגנרלית של הדור הבא
חייכה ללא הפסקה שבקעמפ

או .. מהודו ועד כוש
בעצם עד נחלה

לחייה אדומות לאחר החזנות היפה  
שהפיקה בתפילת שחרית מגרונה
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שלא קיבלה  המאפינסבאמצע לאכול את 
בעקבות כך שישנה שנת  , בטעימת בוקר

ישרים בזמן הזה

רק השמלה .. חיוכה לא השתנה

כ להשתתף בחתונתן "רצתה כ
אבל ידעה  , הפארביסניותשל 

מראש שמחמת תפקידה זה  
..אבוד לה

ן בזמן" "ללכת לישו
ן לי כבר , די המגדיתלשמוע את הקול של כחאי

הכללים כאן כל כך מדויקים
ועוד משכנעים אותך באמירה שרק, ונוקשים

כך אפשר לתפקד וליהנות באמת
ן שהלילה זה כל האקשן ולמה אף אחד לא מבי

והצהריים,הבוקר 
לא הכי חשובים

זהו רגע משמעותי-לילה 
שאפשר להספיק בו כל כך הרבה

הוא משפיע על מצב הרוח
ויה של  הקעמפשל החו

ואם מנצלים אותו כמו שצריך
ועושים רבי טיים כל הלילה

ן והולכים לישו
ואז גם מרגישים גדוליםמאוחררר

וקמים בבוקר מוקדם
עם פיהוק של סיפוק ועייפות אבל

וה את המאמץ זה שו
ויתי את הלילה החו

רי כל כלל עומדת מטרה מאחו
ותר אבל הכלל הזה הוא באמת מי

שינה בזמן
ריד חצי מההנאה שלנו  בקעמפמו
ן מכפיל את הרצו

לא
!לבוא שנה הבאה

קראי את הפסקה -ועכשיו
".לא"שורה " כן"באופן של שורה 
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כולם ככה



 

 

 

 

 

 .מתי קמת כל בוקר? 1

א. מה השאלה? ברגע שהמפקדת 
 נכנסה, קפצתי מהמיטה!

פעמים שהמפקדת  3ב. אחרי 
קראה בשמי. (כייף לי לשמוע את 

 שמי יוצא מפי המפקדת)

מלכות של וארא  ג. בשיחת הדבר
נ"ב, הרבי מדבר על מעלת השינה, 

 ואני ממש משתדלת להדר.

.כמה פעמים הגעת לטעימת  2
 בוקר?

א. בקביעות. איך אפשר לוותר על 
המאפינס שנתקע בגרון, ועל 

 הפאזל של 'כעומד לפני המלך'?

ב. כמעט תמיד, חוץ מפעמים 
בודדות שכמעט נרדמתי באמצע 

 הדרך לטעימת בוקר.

פעמים,  3אולי טיפה פחות מג. 
 בכל זאת, קשה מאוד לקום בבוקר.

 

 

 .מה רמת השתתפותך במסדר? 3

א. קשובה לכל מילה, ומצדיעה 
בשקט. שרה בשמחה וחיות את 
שירי הקעמפ, ומשתדלת לייצג 

 בכבוד את הסיירת שלי.

ב. במשך כל המסדר עומדת כמו 
חיילת נאמנה. רק כאשר שרים 

לא  אני "מליבי פורצת ההבטחה"
מצליחה לשלוט בעצמי, ומתחילה 

 לזייף ולצעוק.

ג. נולדתי עם מיקרופון בפה, 
ולפחות פעמיים המגדי"ת מעירה לי 

 על שקט.

מה  -.הכרזת "יחי" אחרי התפילה 4
 קורה איתך בזמן הזה?

א. יותר מפעם אחת נבחרתי 
 להכריז 'יחי' כחיילת מצטיינת.

ב. לא תמיד נבחרתי להכריז 'יחי' 
ת מצטיינת, אך זה לא פגע לי כחייל

 בחיות של התפילה

ג. אחרי כל התפילה, לא נעים לומר 
אבל האמת היא שבקושי ממלמלת 

 



חברותיי עומדות על הכיסאות 
 וצועקות בלהט "יחי"

.עד כמה השתנתי באורו בהרגלי  5
 האכילה שלי?

א. התגמשתי על פי הצורך, באורו 
יש  -למדתי שכל עוד זה אכיל

 תקווה!

לא נכנס  -ב. אוכל שלא טעים לי
לפי, אך השתדלתי לא לגרור אחרי 

 חברות.

שכנעתי  -ג. כשהיה אוכל לא אכיל
את כל חברותי והזהרתי אותם: "בל 

 יאכל ובל יכנס"

 .שעת לימוד: 6

א. הקומיקס היה פשוט מעניין 
ומהמם! כל לילה חלמתי על הפרק 

 הבא שבקומיקס.(תמסרו
 לפעילימודים)

ב. היה נחמד לשבת עם הסיירת 
במעגל בחוץ. האוויר היה נעים. 

 ללימוד. ומידי פעם, הקשבתי

ג. אהה? היה בכלל שעת לימוד?! 
אופס, לא ידעתי.. פעם הבאה 
 אעשה השתדלות לדעת וכמובן

 להשתתף בעז"ה.

.הקעמפ נגמר. איפה אורו בחיי  7
 היום יום שלי?

א. נגמר? מה פתאום נגמר, אצלי 
אורו כל השנה! התפילה, החיות, 

נשאר  ההחלטות הטובות, הכל
  אצלי תמיד! זה ממש חלק ממני!

ב. אי אפשר לשכוח את אורו 
לעולם! וכל פעם שאני נזכרת, אני 
 מתגעגעת. מזל שיש את העלונים

 שמזכירים לי אותו.

ג. נהנתי מאודד באורו!! אבל, זהו, 
גמרזה נ
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 מפקדת לחיילת

 מה נשמע? הרבה זמן לא דיברנו...

בחודש, נכון! טוב שקבענו ללמוד חברותא פעם 
 תגידי מה זה הרעשים האלה ברקע?

 

אהה, זה כל המשפחה המורחבת הגיעה אלינו 
 לסבא שלי גיל שבעים. לבית, לחגוג

 

יואוו יש לך סבא ממש צעיר! סבא שלי כבר נפטר והוא 
  היה בן תשעים ושתיים.

נכון, הוא באמת צעיר. הוא גם מתנהג כמו צעיר. אם לא הזקן הלבן 
 .50שלו, היית יכולה לחשוב שזה יום הולדת 

 

. כשביקשו ממנו להיות נשיא הוא רבן גמליאלזה מזכיר לי את הסיפור של 
סירב בטענה שהוא צעיר מידי... הוא היה רק בן שמונה עשרה. באותו יום 

שורות של שערות לבנות! וכך כולם  18עשה הקב"ה נס, ולרבי אלעזר צמחו 
 שהוא ראוי להיות הנשיא.ראו 

שנה, אלא  70הוא לא היה בן  –לכן הוא אמר: "הרי אני כבן שבעים שנה" 
 תפקיד הנשיאות.  הוא רק נראה כך. ואכן, הוא לקח על עצמו את

בדבר מלכות פרשת שמות הרבי שליט"א נותן ביאור נפלא לכל 
הסיפור הזה, והרבי מסביר שברוחניות, היה רבי אלעזר צריך להגיע 

ולהשיג את השלמות של "שבעים שנה", כדי לקבל את תפקיד 
וחד, הוא מסמל את השלמות בעבודתו הנשיאות. שבעים זה מספר מי

 של האדם בעולם הזה.

 אבל למה דווקא שבעים?

 

שבעים מסמל את הבירור והזיכוך שיהודי עושה בשבע המידות, וגם 
שבעים  –עבודת הבירורים של הנפש הבהמית ושל הקליפה את 

  אומות העולם.

שנים לנשיאות של הרבי  70שבעים הכי מזכיר לי את ה
 שליט"א.

 

*

 



 

 

התחילה שנת השבעים וואו, על זה לא חשבתי.. בי' שבט האחרון 
 תש"פ. זה באמת הזמן הכי מתאים כדי להמליך. –לנשיאות! תש"י 

 הזמן הכי מתאים למה?!

זה קשור לשיחה שאנחנו הולכות ללמוד היום. בב' ניסן ה'תשמ"ח, הרבי 
אמר שיחה על המשמעות של ההכרזה "יחי המלך", ועל מה שזה פועל. 

מסתבר שזה ממש לא עוד סיסמא ששרים במסדר... בהכרזה הזו אנחנו 
מכתירות את הרבי שליט"א למלך המשיח, ומקבלות על עצמנו את 

 היא זו שמזרזת את ההתגלות!מלכותו! הפעולה הזו, 

הנה המילים המדויקות: "... יש בהכרזה זו גם התוכן דענין 
'יחי המלך', שעל ידי זה פועלים ביאת דוד  –ההכתרה 

 מלכא משיחא."

אז בעצם... רק להכריז 'יחי המלך'? בזה מסתכמת כל 
 העבודה?!

את הרבי למלך, כל ההנהגה  אז זהו, שאם נחשוב על זה שאנחנו מכתירים
שלנו צריכה להשתנות, ולהראות בהתאם. הרבי הוא המלך, החיים שלי 
 סובבים רק סביבו, וכל הרצון שלי מתמלא בדבר אחד: לעשות לו נחת!

ואם אמרנו ששבעים זה מספר מיוחד, אז עוד יותר כשזה קשור לנשיא הדור! 
להמליך את הרבי למלך אין זמן יותר מתאים משנת השבעים לנשיאות כדי 

 המשיח.

זו לא רק ההכרזה. זה לעשות כל דבר כמו שמתאים 
לחיילת שקיבלה על עצמה את מלכותו של הרבי שליט"א! 

להתמסר לקיום ההוראות של הרבי, ולחשוב בכל רגע נתון: 
לפעול את -מה המלך רוצה שאני אעשה עכשיו. והכי חשוב

  התגלותו לעיני כל.

 

וואו... איזו אחריות. אני נזכרת בהכרזת ה'יחי' במסדר 
 יחד עם מאות חיילות וזה ממש נותן לי כוח...

 

  המשך מעמ' הקודם






