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ִאֶּגֶרת ַלַחָּיל

 ַחָּיל ָיָקר,
ֶׁשַּמְתִחיל ִלְחיֹות ָמִׁשיַח!

ַּבָּׁשָנה ָהַאֲחרֹוָנה, ַּגם ֲאַנְחנּו ָזִכינּו ִלְסִניף ִצְבאֹות ה' ָחָדׁש ֶׁשִּנְפַּתח ַּבְּׁשכּוָנה, ִעם 
ְמַפֵּקד ְמֹאד ְמֻיָחד, ְּכמֹו ֶׁשֵאין ְּבַאף ְסִניף ָּבעֹוָלם. ִפיֶצ'ע ֶהָחִסיד – ַהְּמַפֵּקד ֶׁשָּלנּו 
– ַמְׁשִקיַע ֶאת ָּכל ֻּכּלֹו ַּבְּסִניף. הּוא ִאְכַּפִּתי ְודֹוֵאג ָלנּו, ּוִמְׁשַּתֵּדל ֶׁשֶּנֱהֶנה ְמֹאד 

ַּבְּפִעילּות – ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשהּוא ִמְתַאֵּמץ ֶׁשַּנְקִׁשיב ַּבִּׁשעּוִרים.

ְוָלָּמה ֲאִני ְמַסֵּפר ָלֶכם ֶאת ֶזה? ְסָתם ְּכֵדי ֶׁשְּתַקְנאּו ִּבי?

ָאז ֶזהּו, ַהָּדָבר ֶהָחׁשּוב ֶּבֱאֶמת ֶׁשָעָליו ָרִציִתי ְלַסֵּפר ָלֶכם, זֹו ַה'ִּטירֹונּות' ֶׁשִהְתַחְלנּו 
ִהְתַאַמְנִּתי  ְוֹלא  ְלֶמְרַחִּקים  ִלְזֹחל  ִהְתַחְלִּתי  ֹלא  ֹלא,  ַּבְּסִניף.  ֳחָדִׁשים  ַּכָּמה  ִלְפֵני 
ִלְחיֹות  ִהְתַאַמְנִּתי  ָחׁשּוב,  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ַמֶּׁשהּו  ַעל  ִהְתַאַמְנִּתי   – ַלַּמָּטָרה  ִלירֹות 

ְּגֻאָּלה.

ִנְׁשַמע ָלֶכם ַמֶּׁשהּו רּוָחִני, ָקֶׁשה, ָּגֹבַּה ָּכֶזה?! 'ָּגדֹול ָעֵלינּו'?

ַּגם ֲאִני ָחַׁשְבִּתי ַּבַהְתָחָלה ְּכמֹוֶכם. ָהִייִתי ָּבטּוַח ֶׁשְּגֻאָּלה ֶזה ַמֶּׁשהּו ְמֹאד ְמֹאד ַנֲעֶלה 
ַוֲעָנִקי ָּכֶזה, ּוְכֵדי 'ִלְחיֹות ְּגֻאָּלה' – ְצִריִכים ָלֶׁשֶבת ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֲעטּוִפים ְּבַטִּלית 

ּוְתִפִּלין, ְולֹוַמר ָּכל ַהּיֹום ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים ִּבְדֵבקּות...

ֲאָבל ִּבְזכּותֹו ֶׁשל ִפיֶצ'ע ֵהַבְנִּתי ֶׁשֶּזה ַמָּמׁש ֹלא ָּכְך.

ָׁשם  ֵאי  ֶׁשִּיְנַחת  ּוְמֻיָחד,  ִנְׂשָּגב  ָּכֶזה,  ֲחלֹום  ֹלא  ִהיא   – 'ְּגֻאָּלה' 
ֵמַהָּׁשַמִים. ַהְּגֻאָּלה ְּכָבר ִנְמֵצאת ַמָּמׁש ָּכאן, ָמִׁשיַח ְּכָבר ִהְתַּגָּלה 

ּופֹוֵעל ָעֵלינּו!

ִאם ִנְרֶצה, ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים! ֵּכן, ַּבַחִּיים ַהְּפׁשּוִטים ְוָהְרִגיִלים 
ַלְּגֻאָּלה,  ְלִהְתַרֵּגל  ֶאְפָׁשר   – ְוֶׁשְּלָך  ְוֶׁשְּלָך,  ֶׁשִּלי,   – ֶׁשָּלנּו 
ַחִּיים  ִלְחיֹות  ּוָפׁשּוט  ִּפָּנה,  ְּבָכל  ָמִׁשיַח  ְלַהְחִּדיר 
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ַעְכָׁשו,  ֵמִאָּתנּו  ּדֹוֵרׁש  ְׁשִליָט"א  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ֶׁשָהַרִּבי  ְּכמֹו  ִלְחיֹות  ְּגֻאָּלִתִּיים. 
ַּבִּׂשיחֹות ֶׁשל ַה'ְּדַבר ַמְלכּות'.

זֹו ַהִּסָּבה ֶׁשָּכַתְבִּתי ָלֶכם ַעל ָּכל ָהֵארּוִעים ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשִהְתַרֲחׁשּו ִאִּתי – ְּכֵדי ֶׁשַּגם 
ַאֶּתם ַּתְצִליחּו ִלְלֹמד, ְלָהִבין ְוָאז ְלַהְתִחיל ִלְחיֹות ָּכָכה. ַאֶּתם ֻמְכָרִחים ִלְקֹרא ֶאת 
ַהחֹוֶבֶרת ַהּזֹו ׁשּוב ָוׁשּוב, ְוָאז ְלִהְצָטֵרף ֵאַלי ְוֶאל ִפיֶצ'ע ַּבֵּמרֹוץ ַהְּמֻיָחד ּוְלִהְתַרֵּגל 

ַלְּגֻאָּלה.

ְּברּוִכים ַהָּבִאים ַלִּטירֹונּות ֶׁשָּלנּו! ְּברּוִכים ַהָּבִאים ַלְּסִניף ַהְּמֻיָחד!

 ָאז ְלִהְתָראֹות! ִנָּפֵגׁש עֹוד ְמַעט, ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי
ַאְבֵרִמי
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ֶּפֶרק א
 ּובֹו ֻיְסַּבר ֶׁשְּכֵדי ִלְחיֹות ָמִׁשיַח – ַחָּיִבים

ִלְלֹמד ִעְנְיֵני ְּגֻאָּלה ּוָמִׁשיַח

...אּוּוּוף! ׁשּוב ַּפַעם ֶזה קֹוֶרה ִלי!...

ִּדַּלְגִּתי ֶאת ַהַּמְדֵרגֹות ְׁשַּתִים-ְׁשַּתִים ּוָפַרְצִּתי ֵמַהִּבְנָין ַהחּוָצה ִּבְסָעָרה.

ָּתִמיד, ָּתִמיד ֲאִני ִנְזָּכר ָלֵצאת ֵמַהַּבִית ְּבֵעֶרְך ֶעֶׂשר ַּדּקֹות ַאֲחֵרי מֹוֵעד ְּתִחַּלת ַהְּפִעילּות. 
ָּתִמיד ֲאִני ַמִּגיַע ְּבִאחּור ִנָּכר, ְמַפְסֵפס ֶאת ַהַהְתָחָלה ְוֹלא ֵמִבין ֶאת ַהֶהְמֵׁשְך...

ִאם ַמָּמׁש ֶאְזָּדֵרז, ַאְסִּפיק ְקָצת ִלְׁשֹמַע ֵמִפיֶצ'ע ֶאת ַה'ְּדַבר ַמְלכּות'. ְלָפחֹות ַמֶּׁשהּו ֵמַהּסֹוף. 
ַּתִּגידּו ִלי, ַּגם ַאֶּתם אֹוֲהִבים ָּכל ָּכְך ִלְלֹמד ֶאת ַה'ְּדַבר ַמְלכּות'? ַּגם ֶאְצְלֶכם, ִּבְסִניף ִצְבאֹות 

ה', ַהַחָּיִלים אֹוֲהִבים ֶאת ַהִּׁשעּור ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמַהְּפִעילּות?

ִאם ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשָּלֶכם ִהיא "ֹלא" – ֶזה ִּבְגַלל ֶׁשֵאין ָלֶכם ַּבְּסִניף ַמְדִריְך ְּכמֹו ִפיֶצ'ע ֶׁשָּלנּו.

ִפיֶצ'ע הּוא ָּפׁשּוט אֹוָצר! הּוא ָמסּור ְלָכל ֶאָחד ֵמַהַחָּיִלים ַּבְּסִניף, ְמַסֵּפר ִסּפּוִרים ְמַרְּתִקים, 
ַמְסִּביר ִּבְמִתיקּות ֶאת ַהִּׂשיָחה... ָאה, ְוֹלא ָׁשַכְחִּתי ֶאת ַהִּצּיּוִרים ֶׁשּלֹו. ֹאֶסף ַקִּוים ַמְצִחיִקים 
ֶׁשהּוא ְמַׁשְרֵּבט ַעל ַהּלּוַח ַּבְּסִניף – ְוָתִמיד ַמְצִליַח ִלְמֹצא ֵאיֶזה ֶהְסֵּבר ְלָמה הּוא ִהְתַּכֵּון 

ַּבִּצּיּור, ְוֵאיְך ֶזה ַמְסִּביר ֶאת ַהּנֹוֵׂשא...

ֵאיֶזה ִאחּור נֹוָרא. ְמַקֶּוה ֶׁשַאְצִליַח ְלָהִבין ַמֶּׁשהּו... אּוף, ַּתְזִּכירּו ִלי ְּבַבָּקָׁשה ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא 
ָלֵצאת ֵמַהַּבִית ֻמְקָּדם יֹוֵתר!

ְימֹות ַהָּמִׁשיַח – ַהּיֹום

..."ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהּדֹורֹות ִצּפּו, ֶזה ָהָיה ֶאְפָׁשִרי, ָיֹכל ִלְהיֹות – ֲאָבל ֶזהּו, ַעְכָׁשו ֶזה ֹלא ַרק 
ֶאְפָׁשִרי. ֶזה ָּבטּוַח!"

קֹולֹו ֶׁשל ִפיֶצ'ע ִהְדֵהד ַּבֲחַלל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת. ִהְתַיַּׁשְבִּתי ַעל ַאַחד ַהִּכְּסאֹות ַּבּׁשּוָרה ָהַאֲחרֹוָנה, 
ְוִהַּבְטִּתי ֶאל ַהּלּוַח, ְמַנֶּסה ִלְקֹלט ֶאת ַהּנֹוֵׂשא ַהְּמֻדָּבר. ַעל ַהּלּוַח הֹוִפיעּו ִצּיּוִרים ְוִקְׁשקּוִׁשים, 
ַמֲעֵׂשה ָיָדיו ְלִהְתָּפֵאר ֶׁשל ִפיֶצ'ע. אּוַלי ֵהם ַיַעְזרּו ִלי ְלָהִבין ַעל ָמה ֻּדַּבר ַּבַּדּקֹות ֶׁשֹּלא 

ָהִייִתי ָּכאן.
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"ִסַּיְמנּו ַהֹּכל", ִהְזַּדֲעָקה ַהּכֹוֶתֶרת ָהֶעְליֹוָנה ַּבּלּוַח, ּוְלָיָדּה ִהְתנֹוֵסס ִצּיּור ֹלא ָּברּור ֶׁשל ִעּגּול 
ָּגדֹול ּוְבתֹוכֹו ַּכָּמה ִעּגּוִלים ְקַטִּנים. ֹלא ֵמִבין.

"רֹוִאים ִנְפָלאֹות", ָּכְך ָאְמָרה ַהּכֹוֶתֶרת ַהְּׁשִנָּיה. ָּכל ִנְסיֹונֹוַתי ְלַפְעֵנַח ֶאת ַהִּצּיּור ֶׁשְּלִצָּדּה 
ָעלּו ַּבֹּתהּו. ַמה ֶּזה, ָּדג ָּגדֹול? ַטֲחַנת ֶקַמח? אּוַלי ִטיל?

ַהִּצּיּור ַהְּׁשִליִׁשי ָהָיה ֶׁשל ִמְבֶנה ָּכְלֶׁשהּו. ִהְתַלַּבְטִּתי ִאם ַהַּכָּוָנה ִל-770, אֹו ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש... 
"ָמִׁשיַח ָּכאן!" ִהְכִריָזה ַהּכֹוֶתֶרת ַהְּׁשִליִׁשית.

ָמה? ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת 'ָמִׁשיַח ָּכאן', ֵאיֹפה הּוא? אּוַלי ִפיֶצ'ע ִמְתַּכֵּון ַלְּתמּוָנה ֶׁשל ָהַרִּבי 
ֶׁשְּתלּוָיה ָּכאן ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת?!...

ַהָּללּו,  ָהֵארּוִעים  ְלָכל  "ָלִׂשים ֵלב  ְּבַלַהט,  ִפיֶצ'ע  ִהְמִׁשיְך  ֵמִאָּתנּו",  ָהַרִּבי ּדֹוֵרׁש  ..."ְוָלֵכן 
ְלִהְתּבֹוֵנן ָּבֶהם ּוְלַהִּסיק ֶאת ַהַּמְסָקנֹות ַהְּברּורֹות. ָּכְך נּוַכל ְלַהְתִחיל ִלְחיֹות ְּכמֹו ֶׁשִּנְדָרׁש 

ַּבְּתקּוָפה ֶׁשָּלנּו, ְּתקּוַפת 'ְימֹות ַהָּמִׁשיַח'. אֹו, ַּבִּמִּלים ֶׁשל ָהַרִּבי ַּבִּׂשיָחה"...

ִפיֶצ'ע ִהְסּתֹוֵבב ֶאל ַהּלּוַח, ְוִׁשְרֵּבט ַּכָּמה ִמִּלים ַּבּטּוׁש ֶהָעֶבה: "ִלְחיֹות ִעם ַהְּזַמן ֶׁשל ְימֹות 
ְמֻקְוָקו  ְוַקו  מּוָזִרים  ְמֻׁשָּלִׁשים  ְׁשֵּתי   – ְלָיד  ְמִהיִרים  ַקִּוים  ַּכָּמה  עֹוד  ְוַכּמּוָבן,  ַהָּמִׁשיַח". 

על הלוח הופיעו ציורים וקשקושים. אולי 
הם יעזרו לי להבין על מה דובר כאן
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ָּבֶאְמַצע, ֶׁשָּיְצרּו ִצּיּור ֹלא ָּברּור. "ָמה, ַאֶּתם ֹלא ְמִביִנים?" ִצְחֵקק ִפיֶצ'ע. "ֶזה ְׁשעֹון חֹול! 
ַמה ֶּׁשַּמְזִּכיר ָלנּו ִלְחיֹות ִעם ַהְּזַמן, ַהְּזַמן ַהְּמֻיָחד ֶׁשָּלנּו – ְימֹות ַהָּמִׁשיַח".

ֹלא ַמָּמׁש ֵהַבְנִּתי, ֵאיְך ַהַּקִּוים ַהָּללּו ְמַבְּטִאים ְׁשעֹון חֹול – ֲאָבל ַמה ֶּׁשְּבִעָּקר ֹלא ֵהַבְנִּתי, 
ָהיּו ְּדָבָריו ַהּמּוָזִרים ֶׁשל ִפיֶצ'ע. "ְימֹות ַהָּמִׁשיַח", ַהְּזַמן ֶׁשָּלנּו... ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת, ֶׁשֲאַנְחנּו 

ִּבְתקּוַפת 'ְימֹות ַהָּמִׁשיַח'?! ַעל ָמה הּוא ְמַדֵּבר?

'ַּדֵּפי  ֶאת  ְוָחְטפּו  ִמְּמקֹומֹוֵתיֶהם  ִזְּנקּו  ַהַחָּיִלים  ָּכל  ִנְׁשַמע,  ִנְגָרִרים  ִּכְּסאֹות  ֶׁשל  ַרַעׁש 
ַהְּמִׂשימֹות' ֶׁשִפיֶצ'ע ִחֵּלק, ִלְקַראת ְּפִעילּות 'ִמְתַרְּגִלים'.

ָנַתִּתי ַלַחָּיִלים ְסִביִבי ִלְׁשקַֹע ַּבְּפִעילּות, ּוִמַהְרִּתי ְלִפיֶצ'ע ֶׁשָּיַׁשב ַּבָּצד, ְלַבֵּקׁש ַהְבָהָרה. ֲאִני 
ַחָּיב ָלַדַעת ַמה הּוא ִהְתַּכֵּון ַּבִּׁשעּור ַהּמּוָזר ַהֶּזה, ְוֶזה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָּדחּוף ֵמַהְּפִעילּות!

ָׁשָעה ֶׁשֶּמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ָּבא

"ִפיֶצ'ע, ַאָּתה ֹלא חֹוֵׁשב ֶׁשִהְגַזְמָּת – ֶׁשֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ִּבימֹות ַהָּמִׁשיַח?" ָּפַתְחִּתי ִּבְׁשֵאָלה. 
"ֲאַנְחנּו ָאְמָנם ְמאֹוד רֹוִצים ּוְמַבְּקִׁשים ֶׁשָּמִׁשיַח ָיבֹוא, ֲאָבל הּוא עֹוד ֹלא ִהִּגיַע!"

ְּכֵדי  ִּבְפִזיזּות...  ְקָצת  ַמְסָקנֹות  ַמִּסיק  "ַאָּתה  ְּבַנַחת.  ִפיֶצ'ע  ִהְמֵהם  ַאְבֵרִמי",  ֶרַגע,  "ֶרַגע 
ָלַדַעת ְּבֵאיזֹו ְּתקּוָפה ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים – ְצִריִכים ָלַדַעת, ֹקֶדם ֹּכל, ָמה ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א אֹוֵמר 

ַעל ַהְּתקּוָפה ֶׁשָּלנּו. ָׁשַמְעָּת ַמה ֶּׁשָּלַמְדנּו ַּבִּׁשעּור?"

ְוַגם  ִהְצַלְחִּתי.  ַמָּמׁש  ֹלא  ֲאָבל  ְלָהִבין,  ִנִּסיִתי  ַּבּסֹוף.  ַרק  "ִהַּגְעִּתי  ִּגְמַּגְמִּתי,  "ֶאממ"... 
ִהְסַּתַּבְכִּתי ִעם ַהִּצּיּוִרים ַה-ַה-"... ֹלא ָרִציִתי לֹוַמר ְּבקֹול 'מּוָזִרים', ְּכֵדי ֹלא ִלְפֹּגַע ְּבִפיֶצ'ע...

ִפיֶצ'ע ִנֵּתר ִמְּמקֹומֹו ֶאל ַהּלּוַח. "ַמה ָּכל ָּכְך ְמֻסָּבְך ַּבִּצּיּוִרים? ֶזה ָּפׁשּוט ְמאֹוד!"

הּוא ִהְצִּביַע ְלֵעֶבר ָהִעּגּול ַהָּגדֹול ְוַהּמּוָזר. "ֶזהּו ַהַּכְפּתֹור, ַהְּמַסֵּמל ֶאת ִּדְבֵרי ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א 
ַעל ָּכְך ֶׁש'ִּסַּיְמנּו ַהֹּכל' – ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִהְׁשִלימּו ֶאת ָּכל ָהֲעבֹוָדה ַהִּנְדֶרֶׁשת ִּבְזַמן ַהָּגלּות, 
ְלַגְמֵרי  מּוָכִנים  ְּכָבר  ָּכֵעת  ַהְּגֻאָּלה.  ִלְקַראת  ַהַּכְפּתֹוִרים'  'ְלַצְחֵצַח ֶאת  ִסְּימּו  ְּכָבר  ַוֲאִפּלּו 

ְלַקֵּבל ְּפֵני ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו".

ַּכְפּתֹור? טֹוב, ֵיׁש ֶקֶׁשר ָּכְלֶׁשהּו ֵּבין ַהִּצּיּור ְלַכְפּתֹור... ַעְכָׁשו ֲאִני ֵמִבין ַמה ַהַּכָּוָנה "ִסַּיְמנּו 
ַהֹּכל".

"ְוַהִּצּיּור ַהֵּׁשִני – ַהִּטיל", ִהְסִּביר ִפיֶצ'ע ּוָפַתר ֶאת ְסֵפקֹוַתי ְלַגֵּבי ֶזהּותֹו ֶׁשל ַהֵחֶפץ. "הּוא 
ַמְזִּכיר ָלנּו ֶאת ַהִּנְפָלאֹות ֶׁשִהְתחֹוְללּו ְּבִמְלֶחֶמת ַהִּמְפָרץ, ַּכֲאֶׁשר ְׁשלֹוִׁשים ְוִתְׁשָעה ִטיִלים 
ָנֲחתּו ְּבֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש ַאְך ְּבִנִּסים ְּגלּוִיים ֹלא ִנְפַּגע ִאיׁש. זֹו ָהְיָתה ִהְתַּגְּׁשמּות ְּבמּוָחׁש ֶׁשל 
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ְנבּוַאת ַהְּגֻאָּלה: 'ִּכיֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים – ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות'. ַעד ְּכֵדי ָּכְך, ֶׁשָהַרִּבי ָקָרא 
ָלֵצאת ָלְרחֹובֹות ְוִלְרֹקד ַעל ַהִּנְפָלאֹות!"...

אֹוֵקי, ֵהַבְנִּתי! ֶזה ַהִּסּפּור ֶׁשל ַהִּטיל. 'רֹוִאים ִנְפָלאֹות'.

"ּוַמה ֶּזה ַהִּצּיּור ַהְּׁשִליִׁשי?" ָׁשַאְלִּתי. "ֹלא ִהְצַלְחִּתי ְלָהִבין – ִאם ֶזה 770, אֹו ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש"...

"אֹוהֹו", ִהְתַּפֵעל ִפיֶצ'ע. "ֶזה ֶּבֱאֶמת ַּגם ְוַגם! ַחֵּכה ֶרַגע ְוָתִבין...

"ַּבִּמְדָרׁש, ְּבַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני, ְמֻסָּפר ַמה ִיְקֶרה ַּבָּׁשָנה ֶׁשֶּמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ִיְתַגֶּלה ָּבּה: ִמְלָחָמה 
ָקָׁשה ִּתְפֹרץ ֵּבין ֻאּמֹות ָהעֹוָלם. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיְהיּו ְמֹבָהִלים ְמאֹוד, ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 

ַיְרִּגיַע אֹוָתם ְוֹיאַמר 'ִהִּגיַע ְזַמן ְּגֻאַּלְתֶכם'. ֶזה ְּבִדּיּוק ַמה ֶּׁשָּקָרה ְּבִמְלֶחֶמת ַהִּמְפָרץ!

"ּוְבֶהְמֵׁשְך ַהִּמְדָרׁש, ְמֻסָּפר ַמה ִיְקֶרה ַּבָּׁשָעה ֶׁשָּבּה ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ִיְתַּגֶּלה. הּוא ַיֲעֹמד ַעל ַּגג 
ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוַיְכִריז 'ֲעָנִוים, ִהִּגיַע ְזַמן ְּגֻאַּלְתֶכם'! ַּגם ָהֵארּוַע ַהֶּזה ְּכָבר ִהְתַרֵחׁש, ְּבאֹוָתּה 

ַהָּׁשָנה – תנש"א. 

ִמְלֶחֶמת ַהִּמְפָרץ

ְּבסֹוף ְׁשַנת תש"נ ָּתַקף ַׁשִּליט ִעיָרק ָהָרָׁשע, ַהּצֹוֵרר ַסאַדאם חּוֵסיין, 
ְלִתְגָרה  ִּבְמֵהָרה  ִהְתַּפֵּתַח  ַהִּסְכסּוְך  ּכּוֵויית.   – ֶׁשְלָידֹו  ַהְּמִדיָנה  ֶאת 
עֹוָלִמית, ְוַסאַדאם ִאֵּים ֶׁשִאם ִיָלֲחמּו ּבֹו – ִיְתֹקף ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

ְּבִטיִלים ִכיִמִּיים ְמֻסָּכִנים ְּביֹוֵתר.

ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהְׂשָּתְרָרה ֶּבָהָלה ְּגדֹוָלה, ֲאָבל ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח 
ְׁשִליָט"א ִהְרִּגיַע ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְוָקַבע ֶׁשֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהיא ַהָּמקֹום 
ַהָּבטּוַח ְּביֹוֵתר. ְוָאֵכן, ְׁשֹלִׁשים ְוֵתַׁשע ִטיֵלי ְסַקאד ָנֲחתּו ְּבַרֲחֵבי 

ְּבִנִּסים  ַאְך  ָקְרסּו,  ְׁשֵלִמים  ִּבְנָיִנים  ָהָאֶרץ, 
ְּגלּוִּיים ֹלא ִנְפַּגע ִאיׁש. ְּבַאַחת ַהִּׂשיחֹות ְלַאַחר 
ָלְרחֹובֹות  ָלֵצאת   – ָהַרִּבי  ָקָרא  ַהִּמְלָחָמה, 
ְוִלְרקֹוד ַעל ַהִּנְפָלאֹות!
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ַהַהְכָרָזה  ֶׁשֶאת  ִהְסִּביר,  ָהַרִּבי  ֲאָבל   – ִנְבָנה  ֹלא  עֹוד  ִּבירּוָׁשַלִים  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  "ָאְמָנם 
ַהּזֹו ַמְׁשִמיַע ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְמַעט, ֶׁשּבֹו הּוא ִנְמָצא ִּבְזַמן ַהָּגלּות! ּוְבִמִּלים 
ְּפׁשּוטֹות – ַהַהְכָרָזה ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ַעל ַּגג ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, 'ִהִּגיַע ְזַמן ְּגֻאַּלְתֶכם' – ִהיא 
ַהְּבׂשֹוָרה ֶׁשִהְׁשִמיַע ָלנּו ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ִמ-770, ְּבִׂשיחֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות ִּבְׁשַנת תנש"א!

"ַאָּתה קֹוֵלט ַמה ְּבֶעֶצם קֹוֶרה ָּכאן?" ִפיֶצ'ע ִהְצִּביַע ַלְּכֹתֶבת ֶׁשַעל ַהּלּוַח, ְוָקָרא ְּבִהְתַלֲהבּות: 
"ָמִׁשיַח ָּכאן!"

ַהְתָחַלת ַהִהְתַּגּלּות

ֲחִמָּׁשה ַחָּיִלים ָקְפצּו ִּפְתאֹום, ִמּׁשּום ָמקֹום, ַעל ִפיֶצ'ע. "ָהלֹו, ִפיֶצ'ע, ּבֹוא ְלָכאן!" ָצֲעקּו. 
"ַאָּתה ַחָּיב ַלֲעֹזר ָלנּו! ֲאַנְחנּו ֹלא ַמְצִליִחים ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהְּמִׂשיָמה ֶׁשל ַהִּפיָרִמיָדה, ָּכל ֶרַגע 

ֲאַנְחנּו נֹוְפִלים ֶאָחד ַעל ַהֵּׁשִני. ֲעֹזר ָלנּו"...

ִהְזַּדְּמנּות  ִּבְׁשִביִלי  ָהְיָתה  זֹו  ַיְחֹזר.  ֶׁשהּוא  ַעד  ְקָצת  ְלַחּכֹות  ְוֶנֱאַלְצִּתי  ְלֶרַגע,  ָקם  ִפיֶצ'ע 
ְלַעֵּכל ֶאת ַהְּדָבִרים ְוַלְחֹׁשב ֲעֵליֶהם ְקָצת.

ִפיֶצ'ע טֹוֵען ְּבַלַהט ֶׁשָּמִׁשיַח ְּכָבר ָּכאן, ֵמָאז ְׁשַנת תנש"א. מּוָזר ְמאֹוד...

"ֵאיְך ֶזה ָיֹכל ִלְהיֹות? ֲהֵרי ֹלא ִהְתִחיָלה ַהְּגֻאָּלה, ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש ֹלא ִנְבָנה... ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת 
ְלֶפַתע,  ִהְרַּגְׁשִּתי,  ְוָאז  ֵלב.  ָלִׂשים  ְּבִלי  ָהֲאִויר  ַלֲחַלל  ִּפְתאֹום  ָצַעְקִּתי  ָּכאן'?!"  ֶׁש'ָּמִׁשיַח 

ְטִפיָחה ַקָּלה ַעל ִׁשְכִמי.

ֹיִפי  ִהְסּתֹוַבְבִּתי ָאחֹוָרה ִמָּיִדית. "ִפיֶצ'ע!" ָקָראִתי ְּבִׂשְמָחה ְּכֶׁשּנֹוַכְחִּתי ֶׁשֶּזה הּוא. "ֵאיֶזה 
ֶׁשִהַּגְעָּת! ַעְכָׁשו ּתּוַכל ְלַהְסִּביר ִלי ֶאת ַהֹּכל"...

ְּכָבר ָראּו ְּבֹפַעל "ִנְפָלאֹות" ַהְּמִעיִדים ֶׁשּזֹוִהי ַה"ָּׁשָנה ֶׁשֶּמֶלְך ַהָּמִׁשיַח 
ֶׁש"ִהֵּנה  ַלַהְכָרָזה  ְוַעד  ַהָּמִׁשיַח ָּבא",  ֶׁשֶּמֶלְך  ְל"ָׁשָעה  ְוַעד  ִנְגָלה ּבֹו", 
ַעל  ְּכָבר  ֶׁשעֹוְמִדים  ַהְינּו,  ָּבא,  ֶׁשְּכָבר  ָּבא",  ַהָּמִׁשיַח(  )ַהֶּמֶלְך  ֶזה 
ּוִמָּיד  ְוֵתֶכף  ַהְּגֻאָּלה,  ַהְתָחַלת  ַסף  ַעל  ַהָּמִׁשיַח,  ְימֹות  ַהְתָחַלת  ַסף 

ַהְמָׁשָכָתּה ּוְׁשֵלמּוָתּה
)ַעל ִּפי ְּדַבר ַמְלכּות ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ָּבָלק תנש"א(
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"ֶרַגע, ַאָּתה ָׂשֵמַח ַרק ְּכֶׁשָרִאיָת ֶׁשִהַּגְעִּתי – עֹוד ִלְפֵני ֶׁשִּבְכָלל ִהְתַחְלנּו ְלַדֵּבר ַעל ַמֶּׁשהּו! 
נּו, ָאז ָלָּמה ֶׁשֹּלא ִּתְׂשַמח ִמֶּזה ֶׁשָּמִׁשיַח ָּכאן, ֲאִפּלּו ֶׁשהּוא עֹוד ֹלא ָּבָנה ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, 

ְוֹלא ִהְׁשִלים ֶאת ַּתֲהִליְך ַהְּגֻאָּלה?"...

"ָמה?" ֲעַדִין ֹלא ֵהַבְנִּתי. "ָאז ְלָמה ְּבִדּיּוק ָמִׁשיַח ִהִּגיַע?"

"ִּתָּזֵכר, ְלָמָׁשל, ְּבַמה ֶּׁשָּלַמְדָּת ַעל ְיִציַאת ִמְצַרִים", ִהְמִׁשיְך ִפיֶצ'ע – ְּכֶׁשָרָאה ֶׁשֹּלא ָקַלְטִּתי 
ְלַגְמֵרי. "עֹוד ִלְפֵני ֶׁשָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים ִהִּגיַע ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו, ּוִבֵּׂשר ָלֶהם ֶאת 
ְּבׂשֹוַרת ַהְּגֻאָּלה. ָאְמָנם ֵהם ֲעַדִין ָהיּו ְּבִמְצַרִים – ֲאָבל ֹמֶׁשה ְּכָבר ִנְׁשַלח ֶאל ַּפְרֹעה, ְוִהְתִחיל 
ְּבַתֲהִליְך ָאֹרְך ְּכֵדי ְלהֹוִציא אֹוָתם. ַאֲחֵרי ֶעֶׂשר ַהַּמּכֹות, ְוָכל ְׁשָאר ַהֲהָכנֹות – ִהִּגיָעה ַהְּגֻאָּלה 

ַהְּׁשֵלָמה, ְּבט"ו ְּבִניָסן".

..."ֵהַבְנִּתי!" ָקַטְעִּתי אֹותֹו, ִמָּיד ַּכֲאֶׁשר ָקַלְטִּתי ַמה ַהַּכָּוָנה. "ֶזה ְּבִדּיּוק ַהַּמָּצב ֶׁשָּלנּו ַהּיֹום! 
ֲאִפּלּו ֶׁשֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ַּבָּגלּות, ָמִׁשיַח ְּכָבר ִהִּגיַע ְוִהְתִחיל ִלְפֹעל".

"ָנכֹון ְמאֹוד!" ָטַפח ִפיֶצ'ע ַעל ִׁשְכִמי ׁשּוב, ְוַהַּפַעם ִמָּקִדיָמה. "ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשֵהַבְנָּת. ְּבָכל 
ֹאֶפן, ִנְדֶמה ִלי ֶׁשֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַסֵּים ֶאת ַהְּפִעילּות".

"ַוואּו, ֶּבֱאֶמת?" ִנְדַהְמִּתי. "ַּבַחִּיים ֹלא ָקָרה ִלי ָּדָבר ָּכֶזה! ֹלא ִהְׁשַּתַּתְפִּתי ַּבְּפִעילּות ִּבְכָלל!"
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"נּו, ֶזה ִסיָמן ֶׁשַאָּתה ָּכל ָּכְך ָׁשקּוַע ָּבִעְנָין ֶׁשל 'ָמִׁשיַח'. ָּכל ָּכְך ַחי ִעם ַהּנֹוֵׂשא, ַעד ֶׁשּׁשּום 
ִהְצִּביַע ַעל ַהּלּוַח  ִפיֶצ'ע  ָהַרִּבי" –  ַהִּׂשיָחה ֶׁשל  ְמַעְנֵין אֹוְתָך. ַמָּמׁש ְּכמֹו  ַאֵחר ֹלא  ָּדָבר 

ְוָקָרא: "'ִלְחיֹות ִעם ַהְּזַמן ֶׁשל ְימֹות ַהָּמִׁשיַח'"...

ֲאַנְחנּו ַאְנֵׁשי ָּגלּות

"הֹו, ַאְבֵרִמי! ַמה ְּׁשלֹוְמָך?"

ִהַּגְעִּתי ֻמְקָּדם ְמאֹוד! ֵאיֶזה ֹיִפי. ַּכִּנְרֶאה ֶׁשָּלַמְדִּתי ֶאת ַהֶּלַקח ֵמַהָּׁשבּוַע ֶׁשָעַבר.

"ֶּבַטח ָעַבר ָעֶליָך ָׁשבּוַע ְּגֻאָּלִתי ִּבְמֻיָחד ֵמָאז ַהְּפִעילּות ַהּקֹוֶדֶמת", ָקָרא ִפיֶצ'ע ְלֶעְבִרי, 
ּתֹוְך ְּכֵדי ֶׁשֲאִני ְמַסֵּיַע לֹו ִּבְגִריַרת ֲעֵרמֹות ַהִּכְּסאֹות ִלְקַראת ַהְּפִעילּות. "ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשָעַבר 
ַׂשְמִּתי ֵלב, ֶׁשֵהַבְנָּת ְמֻצָּין ֶאת ַהִחּדּוׁש ֶׁשל ַהְּתקּוָפה ֶׁשָּלנּו – ְימֹות ַהָּמִׁשיַח. ֶּבַטח ַּגם ָּכל 

ַהָּׁשבּוַע ָהִייָת ָּכָכה, 'ַחי' ִעם ָמִׁשיַח. ָנכֹון?"

ִהְסַמְקִּתי ְלֶרַגע. ַהִאם ֶּבֱאֶמת ַּבָּׁשבּוַע ָהַאֲחרֹון ָהִייִתי יֹוֵתר 'ַחי' ִעם ָמִׁשיַח? ִנְרֶאה ִלי ֶׁשַּמה 
ֶּׁשְּבִעָּקר ִעְנֵין אֹוִתי ַהָּׁשבּוַע ָהיּו ִמְׂשֲחֵקי ַהַּכּדּוֶרֶגל, ְואּוַלי ַּגם ַהְּנִסיָעה ַלְּבֵרָכה. ֶאת ָּכל ַמה 

ֶּׁשִפיֶצ'ע ִהְסִּביר ִלי ַעל ָמִׁשיַח – ָׁשַכְחִּתי ְלַגְמֵרי...

"אּוף, ִפיֶצ'ע, ַּתֲעִביר נֹוֵׂשא"... ָּפַלְטִּתי.

"ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת?" ֻהְפַּתע ִפיֶצ'ע. ָהָיה ִנְרֶאה ֶׁשעֹוד ֶרַגע ִּתֹּפל ֲעֵרַמת ַהִּכְּסאֹות ִמָּיָדיו. 
"'ָמִׁשיַח' – ֶזה ַהּנֹוֵׂשא ֲהִכי ּבֹוֵער ַהּיֹום! ֵאיֶזה נֹוֵׂשא ֵיׁש ְלָך ֶׁשָחׁשּוב יֹוֵתר?"

"ֹלא"... ִהְתַחְלִּתי ְלַגְמֵּגם. "ָּפׁשּוט ִהְתַּכַּוְנִּתי... ֶׁשֹּלא ָּכל ָּכְך ָנִעים ִלי ִעם ָהִעְנָין ַהֶּזה. ֶאת 
ָהֱאֶמת, ִמָּיד ַאֲחֵרי ֶׁשָּיָצאִתי ֵמַהְּסִניף – ָׁשַכְחִּתי ְלַגְמֵרי ֵמָהִעְנָין ֶׁשל 'ְימֹות ַהָּמִׁשיַח'. ֶזה ֹלא 

ִּבְגַלל ֶׁשֹּלא ֵהַבְנִּתי... ַּדְוָקא ִהְסַּבְרָּת ִלי ְמֻצָּין, ֲאָבל"...

ִנִּסיִתי ִלְמֹצא ֶאת ַהִּמִּלים ַהְּנכֹונֹות.

ּוְבנֹוֵגַע ְלֹפַעל – ַלְמרֹות ַה"ְּׁשטּוֶרעם" ֶׁשַּבָּדָבר ַּבְּתקּוָפה ָהַאֲחרֹוָנה 
ְּבָׁשָנה זֹו, ַה"ָּׁשָנה ֶׁשֶּמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ִנְגָלה ּבֹו", רֹוִאים ֶׁשֶּיְׁשנֹו ֹקִׁשי 
ֶׁשעֹוְמִדים  ְוַהַהְרָּגָׁשה  ַהַהָּכָרה  ְלַהְחִּדיר  ְׁשֶווער"(  ָאן  קּוְמט  )"ֶעס 
ַעל ַסף ְימֹות ַהָּמִׁשיַח ַמָּמׁש ַעד ֶׁשַּיְתִחילּו "ִלְחיֹות" ְּבִעְנְיֵני ָמִׁשיַח 

ּוְגֻאָּלה 
)ַעל ִּפי ְּדַבר ַמְלכּות ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ָּבָלק תנש"א(
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"אּוַלי, ֲאִני ָּפׁשּוט ֹלא 'ִמְתַחֵּבר' ַלּנֹוֵׂשא ַהֶּזה! ַּגם ִאם ְּתַׁשְכֵנַע אֹוִתי ֶׁשָּמִׁשיַח ָּכאן ְוָכל ֶזה, 
ֵיׁש ְּדָבִרים ֲאֵחִרים ֶׁשְּמַעְנְיִנים אֹוִתי יֹוֵתר... ֲאִני ִּבְכָלל ֹלא ָׂשם ֵלב ַלָּמִׁשיַח, ֲאִני ַמָּמׁש ֹלא 

ַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ִהְתַּגָּלה"... 

ָהִייִתי ֻמְפָּתע ֵמַעְצִמי. ֹלא ִּתְכַנְנִּתי ָּכָכה 'ְלַהְתִקיף' ֶאת ִפיֶצ'ע... ֲאָבל הּוא ֹלא ִנְבַהל.

ְלִהְתַחֵּבר  ָלנּו  ָקֶׁשה  "ֶּבֱאֶמת  ַמְחָׁשָבה.  ֶׁשל  ַּדָּקה  ְלַאַחר  ִלי  ָאַמר  צֹוֵדק",  ְּבֶהְחֵלט  "ַאָּתה 
ּוְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהְּדָבִרים ֶׁשל ָהַרִּבי ַעל ָמִׁשיַח. ֲאַנְחנּו ָּפׁשּוט ֹלא ָּכֵאֶּלה – ֲאַנְחנּו ֲאָנִׁשים 

ָּגלּוִתִּיים! נֹוַלְדנּו ַּבָּגלּות, ֲאַנְחנּו ַמְרִּגיִׁשים ְוחֹוְׁשִבים ָּכל ַהְּזַמן ְּבצּוָרה ָּגלּוִתית.

"ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשֲאַנְחנּו, ְּבתֹור ּדֹוְבֵרי ִעְבִרית, ֹלא ַנְצִליַח ְלעֹוָלם ִלְקֹרא ֵסֶפר ְּבטּוְרִקית – 
ָּכָכה ַּגם ִיְהֶיה ָלנּו ְמאֹוד ְמאֹוד ָקֶׁשה, ְּבתֹור ַאְנֵׁשי ָּגלּות, 'ִלְחיֹות' ְּכמֹו ֶׁשַּמְתִאים ִלימֹות 

ַהָּמִׁשיַח. ַעד ֶׁשֹּלא ִנְרֶאה ְּבָגלּוי ֶאת ַהְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה.

ּוְלרֹוֵמם  ָאנּו ְׁשרּוִיים,  ֶׁשָּבּה  ָהֲעֻמָּקה  ֵמַהָּגלּות  ְלהֹוִציא אֹוָתנּו  יּוַכל  ָחָזק ְמאֹוד  ֹּכַח  "ַרק 
אֹוָתנּו ְלעֹוָלם ֶׁשל ְּגֻאָּלה"...

ִנְרַּגְעִּתי. ְמַעְנֵין, ִפיֶצ'ע ַּדְוָקא ַמְסִּכים ִאִּתי! "טֹוב, ֵאין ַמה ַּלֲעׂשֹות"... ִהְפַטְרִּתי.

ַהִּפָּתרֹון: ִלְלֹמד ְּגֻאָּלה

"ֹלא, ַמָּמׁש ֹלא!" ָקַטע אֹוִתי ִפיֶצ'ע. "ַּדְוָקא ֵיׁש ַמה ַּלֲעׂשֹות! ָהַרִּבי נֹוֵתן ַלְּבָעָיה ֶׁשָּלנּו 
ִּפָּתרֹון"...

"ַמה ַהִּפָּתרֹון?" ָקַפְצִּתי.

"ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה! ַהּתֹוָרה ִהיא ָחְכָמתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ִהיא ְּגבֹוָהה ְוַנֲעֵלית ַהְרֵּבה 
ֵמַעל ַהְגָּבלֹות ָהעֹוָלם. ַלּתֹוָרה ֵיׁש ֶאת ַהֹּכַח ֶהָחָזק ַהֶּזה, ֶׁשִאם ַרק ִנְלַמד ַעל נֹוֵׂשא ַהְּגֻאָּלה 

ּוֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ַּבּתֹוָרה – ַהּתֹוָרה ְּתַׁשֶּנה אֹוָתנּו ְוַתְכִניס אֹוָתנּו ְלתֹוְך ַהְּגֻאָּלה".

ְוָהֵעָצה ָלֶזה – ַעל־ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְּבִעְנְיֵני ָמִׁשיַח ּוְגֻאָּלה, ִּכי, ְּבֹכַח 
ַהּתֹוָרה ְלַׁשּנֹות ֶטַבע ָהָאָדם, ֶׁשַּגם ַּכֲאֶׁשר ִמַּצד ָהֶרֶגׁש ֶׁשּלֹו ִנְמָצא 
ֲעַדִין ַחס־ְוָׁשלֹום ִמחּוץ ְלִעְנַין ַהְּגֻאָּלה, ֲהֵרי ַעל־ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה 
ְּבִעְנְיֵני ַהְּגֻאָּלה ִמְתַעֶּלה ְלַמֲעָמד ּוַמָּצב ֶׁשל ְּגֻאָּלה, ּוַמְתִחיל ִלְחיֹות 

ְּבִעְנְיֵני ַהְּגֻאָּלה, ִמּתֹוְך ְיִדיָעה ְוַהָּכָרה ְוַהְרָּגָׁשה ֶׁש"ִהֵּנה ֶזה ָּבא"
)ַעל ִּפי ְּדַבר ַמְלכּות ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ָּבָלק תנש"א(

13



ָלַמְדִּתי  ְּפָעִמים  ַהְרֵּבה  ַהְּדָבִרים. "ַאָּתה ָּבטּוַח ֶׁשֶּזה 'עֹוֵבד'?  ְלַעֵּכל ֶאת  ִנִּסיִתי  "ֶאממ"... 
ִעְנְיֵני ְּגֻאָּלה ּוָמִׁשיַח. ַּבִּכָּתה ֶׁשָּלנּו ַמְקִריִאים ִׂשיָחה ֶׁשל ָהַרִּבי ְּבָכל ֹּבֶקר, ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה. 
ַּגם ֹּפה, ַּבְּסִניף, ַאָּתה ְמַלֵּמד ָהמֹון ַעל ַהְּגֻאָּלה – ֲאָבל ַאף ַּפַעם ֹלא ָזכּור ִלי, ֶׁשִהְתַחְלִּתי 

ַמָּמׁש 'ִלְחיֹות ְּגֻאָּלה'"...

"ַאָּתה צֹוֵדק ְלַגְמֵרי", ִהְסִּכים ִפיֶצ'ע. "ִמִּלְׁשֹמַע ֵאיֶזה 'ָוואְרט' ָקָטן ַּבּנֹוֵׂשא, ֹלא ִמְׁשַּתִּנים 
ָלנּו ַהַחִּיים.

"ְּכֵדי ְלִהְׁשַּתּנֹות, ְלִהָּכֵנס ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח – ְצִריִכים ִלְלֹמד ְּבצּוָרה ְרִציִנית. ֶׁשַהֵּׂשֶכל ֶׁשָּלנּו 
ִיְהֶיה ָמ-ֵל-א ְּבִעְנְיֵני ְּגֻאָּלה ּוָמִׁשיַח, ְוֶׁשִּנְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ְּבַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו לֹוְמִדים. ֶׁשֹּלא ַרק ָנִבין 
ֶאת ַהְּדָבִרים, ֶאָּלא ֶׁשַהִּלּמּוד ַיְׁשִּפיַע ַעל ַהַהְרָּגָׁשה ֶׁשָּלנּו, ְוַגם ַעל ַהִהְתַנֲהגּות ֶׁשָּלנּו ְּבֶמֶׁשְך 
ָּכל ַהְּזַמן. ְּכָכל ֶׁשִּנְלַמד טֹוב יֹוֵתר, ָלֹעֶמק, ְוַגם ְנַנֶּסה ְלַהְפִנים ֶאת ֶזה – ָּכְך ַנְתִחיל ְלַאט 

ְלַאט ִלְחיֹות ָּכְך".

"ַאָּתה אֹוֵמר, ְּבֶעֶצם, ֶׁשְּצִריִכים ַלֲעֹבד ַעל ֶזה", ָאַמְרִּתי. "ְלַאט ְלַאט ִמְתַרְּגִלים"...

"ְּבִדּיּוק, ִמְתַרְּגִלים!" ֶנֱהָנה ִפיֶצ'ע. "ֶזה ְּבִדּיּוק ַמה ֶּׁשָהַרִּבי ּדֹוֵרׁש ֵמִאָּתנּו ַהּיֹום – ְלִהְתַרֵּגל 
ְּגֻאָּלה,  ֹּזאת  ַמה  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו לֹוְמִדים טֹוב  ַּבְּגֻאָּלה.  ִיְתַנֵהג  ֶׁשְּיהּוִדי  ְּכמֹו  ְלִהְתַנֵהג  ַלְּגֻאָּלה. 

"כדי להכנס לימות המשיח - צריכים שהשכל 
שלנו יהיה מ-ל-א בעניני גאולה ומשיח"...
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ִיְהֶיה 'יֹום ֶׁשל ְּגֻאָּלה', ֶׁשָּכל ַמֲעֶׂשה,  ֲאַנְחנּו ְמֻסָּגִלים ַלֲהֹפְך ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשָּלנּו. ֶׁשָּכל יֹום 
ִּדּבּור ּוַמְחָׁשָבה ֶׁשָּלנּו – ִיְהיּו ְּבֶהְתֵאם ַלְּגֻאָּלה". 

ְּדָבָריו.  ֶרֶצף  ֶאת  ִפיֶצ'ע  ָקַטע  ָּכָרִגיל"...  ַּבְּפִעילּות,  ְלַהְתִחיל  ַהְּזַמן  ִהִּגיַע  ְּכָבר  "ֶרַגע, 
"ְּבֶעֶצם, ֹלא ָּכָרִגיל – ַהּיֹום ֹלא ִּתְהֶיה ְסָתם ְּפִעילּות. זֹו ִּתְהֶיה ְּפִעילּות ֶׁשל ְּגֻאָּלה!"

ַמְתִחיִלים ְלִהְתַרֵּגל

"ֹּבֶקר ֶׁשל ְּגֻאָּלה", "ְּתִפָּלה ֶׁשל ְּגֻאָּלה", "ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשל ְּגֻאָּלה", "ֶסְנְדִביץ' ֶׁשל ְּגֻאָּלה" 
– ַהּכֹוָתרֹות, ְוִאָּתן ַהִּצּיּוִרים, ָזֲעקּו ֵמַהּלּוַח. ִפיֶצ'ע ִהְסִּביר ְּבַחּיּות ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלִהְתַרֵּגל 
ַהֶּסְנְדִביץ' –  ֲאִכיַלת  ַאֲחֵרי  ְּגֻאָּלה". ֲאִפּלּו  ִיְהֶיה "יֹום ֶׁשל  ַהּיֹום ֶׁשָּלנּו  ַלְּגֻאָּלה, ָּכְך ֶׁשָּכל 

ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְזֹּכר ֶׁשֹּלא ָׂשַבְענּו, ַוֲאַנְחנּו ְמַחִּכים ִלְסעּוַדת ׁשֹור ַהָּבר ְוַהִּלְוָיָתן...

ַוואּו, ִפיֶצ'ע ָּכל ָּכְך ָלהּוט ַּבּנֹוֵׂשא! ָהֵאם ֶזה ַׁשָּיְך ַּגם ֵאַלי?! – ִנְרֶאה ִלי ֶׁשְּכֵדי ְלִהְתַרֵּגל 
ְוִלְחיֹות ְּגֻאָּלה, ַחָּיִבים 'ִּתְרּגּול' ְמֻאָּמץ.

"ֶזה ִנְרֶאה ֵעֶסק ַמָּמׁש ְרִציִני", ָּפִניִתי ְלִפיֶצ'ע ְּבִסּיּום ַהִּׁשעּור. "ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֲאַנְחנּו ְצִריִכים 
ַלֲעֹבר ַהְרֵּבה 'ַּתְרִּגיִלים' ְּכֵדי ְלִהְתַרֵּגל ַלְּגֻאָּלה".

"ַאָּתה צֹוֵדק, ַאְבֵרִמי", הּוא ֵהִגיב. "ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלַהְתִחיל ַמָּמׁש 'ִטירֹונּות'. מּוָכן?"

ָנַׁשְמִּתי ָעֹמק ְוָאז ִהְנַהְנִּתי ְּבֹראִׁשי ְלִחּיּוב, "מּוָכן".

"אֹוֵקי. ִאם ַאָּתה ָּבטּוַח ֶׁשַאָּתה ְרִציִני ָּבִעְנָין – ִנָּפֵגׁש ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא, ְׁשָעַתִים ִלְפֵני ַהְתָחַלת 
ַהְּפִעילּות, ֶּבָחֵצר ַהְּקַטָּנה ֶׁשֵּמֲאחֹוֵרי ַהֶּמְרָּכז ַהִּמְסָחִרי".

ִהְנַהְנִּתי ְּבֹראִׁשי, ְוִפיֶצ'ע ִהְמִׁשיְך: "ֶזה ַרק ִּבְׁשִביל ַהַהְחָלָטה. ַּתְכֶל'ס – ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשַהְרֵּבה 
ִלְפֵני ֶזה ַהִּטירֹונּות ִּתְתַּבֵּטל. ִנְהֶיה ְּכָבר ָעֹמק ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש"...

ֶׁשַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ְיהּוִדי ְּבָכל ָהִעְנָיִנים ְּבַחֵּיי ַהּיֹום־יֹום ֶׁשּלֹו ַּגם 
ַּבְּזַמן ַהֶּזה ֵּתֶכף ּוִמָּיד ִלְפֵני ַהְּגֻאָּלה - ִהיא ֵמֵעין ּוְבֻדְגַמת ַחֵּיי 

ְוַהְנָהַגת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּבימֹות ַהָּמִׁשיַח ַמָּמׁש
)ַעל ִּפי ְּדַבר ַמְלכּות – ִׂשְמַחת ּתֹוָרה תשנ"ב(
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ִנְמָצִאים ִּבימֹות ַהָּמִׁשיַח. ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א ְמַגֶּלה ָלנּו 

ַּבָּגלּות,  ָהֲעבֹוָדה  ָּכל  ֶאת  ִסַּיְמנּו  ַהָּמִׁשיַח.  ִּבימֹות  ְּכָבר  ֶׁשִּנְמָצִאים 
ְוֶאְפָׁשר ְּכָבר ִלְראֹות ֶאת ִנְפְלאֹות ַהְּגֻאָּלה.

ָמִׁשיַח ִהְתַּגָּלה. ַהְּגֻאָּלה ָאְמָנם ֲעַדִין ֹלא ֻהְׁשְלָמה – ֲאָבל ִהיא ְּכָבר 

ַעם  ְלָכל  ִמ-770  ְוִהְכִריז  ִהְתַּגָּלה,  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ָהַרִּבי  ִהְתִחיָלה. 
ִיְׂשָרֵאל: 'ֲעָנִוים, ִהִּגיַע ְזַמן ְּגֻאַּלְתֶכם'.

ַהֹּקִׁשי. ַלְמרֹות ֶׁשִּנְמָצִאים ִּבימֹות ַהָּמִׁשיַח, ָקֶׁשה ָלנּו ִלְקֹלט ֶאת 

ֶזה – ִמֵּכיָון ֶׁשֲאַנְחנּו ַאְנֵׁשי ָּגלּות, ּוְׁשקּוִעים ָעֹמק ְּבתֹוְך ַהָּגלּות.

ַהִּפָּתרֹון – ִלּמּוד ְּגֻאָּלה. ַּכֲאֶׁשר ִנְלַמד ֵהיֵטב ִעְנְיֵני ְּגֻאָּלה ּוָמִׁשיַח, 

ַיֲעֹזר ָלנּו ָלֵצאת  ְיַׁשֶּנה אֹוָתנּו. הּוא  ְוִנְתּבֹוֵנן ַּבּנֹוֵׂשא – ַהִּלּמּוד 
ֵמַהָּגלּות ֶׁשָּבּה ָאנּו ְׁשקּוִעים, ּוְלַהְתִחיל ִלְחיֹות ְּגֻאָּלה.

ִמְתַרְּגִלים. ְּכֶׁשִּנְלַמד ְּגֻאָּלה ּוָמִׁשיַח ֵהיֵטב – נּוַכל ְלַהֲחִּדיר ֶאת 

ַהִּלּמּוד ַּבַחִּיים ֶׁשָּלנּו. ְלִהְתַרֵּגל ַלְּגֻאָּלה, ּוְלִהְתַנֵהג ְּבָכל ָּדָבר 
ְּכמֹו ַּבְּגֻאָּלה.

 מראי מקומות 
הפרק בכללותו מבוסס על דבר מלכות ש"פ בלק תנש"א, ש"פ פינחס תנש"א.

נמצאים בימות המשיח: דבר מלכות י"ט כסלו תשנ"ב ס"ז.  

סיימנו את כל העבודה, כולל צחצוח הכפתורים: ראה שיחת שמחת   
תורה תרפ"ט, ובריבוי שיחות מאז שנת תשמ"ז )ראה שיחת ש"פ 
עקב תשמ"ז – התוועדויות ח"ד עמ' 248. שיחת ב' ניסן תשמ"ח 

סי"ב. ועוד(.

נפלאות מלחמת המפרץ מעין הגאולה: ראה מכתב כללי כ"ה אדר   
תנש"א  נשא  ש"פ  מלכות  דבר  תנש"א.  ניסן  כ"ו  שיחת  תנש"א. 

סי"ג. ש"פ בלק תנש"א ס"ח. ועוד.

המדרש בילקוט שמעוני התגשם בשנת תנש"א: ראה שיחת ש"פ   
ראה תש"נ. ש"פ חיי שרה תנש"א. דבר מלכות ש"פ בלק תנש"א. 

ובריבוי מקומות – נלקטו בספר 'בשורת הגאולה'.

תנש"א    שרה  חיי  ש"פ  שיחת  ל-770:  הכוונה  המקדש"  בית  "גג 
הערה 108. קונטרס בית רבינו שבבבל הערה 38.

מלכות    דבר  ראה  גלות:  הקושי לחיות משיח מכיוון שאנו אנשי 
ש"פ במדבר תנש"א סי"ג. ש"פ בלק תנש"א ס"י. 

לימוד התורה בעניני גאולה ומשיח כדי לחיות משיח: דבר מלכות   
ש"פ בלק תנש"א. וראה גם דבר מלכות ש"פ ויצא תשנ"ב סי"ח-

י"ט.

דבר    ומחדו"מ בהתאם לגאולה:  יום של גאולה  להתרגל לגאולה, 
מלכות ש"פ פינחס תנש"א. שמחת תורה תשנ"ב ס"ב.

וירא    להישאר רעב לסעודת שור הבר ולויתן: דבר מלכות ש"פ 
תשנ"ב סי"ד.
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 א. ַאְבֵרִמי ִמְתלֹוֵנן: "אּוַלי, ֲאִני ָּפׁשּוט ֹלא 'ִמְתַחֵּבר' ַלּנֹוֵׂשא ַהֶּזה! ֵיׁש ְּדָבִרים ֲאֵחִרים 
ֶׁשְּמַעְנְיִנים אֹוִתי יֹוֵתר... ֲאִני ִּבְכָלל ֹלא ָׂשם ֵלב ַלָּמִׁשיַח, ֲאִני ַמָּמׁש ֹלא ַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא 

ִהְתַּגָּלה"...

ַמהּו ֶּבֱאֶמת ַהִּפְתרֹון? ְוָלָּמה?

_________________________________________________________

._________________________________________________________

 ב. ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש אֹו 770?

ָּפֵרט ַעל ִּפי ַהֻּמְסָּבר ַּבֶּפֶרק, ֵהיָכן ִיְתַּגֶּלה ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח:

ַּבִּמְדָרׁש ֶנֱאַמר: ______________________________________________

ַמְסִּביר: _________________________________________ ְׁשִליָט"א  ְוָהַרִּבי 

._________________________________________________________

 ג. ַסֵּמן, ָנכֹון אֹו ֹלא ָנכֹון.

ָּבּה. ִנְגָלה  ַהָּמִׁשיַח  ֶׁשֶּמֶלְך  ַהָּׁשָנה  ַעל  ִׁשְמעֹוִני  ַּבַּיְלקּוט  ַהִּסיָמִנים  ִהְתַקְּימּו   ְּכָבר 
ָנכֹון/ֹלא ָנכֹון

ָּכל עֹוד ַהְּגֻאָּלה ֵאיָנּה ַמִּגיָעה, ַּגם ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֹלא ִמְתַּגֶּלה. ָנכֹון/ֹלא ָנכֹון

ְימֹות ַהָּמִׁשיַח ַמְתִחיִלים ַרק ְּכֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִיָּבֶנה. ָנכֹון/ֹלא ָנכֹון

ַהִּנִּסים ְּבִמְלֶחֶמת ַהִּמְפָרץ ֵהם ֵחֶלק ִמִּיעּוד ַהְּגֻאָּלה – "ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות". ָנכֹון/ֹלא ָנכֹון

ַּבדֹור ֶׁשָּלנּו – ְּבׁשֹוֶנה ִמָּכל ְׁשָאר ַהּדֹורֹות – ָּבטּוַח ֶׁשָּיבֹוא ָמִׁשיַח. ָנכֹון/ֹלא ָנכֹון
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ְליֹום ֶׁשָּלנּו  ַהּיֹום  ֶאת  ְוַלֲהֹפְך  ַלְּגֻאָּלה,  ְלִהְתַרֵּגל  ַחָּיִבים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ִהְסִּביר   ִפיֶצ'ע 
ֶׁשל ְּגֻאָּלה.

ַנֵּסה ַלֲחֹׁשב ֵּכיַצד ִנְרֶאה יֹום ֶׁשל ָּגלּות, ּוְלֻעָּמתֹו יֹום ֶׁשל ְּגֻאָּלה:

ֲארּוחֹות:

 ְּביֹום ֶׁשל ָּגלּות: _________________________________________.

ְּביֹום ֶׁשל ְּגֻאָּלה: _________________________________________. 

ְּתִפּלֹות:

 ְּביֹום ֶׁשל ָּגלּות: _________________________________________.

ְּביֹום ֶׁשל ְּגֻאָּלה: _________________________________________. 

ִלּמּוִדים:

 ְּביֹום ֶׁשל ָּגלּות: _________________________________________.

ְּביֹום ֶׁשל ְּגֻאָּלה: _________________________________________. 

18





ֶּפֶרק ב
 ּובֹו ֻיְסַּבר ֶׁשֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְהיֹות
ַצִּדיִקים ּוְלַגּלֹות ֶאת ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה

ִהַּגְעִּתי ֶלָחֵצר ֶׁשֵּמֲאחֹוֵרי ַהֶּמְרָּכז ַהִּמְסָחִרי ִּכְמַעט ֲחִצי ָׁשָעה ִלְפֵני ַהְּזַמן. ֻּכִּלי ָּדרּוְך, ִלְקַראת 
ְּתִחַּלת ַה'ִּטירֹונּות' ִעם ִפיֶצ'ע.

ִּכְּסאֹות ְׁשבּוִרים  ִמַּכָּמה  ָהָיה ָׁשם ְּכלּום, חּוץ  ַהֶּׁשַטח. ֹלא  ִלְסֹקר ֶאת  ִהְתַחְלִּתי  ְמֻׁשֲעָמם, 
ְוִׂשיֵחי ֶּפֶרא. ְּבֶעֶצם... אּוְּפס! ְּבִפַּנת ַהִּמְתָחם ִנַּצב לֹו ּכּוְך מּוָזר, ָּבנּוי ֵמַרְפסֹודֹות, ְׂשִמיכֹות 

ְקרּועֹות ַוֲחָבִלים. מּוָזר!

ִהְתָקַרְבִּתי ְּבַסְקָרנּות. ִמי ָיֹכל ִלְהיֹות ָׁשם?

     

"ַחה-ַחה-ַחה"... ִקֵּדם ֶאת ָּפַני ְצחֹוק ָּפרּוַע. "ְּדֶיעטּוְצ'ָקא ]=ַיְלּדֹון[, ִהַּגְעָּת ְלַבֵּקר ַּב'ִּויָלה' 
ֶׁשִּלי?"

ֶזה ָהָיה ֹלא ַאֵחר ֵמֲאֶׁשר ְוָלִדיִמיר, ֶׁשָּיַׁשב ָׁשם ַעל ַסָּפה ְקרּוָעה, ְּכֶׁשִּכֵּסא ַהַּגְלַּגִּלים ֶׁשּלֹו 
ָזרּוק ְלָיָדּה.

ְוָלִדיִמיר הּוא ְיהּוִדי רּוִסי ְמַעְנֵין, ֲחבּוׁש ּכֹוַבע ֶצֶמר רּוִסי. הּוא ִמְסּתֹוֵבב ַּבְּׁשכּוָנה ַעל ִּכֵּסא 
ַּגְלַּגִּלים, ְמֻצָּיד ְּבַבְקּבּוק 'ַמְׁשֶקה', ְמַנֵּגן ְּבָאקֹוְרְּדיֹון ָחלּוד ְואֹוֵסף ֶּכֶסף ֵמָהעֹוְבִרים ְוָׁשִבים.

"ֵאיֶזה ֹיִפי, ַּכָּמה טֹוב ֶׁשָּבאָת ְלַבֵּקר ַּב'ִּויָלה' ֶׁשִּלי. ֲאִני ַחָּיב ְלַהִּציַע ְלָך ַמֶּׁשהּו ִלְׁשּתֹות", 
ְוָלִדיִמיר ָקם ְוֵהֵחל ְלַחֵּטט ֵּבין ֲעֵרמֹות ַהֶּזֶבל ְוַהֲחָפִצים ַהְּיָׁשִנים ֶׁשִהְתּגֹוְללּו ָׁשם.

ֶׁשַּמְתִאים  ְּכמֹו  ִלְחיֹות  ֶׁשְּכֵדי  ֵהַבְנִּתי,  ַהּקֹוֵדם  ַּבֶּפֶרק 
ְּגֻאָּלה  ֵהיֵטב  ִלְלֹמד  ַחָּיִבים   – ַלְּגֻאָּלה  ּוְלִהְתַרֵּגל  ִלְתקּוָפֵתנּו 
ּוָמִׁשיַח. ִסַּכְמִּתי ִעם ִפיֶצ'ע ְלַהְתִחיל ְּב'ִטירֹונּות', ָּבּה ִנְלַמד 
ַהֶּמְרָּכז  ֶׁשֵּמֲאחֹוֵרי  ֶּבָחֵצר  ְלִהָּפֵגׁש  ְוָקַבְענּו  ַלְּגֻאָּלה,  ְוִנְתַרֵּגל 

ַהִּמְסָחִרי.
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"ֶרַגע, ְוָלִדיִמיר!" ָקָראִתי ְּבַהְפָּתָעה. "ַאָּתה ְמֻסָּגל ָלֶלֶכת? ָּתִמיד ַאָּתה ִמְסּתֹוֵבב ַרק ְּבִכֵּסא 
ַּגְלַּגִּלים!"

"ַחה-ַחה-ַחה"... ְוָלִדיִמיר ַמָּמׁש ִהְתַּגְלֵּגל ִמְּצחֹוק. ָלְקָחה לֹו ַּדָּקה ְלֵהָרַגע, ְוָאז הּוא ֵהִרים 
ַּבְקּבּוק 'ְסִמיְרנֹוף' ָמֵלא ְּבֻרּבֹו ּוָמַזג ְׁשֵּתי ּכֹוִסּיֹות. ֵסַרְבִּתי, ַּכּמּוָבן, ְלִהְתַּכֵּבד...

ְוָלִדיִמיר ָּגַמע ְּבַעְצמֹו ִּבְמִהירּות ֶאת ְׁשֵּתי ַהּכֹוסֹות, ְוָטַפח ַעל ִׁשְכִמי ְּבָחְזָקה. "ַחה-ַחה-
ַחה... ֶיֶלד, ַאל ַּתֲאִמין ַאף ַּפַעם ְלַמה ֶּׁשַאָּתה רֹוֶאה. ָאה?!"

"ַמה... ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת?" ֹלא ֵהַבְנִּתי.

"ֲאִני ֶּבְנָאָדם ָרִגיל, ְּכמֹו ֻּכָּלם! ֲאִני ֹלא ָצִריְך ִּבְכָלל ֶאת ַהֶּזֶבל ַהֶּזה", ָאַמר ּוָבַעט ְּבִכֵּסא 
ַהַּגְלַּגִּלים. "ֲאִני הֹוֵלְך ַעל ְׁשֵּתי ַרְגַלִים, ְּבִדּיּוק ָּכמֹוָך. ֵאין ִלי ׁשּום ְּבָעָיה"...

"ָאז... ָאז ַמה"... ִנִּסיִתי ִלְׁשֹאל, ַאְך הּוא ָקַטע אֹוִתי ִמָּיד: "ַאָּתה ֹלא ֵמִבין, ָחמּוִדי?! ָּכָכה 
ָּפׁשּוט הֹוֵלְך יֹוֵתר טֹוב ָּב'ֲעָסִקים'. ֲאָנִׁשים נֹוְתִנים יֹוֵתר ֶּכֶסף ִאם ֵהם רֹוִאים אֹוִתי צֹוֵלַע, 

ִמְסֵּכן, ְּבִכֵּסא ַּגְלַּגִּלים. ַהִּכֵּסא ַהֶּזה ָׁשֶוה ָזָהב. ַחה-ַחה-ַחה"...

ַוואּו, ֵאיזֹו ַהְפָּתָעה! ֹלא ִּדְמַיְנִּתי ֶׁשְּוָלִדיִמיר ַרק ַמִּציג ֶאת ַעְצמֹו. ַהָּצָגה טֹוָבה! ַעד ַהּיֹום, 
ַּגם ֲאִני ָהִייִתי ְמֻׁשְכָנע ְּבֵמָאה ָאחּוז ֶׁשהּוא ָנֶכה...

הוא הרים בקבוק 'סמירנוף' 
מלא ברובו ומזג שתי כוסיות. 
סירבתי, כמובן, להתכבד...
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ָמִׁשיַח ְּבָכל ּדֹור

ִפיֶצ'ע ִהִּגיַע ְּבָׁשָעה 3:00 ְּבִדּיּוק. ַּדָּקה ַאֲחֵרי ֶׁשְּוָלִדיִמיר ָעַזב ֶאת ַהֶּׁשַטח, ַל'ִּסיבּוב' ֶׁשּלֹו 
ְּבִקּבּוץ ַהְּנָדבֹות.

ַוואּו, ַה'ִּטירֹונּות' ֶׁשָּלנּו ַמְתִחיָלה!

"ַמה ְּׁשלֹוְמָך, ַאְבֵריִמי?" ָקָרא ִפיֶצ'ע ְלֶעְבִרי ַּבֲחִביבּות. הּוא ִהְתַיֵּׁשב ַעל ַאַחד ַהִּכְּסאֹות, 
ֶׁשָהָיה ַיֲחִסית ָׁשֵלם, ּוָפַתח ְּבַהְרָצָאה.

"ַאָּתה ַמִּכיר ֶאת ַהִּסּפּור ַעל ַהְּיהּוִדי ֶׁשָחַרׁש ֶאת ַהָּׂשֶדה ֶׁשּלֹו ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב, ּוְכֶׁשַהָּפָרה ֶׁשּלֹו 
ָּגֲעָתה – ִסֵּפר לֹו ְׁשֵכנֹו ָהַעְרִבי ַעל ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש"...

ָמִׁשיַח ְּבָכל ּדֹור

ֶׁשֵהם  ַרּבֹוֵתיֶהם  ַעל  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ֲחִסיִדים  ָאְמרּו  ַהּדֹורֹות,  ְּבֶמֶׁשְך 
ַהָּמִׁשיַח.

ָיָצא  הּוא  ְלָאֶמִריָקה,  ִהִּגיַע  ַהַרַיי"צ  ָהַרִּבי  ֶׁשַּכֲאֶׁשר   – ִסֵּפר  ָהַרִּבי 
ַּבַהְכָרָזה 'ְלַאְלַּתר ִלְגֻאָּלה'. ַהֲחִסיִדים ֶׁשֵהִפיצּו ְּבַרֲחֵבי ֲאֶמִריָקה ֶאת 
ְּבׂשֹוַרת ַהְּגֻאָּלה, הֹוִסיפּו ּוִפְרְסמּו ֶׁשָהַרִּבי ַהַרַיי"צ הּוא הּוא ַהֶּמֶלְך 

ַהָּמִׁשיַח...

הּוא  ְׁשִליָט"א  ֶׁשָהַרִּבי  ֶׁשִּפְרְסמּו  ֲחִסיִדים  ָהיּו  ֶׁשָּלנּו  ַּבּדֹור  ַּגם 
ְּכרּוִזים  ֵהִפיץ  ֲאִפּלּו  ַּפאִריז  ַאְבָרָהם  ר'  ֶהָחִסיד  ַהָּמִׁשיַח.  ֶמֶלְך 
ִיְׂשָרֵאל, ַעל ָּכְך ֶׁשָהַרִּבי הּוא ַהָּמִׁשיַח – ֶאָּלא ֶׁשָהַרִּבי  ְלָכל ַעם 

ָמַנע  נֹוָספֹות,  ְּבִהְזַּדְּמֻנּיֹות  ְלַהְפִסיק.  לֹו  הֹוָרה 
ָהַרִּבי ֵמַהֲחִסיִדים ְלַפְרֵסם ֹזאת. ַעד ִלְתקּוָפֵתנּו 
ָהַרִּבי  ָנַתן  ָאז   – ָמִׁשיַח  ִהְתַּגּלּות  ְּתקּוַפת   –
ְלַפְרֵסם ְלָכל ָהעֹוָלם ְּבִלי ַהְגָּבלֹות ֶאת ֶזהּות 

ַהָּמִׁשיַח.
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לֹו  ִסֵּפר  ְוָהַעְרִבי   – ַהְּׁשִנָּיה  ַּבַּפַעם  ָּגֲעָתה  ַהָּפָרה  "ְוָאז  ִמָּיד.  ִהְמַׁשְכִּתי  ַמִּכיר!"  ֲאִני  "ֵּכן, 
ֶׁשְּבאֹותֹו ֶרַגע נֹוַלד ַהָּמִׁשיַח".

ַהֶּזה ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ָּדָבר ָחׁשּוב ְמאֹוד. ֵמָאז  ִהְנֵהן ִפיֶצ'ע. "ְּבִקּצּור, ַהִּסּפּור  "ָיֶפה ְמאֹוד", 
ָהֶרַגע ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהָּגלּות, ָּתִמיד ָּתִמיד ָהָיה ִאָּתנּו ַּבָּגלּות ַּגם ֶאת ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח. ְּבֶדֶרְך 
ְּכָלל הּוא ָהָיה ִנְסָּתר, ִאיׁש ֹלא ָיַדע ִמיהּו – ֲאָבל ָּתִמיד ָהָיה ַצִּדיק ֶאָחד ָהָראּוי ַלַּתְפִקיד, 
ֶׁשה' ָּבַחר ּבֹו. ַהַּצִּדיק ָהָיה מּוָכן ּוְמֻזָּמן, הּוא ִחָּכה ְוִהְׁשּתֹוֵקק ָלֶרַגע ַהְּמֻיָחל – ּבֹו ה' ִיְתַּגֶּלה 

ֵאָליו, ְוִיְׁשַלח אֹותֹו ִלְגֹאל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל.

"ּדֹור ָרַדף ּדֹור, ּוְבָכל ּדֹור ֶׁשּבֹו ֹלא ָזִכינּו ַלְּגֻאָּלה – ִהְסַּתֵּלק ַהַּצִּדיק ָהָראּוי ִלְהיֹות ָמִׁשיַח, 
ְוֶהֱעִביר ֶאת ַהַּתְפִקיד ְלִמיֶׁשהּו ַאֵחר. ָּכְך ָהיּו ְלָמָׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא, ָהֲאִריַז"ל, ְועֹוד 
ַהְרֵּבה ַצִּדיִקים ֶׁשָהיּו ַה'ְּמִׁשיִחים' ֶׁשל ַהּדֹור ֶׁשָּלֶהם, ַעד ְלַרּבֹוֵתינּו ְנִׂשיֵאינּו. ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו, 

ַּכּמּוָבן"...

..."ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א, הּוא ֶזה ֶׁשּמּוָכן ִלְהיֹות ַהָּמִׁשיַח!" ִהְׁשַלְמִּתי אֹותֹו ִמָּיד. "ֶרַגע – ֲאָבל 
ַאָּתה ְּבַעְצְמָך ָאַמְרָּת ֶׁשֶּזה ַרק 'ָראּוי' ִלְהיֹות ָמִׁשיַח. ֹזאת אֹוֶמֶרת, ֶׁש... ִאם ֹלא ִנְזֶּכה"...

ְּבדֹוֵרנּו: ָמִׁשיַח ִנְׁשַלח

..."ַרק ֶרַגע", ִהְנֵהן ִפיֶצ'ע, "ַסְבָלנּות, עֹוד ֹלא ִסַּיְמנּו. ֶזה ַמה ֶּׁשָהָיה ְּבָכל ַהּדֹורֹות – ֲאָבל 
ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו, ָקָרה ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד ְמאֹוד. ה' ְּכָבר ִהְתַּגָּלה ָלַרִּבי, ְוהּוא ָנַתן לֹו ֶאת ַהְּׁשִליחּות 

ַהְּמֻיֶחֶלת – הּוא ָׁשַלח אֹותֹו ִלְהיֹות ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ּוְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְּבֹפַעל ַמָּמׁש!

"ָּבֶרַגע ֶׁשֶּזה ָקָרה, ַהָּמִׁשיַח ֶׁשַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו הּוא ֹלא ַרק ָראּוי ּומּוָכן – הּוא ִהְתַּגָּלה ְּכָבר ְּבתֹור 
ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ְוִהְתִחיל ִלְגֹאל אֹוָתנּו. 

ּדֹוֵרנּו,  ְנִׂשיא  ַאְדמֹו"ר  מֹוִרי־ְוָחִמי  ְּכבֹוד־ְקֻדַּׁשת  הֹוָדַעת  ַעל־ִּפי 
ַהָּׁשִליַח ַהָּיִחיד ֶׁשְּבדֹוֵרנּו, ַהָּמִׁשיַח ַהָּיִחיד ֶׁשְּבדֹוֵרנּו, ֶׁשְּכָבר ִסְּימּו 
ֶאת ָּכל ָהִעְנָיִנים – ֲהֵרי מּוָבן, ֶׁשַּמְתִחיל ְלִהְתַקֵּים ַה"ְּׁשַלח ָנא ְּבָיד 

ִּתְׁשָלח", ַהְּׁשִליחּות ֶׁשל ְּכבֹוד־ְקֻדַּׁשת מֹוִרי־ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר
)ַעל ִּפי ְּדַבר ַמְלכּות ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ַחַּיי ָׂשָרה תשנ"ב(
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"ֶזה ְּבִדּיּוק ַמה ֶּׁשָּלַמְדנּו ְּבִׁשעּור ַה'ְּדַבר ַמְלכּות' ַעל ַהְּתקּוָפה ֶׁשָּלנּו: ָאְמָנם ֲעַדִין ֹלא רֹוִאים 
ֶאת ַהְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה, ֲאָבל ֵחֶלק ָחׁשּוב ְוִעָּקִרי ַּבְּגֻאָּלה ְּכָבר ִהְתִחיל ִלְקרֹות – 

ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ִהְתַּגָּלה".

ְּגֻאָּלה ְׁשֵלָמה, ָמה עֹוֵזר ָלנּו ֶזה  ֲעַדִין ֵאין ָלנּו  ִהְתָּפַרְצִּתי. "ִאם  "ּוַמה ֶּזה ְמַׁשֶּנה ָלנּו?!" 
ֶׁשָּמִׁשיַח ִהְתִחיל ְלִהְתַּגּלֹות?"

"אֹוהֹו"... ָקָרא ִפיֶצ'ע. "ֶזה עֹוֵזר ָלנּו ָהמֹון! ֶזה ַמָּמׁש ְמַׁשֶּנה ָלנּו ֶאת ַהַחִּיים!

"ִּבְׁשִביל ֶזה – ְּכַדאי ֶׁשָּנִבין ְלֶרַגע ִמיהּו ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח.

"ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח הּוא ֶאָחד ֶׁשְּמֻאָחד ְלַגְמֵרי ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ְוָלֵכן ַּבְּגֻאָּלה – הּוא ְיַגֶּלה 
ֶאת ַמְלכּות ה' ְּבָכל ָהעֹוָלם. ָּכל ָהעֹוָלם ֶׁשָּלנּו, ֶׁשאֹותֹו ֲאַנְחנּו ַמִּכיִרים ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְּכַמְסִּתיר 
ּוַמְפִריַע ִלְקֻדָּׁשה – ִיְתַהֵּפְך, ְוִיְהֶיה ִּדיָרה ַלה'. ָּכל ַהְּיהּוִדים ִיְהיּו ְׁשקּוִעים ְלַגְמֵרי ַּבֲעבֹוַדת 

ה', ְּבִלי ׁשּום ַהְפָרעֹות ֵמַהֵּיֶצר ָהַרע.

"ָּפׁשּוט ַחִּיים ֲאֵחִרים, ַחִּיים ֶׁשָּכל ֻּכָּלם ְקֻדָּׁשה ֶוֱאֹלקּות! ַאָּתה ֵמִבין?"

"ֲאִני ְמַנֶּסה ְלָהִבין"... ִחַּיְכִּתי. ֶּבֱאֶמת ִנְׁשָמע ִּדְמיֹוִני, ֶׁשִּנְחֶיה ָּכְך, ְׁשקּוִעים ַרק ִּבְקֻדָּׁשה...

ֶׁשֲאַנְחנּו  אֹוֶמֶרת  ֹזאת   – ִהְתַּגָּלה  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ֶׁשַהּיֹום  ִמֵּכיָון  "ּוְבֶעֶצם,  ִהְמִׁשיְך:  ִפיֶצ'ע 
ְיכֹוִלים ְלַהְתִחיל ִלְחיֹות ָּכָכה! ַחִּיים ָּכֵאּלּו, ֶׁשל ְקֻדָּׁשה ֶוֱאֹלקּות, ְּבִלי ׁשּום ֵיֶצר ָהַרע!"

"ָמה?" ָהִייִתי ַמָּמׁש ֻמְפָּתע. "ַּתְסִּביר ִלי ָּברּור יֹוֵתר – ַמה ְּבִדּיּוק ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות?!"

ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ַצִּדיִקים

"הֹו, ֹזאת ַהְּנֻקָּדה", ָקָרא ִפיֶצ'ע ְּבַלַהט. "ָמה ֲאַנְחנּו ֹלא ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות?! ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים 
ַה-ֹּכ-ל! ָּפׁשּוט ַהֹּכל!

ִסֵּפר  ִהֵּלל  ִמַּפאִריְטׁש. ר'  ִהֵּלל  ַהֲחִסיִדים – ר'  ֵמֲעָנֵקי  ָּגדֹול,  ָחִסיד  ָהָיה  ַּפַעם  "ְלֻדְגָמא, 
ְּכֶׁשִהְתִחיל  ֲאָבל  ַצִּדיק.  ֶׁשהּוא  ָחַׁשב   – ַהָּזֵקן  ְלַאְדמֹו"ר  ִהְתָקְרבּותֹו  ִלְפֵני  ֶׁשִּבְצִעירּותֹו, 

ִלְלֹמד ַּתְנָיא, ֵהִבין ֶׁשהּוא 'ַהְלַואי ֵּבינֹוִני'...

"ַּבַּתְנָיא ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ַמְסִּביר ֶׁשַהְּתָאִרים 'ַצִּדיק', 'ֵּבינֹוִני' ְו'ָרָׁשע' ֵהם ֹלא ְּכמֹו ֶׁשֲאַנְחנּו 
חֹוְׁשִבים – ֵהם ֹלא ִנְמָּדִדים ְלִפי ַּכּמּות ַהִּמְצוֹות ְוָהֲעֵברֹות ֶׁשָּלנּו. ֲאִפּלּו ִמיֶׁשהּו ֶׁשעֹוֶׂשה 

ֲהמֹון ִמְצוֹות, ֲאָבל ִמֵּדי ַּפַעם עֹוֵבר ֲעֵבָרה ַקָּלה – ִנְקָרא, ַלֲאִמּתֹו ֶׁשל ָּדָבר, 'ָרָׁשע'.

"'ֵּבינֹוִני', הּוא ֶאָחד ָּכֶזה ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא עֹוֶׂשה ׁשּום ֲעֵבָרה! ַלְמרֹות ֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע ַמְפִריַע לֹו, 
הּוא ָּתִמיד ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ּוְמַנֵּצַח אֹותֹו.
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"ְו'ַצִּדיק' – הּוא ֶאָחד ָּכֶזה ֶׁשֵאין לֹו ׁשּום ֵיֶצר ָהַרע, ְוָכל ְרצֹונֹו הּוא ַלֲעׂשֹות ַמה ֶּׁשה' רֹוֶצה! 
זֹו ַמְדֵרָגה ְּגבֹוָהה ְּביֹוֵתר, ְוַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן קֹוֵבַע ֶׁשֹּלא ָּכל ָאָדם ָיֹכל ִלְזּכֹות ִלְהיֹות 'ַצִּדיק'. 

ַרק ְיִחיֵדי ְסֻגָּלה.

"ְּכֶׁשָּלַמְדִּתי ֶאת ֶזה – ִסֵּפר ר' ִהֵּלל – ִּפְתאֹום ֵהַבְנִּתי ֶׁשֲאִני ָרחֹוק ִמִּלְהיֹות 'ַצִּדיק', 'ַהְלַואי 
ֵּבינֹוִני'!

"ָּכְך ֶזה ָהָיה ַּפַעם. ר' ִהֵּלל, ְוָכל ַהֲחִסיִדים ַהְּגדֹוִלים, ָחְלמּו ְוִהְתַאְּמצּו ְּבֹקִׁשי ִלְהיֹות 'ֵּבינֹוִני'...

"ֲאָבל ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו – ְמַחֵּדׁש ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א – ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ָיֹכל ִלְהיֹות ַצִּדיק, ַמָּמׁש 
ְּכמֹו ַּבַּתְנָיא! ָּבֶרַגע ֶׁשָהַרִּבי ִהְתַּגָּלה ְּכֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְחיֹות ְּכמֹו ַּבְּגֻאָּלה. 
ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשַּבְּגֻאָּלה ִנְהֶיה ַצִּדיִקים, ַנֲעֹבד ֶאת ה' ְּבִלי ׁשּום ַהְגָּבלֹות ְוֹלא ִיְהֶיה ָלנּו ֵיֶצר 

ָהַרע – ָּכָכה ַּגם ַעְכָׁשו. ֻּכָּלנּו, ַּגם ֲאִני ְוַאָּתה, ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים!"

ְצִריִכים  ֶׁשֲאַנְחנּו  אֹוֵמר  "ֶזה  ְלָבֵרר.  ֻמְכָרח  ָהִייִתי  ַצִּדיִקים'?"  'ִלְהיֹות  ִמְתַּכֵּון  ַאָּתה  "ָמה 
ַלֲעׂשֹות יֹוֵתר ִמְצוֹות?"

"ֹלא, ֹלא, ַמה ִּפְתאֹום!" ָמָחה ִפיֶצ'ע. "ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמֶּזה! ֹלא ַרק ַלֲעׂשֹות עֹוד ִמְצוֹות. ַצִּדיק 
הּוא ֹלא ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ִמְצוֹות, ֲאִפּלּו ֹלא ֲהמֹון ִמְצוֹות – ַצִּדיק הּוא ֶאָחד ֶׁשָּכל ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו 
ׁשֹוִנים ְלַגְמֵרי! הּוא ַמְרִּגיׁש ַרק ֶאת ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ְּבִלי ׁשּום ָּדָבר ַאֵחר. ְּבִלי ׁשּום 

ִּבְלּבּוִלים ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע".
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ִּגּלּוי ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה

"ַּדי, ִפיֶצ'ע", ִנִּסיִתי ְלַהְרִּגיַע אֹותֹו. "ַאָּתה ֹלא ִמְתַּכֵּון ִּבְרִצינּות! ֶזה ִנְׁשָמע ָיֶפה, ַמה ֶּׁשַאָּתה 
אֹוֵמר – ֲאָבל ֲאִני ֹלא ֶּבֱאֶמת ָיֹכל ִלְהיֹות ָּכֶזה ְיהּוִדי ַצִּדיק, ְּבִלי ֵיֶצר ָהַרע ִּבְכָלל"...

"ַאָּתה ָיֹכל! ֶּבַטח ֶׁשַאָּתה ָיֹכל!" ִפיֶצ'ע ֹלא ִוֵּתר.

ֶּבֱאֶמת  ֲאַנְחנּו  ְוִחיצֹוִני,  ִׁשְטִחי  ְּבַמָּבט  ִמְסַּתְּכִלים  ֲאַנְחנּו  ִאם  ִמְסַּתְּכִלים.  ֵאיְך  ַרק  "ָּתלּוי 
ֲאַנְחנּו  ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ֶׁשִּנְתָקֵרב  ּוְכֵדי  ַהּׁשֹוֵלט,  הּוא  ֶׁשָּלנּו  ַהּגּוף  ְּבָגלּות.  ִנְמָצִאים 

ַחָּיִבים ְלִהְתַאֵּמץ ּוְבֹקִׁשי ַמְצִליִחים ְלַגּלֹות ֵחֶלק ֵמַהְּנָׁשָמה ֶׁשָּלנּו.

"ֲאָבל ִאם ִמְסַּתְּכִלים ָעֹמק יֹוֵתר, רֹוִאים ֶׁשִּבְפִנים, ֵיׁש ָלנּו ֶאת ַהֵחֶלק ֲהִכי ָעֹמק ַּבְּנָׁשָמה 
– 'ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה'. ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ַמְרִּגיׁש ֶׁשֲאִני ְּבֶעֶצם ְמֻחָּבר ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ַמָּמׁש 
ָּדָבר ֶאָחד. ֲאִני עֹוֶׂשה ֶאת ְרצֹון ה' ְּבִלי ׁשּום ַמֲאָמץ ּוְבִלי ְלִהְתַּבְלֵּבל ֵמַהֵּיֶצר ָהַרע – ֶזה 

ָּפׁשּוט ַהַחִּיים ֶׁשִּלי! 

"ַּכֲאֶׁשר ָמִׁשיַח ִהְתַּגָּלה, ִנַּתן ָלנּו ֹּכַח ְלַגּלֹות ֶאת ָהֱאֶמת, ֶאת ַהְּפִניִמּיּות, ֶאת ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה. 
ִלְהיֹות ְמֻאָחִדים ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְּבִלי ׁשּום ַהְפָרעֹות!" 

"ַּבַחִּיים ֶׁשִּלי ֹלא ָרִאיִתי ְוֹלא ִהְרַּגְׁשִּתי ֶאת ַמה ֶּׁשַאָּתה אֹוֵמר", ָטַעְנִּתי ׁשּוב.

"ָנכֹון", ִהְמִׁשיְך ִפיֶצ'ע ְוַהַּלַהט ֶׁשְּבקֹולֹו ֹלא ָּדַעְך. "ַּגם ֲאִני ֹלא ָּתִמיד ַמְרִּגיׁש ֶאת ֶזה. ֲאָבל 
ֶזה ִּבְגַלל ֶׁשִּנְכַנְסנּו ְלתֹוְך ַהָּצָגה! ֶזה ֹלא ָנכֹון, ֶזה ֹלא ֲאִמִּתי"...

"ֲאִני ַחָּיב ָלֶלֶכת ַלְּסִניף", ִמְלֵמל ִּפְתאֹום ִפיֶצ'ע ְלַאַחר ֶׁשֵהִציץ ִּבְׁשעֹונֹו. ַהֶהְסֵּבִרים ֶׁשּלֹו 
ֹלא ַמָּמׁש ִׁשְכְנעּו אֹוִתי, ֲאָבל ֹלא ָהְיָתה ְּבֵרָרה.

"ְּבִקּצּור – ַאָּתה ַחָּיב ִלְזֹּכר ֶאת ָהֱאֶמת, ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ֹּכַח ֹלא ֻמְגָּבל, ֹּכַח ֶׁשל ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה. 
ְוִאם ִנְדֶמה ָלנּו ֶׁשֲאַנְחנּו ֹלא ְיכֹוִלים – ֶזה ִּבְגַלל ֶׁשֲאַנְחנּו ָּפׁשּוט ְמַדְמְיִנים, ֲאַנְחנּו ְּבתֹוְך 

ַהָּצָגה"...

ְלַאֲחֵרי  ֲאָבל  ַצִּדיק",  ִלְהיֹות  זֹוֶכה  ָאָדם  ָּכל  ֶׁש"ֵאין  ַאף־ַעל־ִּפי 
ַעְכָׁשו  ָיכֹול  ַהּדֹורֹות,  ְּבֶמֶׁשְך  ָעְברּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני  ָהִעְנָיִנים  ָּכל 
ָּכל ְיהּוִדי ְּבַוַּדאי ְלַהִּגיַע ַלְּדָרגֹות ֲהִכי ְּגבֹוהֹות, ַעד "ְּתִהי ַצִּדיק" 
ְּבָגלּוי, ְּכִפי ֶׁשִּיְהֶיה ִּבְׁשֵלימּות ַהִּגּלּוי ַּבְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה 
)ַעל ִּפי ְּדַבר ַמְלכּות ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ֱאֹמר תנש"א(
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"ָהלֹו, ְּדֶיעטּוְצ'ָקא!"

קֹולֹו ֶהָעֶבה ֶׁשל ְוָלִדיִמיר ָרַדף אֹוִתי, ִמָּיד ְּכֶׁשָּיָצאִתי ֵמֲאחֹוֵרי ַהֶּמְרָּכז ַהִּמְסָחִרי.

"ּבֹוא ְלֹפה, ְּדֶיעטּוְצ'ָקא! ַאָּתה ָּבחּור טֹוב, ּבֹוא ַּתֲעֹזר ִלְוָלִדיִמיר ִמְסֵּכן... ִנְׁשַּבר ִלי ַּגְלַּגל 
ְּבִכֵּסא ַּגְלַּגִּלים! ֲאִני ֹלא ָיֹכל ָלקּום! ּבֹוא, ְּדַחף ָּכאן ֵמָאחֹוָרה"...

ֶׁשַהֹּכל  ֹקֶדם,  ִלי  ִּגָּלה  ְוָלִדיִמיר  ֲהֵרי   – ִנְזַּכְרִּתי  ְוָאז  ַהִּכֵּסא,  ֶאת  ִלְדֹחף  ִהְתַחְלִּתי  ִּכְמַעט 
ַהָּצָגה!... "ֶרַגע, ַאָּתה ָיֹכל ָלקּום ְוָלֶלֶכת ָּבֶרֶגל!"

"ַמה ִּפְתאֹום?" ִיֵּבב ְוָלִדיִמיר. "ִּתְסַּתֵּכל, ַאָּתה ֹלא רֹוֶאה? ַרְגַלִים ֶׁשִּלי ְׁשבּורֹות, ֲאִני צֹוֵלַע, 
ֹלא ָיֹכל ָלזּוז!"

"נּו, ֶּבֱאֶמת", ָעִניִתי. "ַאָּתה ֲהֵרי ֹלא ֶּבֱאֶמת צֹוֵלַע! ַאָּתה ָּבִריא ְלַגְמֵרי, ַאָּתה ָיֹכל ָלֶלֶכת 
ְּבִלי ְּבָעָיה! ָקִדיָמה, קּום! ִנְגְמָרה ַהַהָּצָגה, ַּתְתִחיל ָלֶלֶכת ְּכמֹו ֶּבְנָאָדם".

"נּו, ְּדֶיעטּוְצ'ָקא!" ְוָלִדיִמיר ִּכְמַעט ָצַעק. ִנְרֶאה ָהָיה ֶׁשַה'ַּמְׁשֶקה' צֹוֵעק ִמּתֹוְך ְּגרֹונֹו. "ֲאִני 
ָנֶכה! ֲאִני ָּפצּוַע! ֵאין ָלֶלֶכת, ֵאין ָלקּום. ֲאִני ְּבתֹוְך ִּכֵּסא ַּגְלַּגִּלים ְוֹלא ָיֹכל ָלזּוז ְלׁשּום 

ָמקֹום!"

ַוואּו, ַּבַחִּיים ֶׁשִּלי ֹלא ִנְתַקְלִּתי ְּבתֹוָפָעה מּוָזָרה ָּכזֹו! ִאיׁש נֹוְרָמִלי, ָּבִריא, ֶׁשִּמְתַעֵּקׁש ָּכל 
ָּכְך ִלְהיֹות ָנֶכה...

"טֹוב, ְוָלִדיִמיר, ֲאִני ַחָּיב ָלֶלֶכת ַלְּסִניף"... ִמְלַמְלִּתי. "ַרק ֶׁשֵּתַדע – ַאָּתה ַחָּיב ִלְזֹּכר ֶאת 
ָהֱאֶמת, ֶׁשַאָּתה ָיֹכל ָלֶלֶכת ָרִגיל, ְּכמֹו ֻּכָּלם. ְוִאם ִנְדֶמה ְלָך ֶׁשַאָּתה ֹלא ָיֹכל – אּוַלי ָׁשִתיָת 

יֹוֵתר ִמַּדי 'ְלַחִּיים', ְוַאָּתה ָּפׁשּוט ְמַדְמֵין. ַאָּתה ְּבתֹוְך ַהָּצָגה"...

ֶׁשל  ָהֲאִמִּתית  ְמִציאּוָתם  ֶאת  ּוְבָגלּוי  ְּבֹפַעל  ִיְראּו  ָלבֹוא  ְלָעִתיד 
ִיְתָּבֵרְך,  ּוַמהּותֹו  ַעְצמּותֹו  ִעם  ַחד  ֶׁשִהיא  ַהְּנָׁשָמה  ֶעֶצם  ִיְׂשָרֵאל, 

"ִיְׂשָרֵאל ְוֻקְדָׁשא־ְּבִריְך־הּוא ֹּכָּלא ַחד"
)ַעל ִּפי ְּדַבר ַמְלכּות ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות תשנ"ב(
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ַהֹּכל ַהָּצָגה!

ַוואּו!

ָנַפל ִלי ָהֲאִסימֹון! ֲהֵרי ִפיֶצ'ע ִהְסִּביר ִלי ֹקֶדם ְּבִדּיּוק ֶאת אֹותֹו ַהָּדָבר – ֶׁשֲאִני ֶּבֱאֶמת ָיֹכל 
ִלְהיֹות ַצִּדיק, ְוִאם ָקֶׁשה ִלי – ִסיָמן ֶׁשֲאִני ְמַדְמֵין...

ָמה, ֶּבֱאֶמת?! ֲאִני ְּכמֹו ְוָלִדיִמיר, ַהַּקְּבָצן ַהִּׁשּכֹור?

ְּכמֹו ֶׁשהּוא ָׁשקּוַע ַּבַהָּצָגה ּוִמְתַעֵּקׁש ֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת ֹלא ָיֹכל ָלֶלֶכת... ֵּכן, ַּגם ֲאִני ָּכָכה – ָּכל 
ָּכְך ָׁשקּוַע ַּבָּגלּות ּוַבֵּיֶצר ָהַרע, ּוִמְתַעֵּקׁש ֶׁשֲאִני ֹלא ָיֹכל ִלְהיֹות ַצִּדיק...

ָמה, ַהִאם ָּכל ַהֵּיֶצר ָהַרע ְוַהְּקָׁשִיים ֶׁשִּלי, ַהֹּכל ֶזה ִּבְכָלל – ַהָּצָגה?!

     

ָהִייִתי ַמָּמׁש ְקַצר רּוַח. ַרְצִּתי ַלְּסִניף ִּבְמִהירּות, ּוְבֹקִׁשי ִהְתַאַּפְקִּתי ַעד ְלִסּיּום ַהִּׁשעּור – ָאז 
ִסַּפְרִּתי ְלִפיֶצ'ע ַעל ַהְּמֹאָרע ַהּמּוָזר ִעם ְוָלִדיִמיר.

ְמֻסָּגל,  ְוֹלא  ָיֹכל  ֶׁשֲאִני ֹלא  ְמַדְמֵין  ֲאִני  ְוָלִדיִמיר?  ְּכמֹו  ֲאִני  ֶׁשַּגם  ִמְתַּכֵּון  ַאָּתה  "ֶרַגע,   
ּוֶבֱאֶמת – ַהֹּכל ַהָּצָגה ְּגדֹוָלה?!"

ָהִעְנָין.  ֶאת  ָקַלְטִּתי  ֵאיְך  ְּכֶׁשָרָאה  ֵמֹאֶׁשר,  ָקְרנּו  ִפיֶצ'ע  ֶׁשל  ָּפָניו  ַהָּצָגה!"  ְּבִדּיּוק,  "ֵּכן, 
"ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ְּבתֹוְך ַהָּצָגה ֲאֻרָּכה ְמאֹוד...

"ַהַהָּצָגה ִהְתִחיָלה ִלְפֵני ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ְׁשַבע ֵמאֹות ִׁשְבִעים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה. ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-
הּוא ָרָצה ִלְבֹרא עֹוָלם ַּגְׁשִמי, ֶׁשּבֹו ִּתְהֶיה לֹו ִּדיָרה. 'ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים'.

ְּבִנְׁשמֹוֵתיֶהם  ִנְמַלְך,  'ְּבִמי   – ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִעם  ַהּנֹוֵׂשא  ַעל  ִהְתַיֵעץ  "ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 
ֶׁשל ַצִּדיִקים'. ַּכּמּוָבן ֶׁשֹּלא ְמֻדָּבר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכמֹו ֶׁשֲאַנְחנּו ַעְכָׁשו, ָּבעֹוָלם, ְּבגּוִפים 
ַּגְׁשִמִּיים. ְמֻדָּבר ַעל ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשָּלנּו ְּכִפי ֶׁשֵהן ַּבָּמקֹום ֲהִכי ֶעְליֹון. ָּכל ְמִציאּוָתן ִהיא ַרק 

ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.

"ַהְּנָׁשמֹות ִהְסִּכימּו ָלַקַחת ַעל ַעְצָמן ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶהָחׁשּוב – ָלֶרֶדת ָלעֹוָלם ַהַּתְחּתֹון, ַלֲעֹבד 
ּבֹו ּוְלָהִכין ֶאת ַהִּדיָרה ַלה'.

ַלֲעֹבד  ְיכֹוָלה  ֹלא  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ִעם  ֶׁשְּמֻאֶחֶדת  ְנָׁשָמה  ְקַטָּנה:  'ְּבָעָיה'  ָהְיָתה  "ַאְך 
ְּבתֹוְך ָהעֹוָלם. ֶזה ְּבֵעֶרְך ְּכמֹו ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ַיֲעֶׂשה ִּדיָרה ְלַעְצמֹו... ַהַּמָּטָרה ִהיא ֲהֵרי 
ְלַזֵּכְך ֶאת ָהעֹוָלם ְּבַעְצמֹו, ְּבתֹוְך ָּכל ַהֹחֶׁשְך ְוַהִּנְסיֹונֹות – ְוַהְּנָׁשָמה ִהיא ֲהֵרי ִּבְכָלל ַהְרֵּבה 

ְלַמְעָלה ֵמָהעֹוָלם!
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ֶׁשָּלנּו  ֶׁשַהְנָׁשָמה  ֹצֶרְך,  ָהָיה   – ַעְצמֹו  ָהעֹוָלם  ְּבתֹוְך  ֲאִמִּתית,  ִּדיָרה  ִּתְהֶיה  ֶׁשַהִּדיָרה  "ְּכֵדי 
ִּתְתַחֵּפׂש, 'ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַעְצָמּה' ְּכִאּלּו ֶׁשַּגם ִהיא ֵחֶלק ֵמָהעֹוָלם.

"ְּבתֹוְך ַהַהָּצָגה ַהּזֹו ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה ָּבעֹוָלם, ֵיׁש ַהְרֵּבה ְקָׁשִיים ְוִנְסיֹונֹות. ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ַהְּיהּודׅי 
ְלַמְעָלה  ְּכמֹו  ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ָקׁשּור  ְוִנְׁשַאר  ַהְּנָׁשָמה  ֶאת  ְמַגֶּלה  הּוא  מְׅתַּבְלֵּבל,  ֹלא 
ַהִּדיָרה  ַהְּמִׂשיָמה ֶׁשל  ּוְלַבֵּצַע ֶאת  ָהֱאֹלִקית ָּבעֹוָלם,  ָהֱאֶמת  ְלַהְחִּדיר ֶאת  ַמְצִליַח  – הּוא 

ַּבַּתְחּתֹוִנים. ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִמְזַּדֵּכְך!"

ִנְגְמָרה ַהַהָּצָגה

"ּוָמה, ְלַדְעְּתָך, קֹוֶרה ְּבִסּיּום ַהַהָּצָגה – ַּכֲאֶׁשר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִסְּימּו ְלַזֵּכְך ֶאת ָהעֹוָלם? ָּפׁשּוט 
ְמאֹוד! ָּכל ַהַּׂשְחָקִנים מֹוִריִדים ֶאת ַהַּתְחּפֹוׂשֹות ְוחֹוְזִרים ִלְהיֹות ִמי ֶׁשֵהם ֶּבֱאֶמת. חֹוְזִרים 
ִלְהיֹות ְמֻאָחִדים ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ֶׁשָּלנּו ִמְתַּגֶּלה, ַוֲאַנְחנּו ַמְרִּגיִׁשים 

ַרק ֱאֹלקּות"...

"ַוואּו!" ָקָראִתי ְּבִהְתַּפֲעלּות. "ְּבֶעֶצם, ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשֲאִני ֶּבֱאֶמת ְלַמְעָלה ֵמָהעֹוָלם – ְוָכל 
ַהְּקָׁשִיים ֶׁשִּלי, ַהֵּיֶצר ָהַרע ְוַהְּבָעיֹות ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה ַּבַּתְלמּוד-ּתֹוָרה, ַהֹּכל ַהָּצָגה? ֶׁש-ֶק-ר?!"

"ָנכֹון ְמאֹוד", ִהְסִּכים ִפיֶצ'ע ְוִהְסִּכים ְּבִהְתַלֲהבּות. "ַהֹּכל ַהָּצָגה, ַהָּצָגה ֲאֻרָּכה ְמאֹוד. ֵמָאז 
ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ַעד ַהּיֹום ַהְּנָׁשָמה ֶׁשָּלנּו ֹלא ָּכל ָּכְך ִמְתַּגֵּלית, ְוָלֵכן ִנְרֶאה ָלנּו ֶׁשֲאַנְחנּו ֹלא 

ַמְצִליִחים ַלֲעׂשֹות ַמה ֶּׁשָּצִריְך.

"ֲאָבל ַהַהָּצָגה ַהּזֹו ִנְגְמָרה! ִסַּיְמנּו ֶאת ָּכל ָהֲעבֹוָדה ַהִּנְדֶרֶׁשת ִּבְזַמן ַהָּגלּות, ּכֹוֵלל 'ִצְחצּוַח 
ַהַּכְפּתֹוִרים'. ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ִהְתַּגָּלה ְוִנְׁשָמתֹו ַהְּמֻיֶחֶדת, ִנְׁשַמת ָמִׁשיַח, ַמְתִחיָלה ִלְפֹעל. 
ּוֵמֶרַגע ֶזה – ִמְתַּגֵּלית ַּגם ַהְּנָׁשָמה ֶׁשָּלנּו ְּכמֹו ֶׁשִהיא. ּכֹוֵלל ַהֹּכַח ֲהִכי ָעֹמק, 'ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה'. 

ָּכֵעת ֲאַנְחנּו ְמֻאָחִדים ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ִויכֹוִלים ִלְהיֹות ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים".

ָהִייִתי ָהמּום. ָלְקחּו ִלי ְׁשֵּתי ַּדּקֹות ְלָהִבין ְּבֵאיזֹו ַהָּצָגה ֲעֻמָּקה ֲאִני ָׁשקּוַע, ְוֵאיְך ֲאִני ָיֹכל 
ָלֵצאת ִמֶּמָּנה. "ֶרַגע, ִפיֶצ'ע – ְוֵאיְך ֶּבֱאֶמת ֲאִני ָיֹכל ְלהֹוִריד ֶאת ַהַּתְחֹּפֶׂשת, ְלַהְרִּגיׁש ֶאת 

ָהֱאֶמת?"

ַהְרֵּבה  ִלְלֹמד  ָהֵעיַנִים.  ֶאת  ִלְפֹּתַח   – אֹוֵמר  ֶׁשָהַרִּבי  "ְּכמֹו  ִפיֶצ'ע.  ָעָנה  ְמאֹוד",  "ָּפׁשּוט 
ְוָאז ְלַהְתִחיל ִלְקֹלט ֶׁשֶּזה ָּפׁשּוט ָּכָכה.  ֲחִסידּות, ִלְלֹמד ַעל ַהְּגֻאָּלה ְוַעל ַהְּתקּוָפה ֶׁשָּלנּו, 
ְּכָכל ֶׁשִּנְחֶיה יֹוֵתר ִעם ַהְּדָבִרים ֶׁשל ָהַרִּבי – ָּפׁשּוט ִנְקֹלט ֵאיְך ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ֶׁשָּלנּו ִמְתַּגֶּלה 

ַוֲאַנְחנּו ְמֻאָחִדים ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ַמָּמׁש ְּכמֹו ַּבְּגֻאָּלה".

29



ָמִׁשיַח ְּבָכל ּדֹור. ְּבָכל ּדֹור ָהָיה ְיהּוִדי ַצִּדיק ֶׁשָראּוי ּומּוָכן ִלְהיֹות 

ִיְגַאל ֶאת ַעם  ִיְזּכּו ַהְּיהּוִדים ְּבאֹותֹו ּדֹור – הּוא  ְּכֵדי ֶׁשִאם  ָמִׁשיַח, 
ִיְׂשָרֵאל.

ָמִׁשיַח ְּכָבר ִנְׁשַלח. ַהָּמִׁשיַח ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו – ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א – ְּכָבר 

ִהְתַּגָּלה ְוִנְׁשַלח ִלְגֹאל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל. הּוא ַמְתִחיל ְלַגּלֹות ָּבעֹוָלם 
ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ְוָהֶאֹלקּות, ְּכמֹו ֶׁשִּיְהֶיה ַּבְּגֻאָּלה.

ָהָיה  ְוֹלא  ִּכְמַעט  ְיהּוִדי  ַהּדֹורֹות  ְּבָכל  ַצִּדיִקים.  ִלְהיֹות  ֶאְפָׁשר 

ְּכֶׁשָּמִׁשיַח  ְּבדֹוֵרנּו,  ֲאָבל  ֵּבינֹוִני'.  'ַהְלַואי  ַצִּדיק,  ִלְהיֹות  ְמֻסָּגל 
ְקֻדָּׁשה  ַחִּיים ֶׁשל  ְוִלְחיֹות  ַצִּדיִקים  ִלְהיֹות  ֶאְפָׁשר  ִהְתַּגָּלה,  ְּכָבר 

ְוֶאֹלקּות.

ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה. ַהְּקָׁשִיים ֶׁשָּלנּו – ֵהם ִּבְגַלל ֶׁשֲאַנְחנּו ִמְסַּתְּכִלים 

ְּבִחיצֹוִנּיּות, ַעל ַהֹּכחֹות ָהְרִגיִלים ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה. ֲאָבל ִמַּצד ָהֱאֶמת, 
 – ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ִעם  ֶׁשְּמֻאָחד  ֶׁשָּלנּו  ַהְּנָׁשָמה  ֶעֶצם  ִמַּצד 

ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ַצִּדיִקים.

ֶׁשַּנֲעֹבד  ְּכֵדי  ְּבֶהְעֵלם,  ִנְמָצא  ֶׁשָּלנּו  ַהְּנָׁשָמה  ֶעֶצם  ַהַהָּצָגה. 

ַּבֲעִׂשַּיית ַהִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים. ֲאָבל ְּבדֹוֵרנּו, ְּכֶׁשִּנְׁשְלָמה ָהֲעבֹוָדה 
– ִנְגְמָרה ַהַהָּצָגה, ְוֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ֶׁשָּלנּו ּפֹוֵרץ ּוִמְתַּגֶּלה 

ׁשּוב.

מראי מקומות 
הפרק בכללותו מבוסס על דבר מלכות ש"פ תצא תנש"א, ש"פ תולדות תשנ"ב )שיחה הב'(.

לידת המשיח בעת החורבן: איכה רבה פרק א', נ"א.  

משיח בכל דור: ראה קונטרס בית רבינו שבבבל ס"ה, ושם נסמן.   
ועוד.

וירא תשנ"ב סי"ד.    בדורנו משיח כבר נשלח: דבר מלכות ש"פ 
ש"פ חיי שרה תשנ"ב סי"ג. ועוד.

פתגם ר' הלל מפאריטש – 'הלואי בינוני': בית רבי חלק ב' פרק ח'   
הערה א' )הב'(. הובא בריבוי מקומות בתורת אד"ש.

בדורנו כל יהודי יכול להיות צדיק: דבר מלכות ש"פ אמור תנש"א   
ס"ט.

תולדות    דבר מלכות ש"פ  בדורנו ניתן לגלות את עצם הנשמה: 
תשנ"ב. ועוד.

דירה    לעשות  כדי  רק  האמיתי  ממקומם  ישראל  נשמות  ירידת 
ש"פ  מלכות  דבר  ס"ט.  תנש"א  צו  ש"פ  מלכות  דבר  בתחתונים: 

תצא תנש"א, וש"נ.

מלכות    דבר  הגאולה:  ועניני  חסידות  לימוד  ע"י  העיניים  פתיחת 
ש"פ ויצא תשנ"ב סי"ח-י"ט.
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 א. ִפיֶצ'ע ַמְסִּביר: "ֵמָאז ָהֶרַגע ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהָגּלּות, ָתִּמיד ָתִּמיד ָהָיה ִאָתּנּו ַּבָגּלּות ַגּם 
ֶאת ֶמֶלְך ַהָמִּׁשיַח".

ְמֵנה ְלָפחֹות ֲחִמָּׁשה ֵׁשמֹות ֶׁשל ְיהּוִדים ֶׁשָהיּו ַהָּמִׁשיַח ְּבדֹוָרם.

.__________________________ •

.__________________________ •

.__________________________ •

.__________________________ •

.__________________________ •

.__________________________ •

 ב. ָלַמְדנּו ַהּיֹום ַעל ַהַהָּצָגה ֶׁשל ָהעֹוָלם ֶׁשָּלנּו. ַהְׁשֵלם:

ִמי ְמַתְכֵנן ֶאת ַהַהָּצָגה: _________________________________________.

ַהַּׂשְחָקִנים: _________________________________________________.

ַהִּתְלּבֹוׁשֹות: ________________________________________________.

ְזַמן ִסּיּום ַהַהָּצָגה: ____________________________________________.

31



 ג. ִצְבעּו ַאְך ְוַרק ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ֵמַהִּמִּלים 'ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה', ּוְתַקְּבלּו ֶאת ַהִּפָּתרֹון ָלֵצאת 

ֵמַהַהָּצָגה. _ _ _ _ _

ַנּסּו ְלַהְסִּביר ִּבְקָצָרה ֶאת ַהִּפָּתרֹון:

_________________________________________________________

._________________________________________________________

ףיטתאכדףזתאידיתאכףבלעטדתא

בלענשעיבצטההנכבנצעבדצץוכי

כןהדונכועלטכצזתמקנזיענשטן

קףצתאצףקצזשףמלקזונכאקכמזב

ובהגוציגהףעדעלתאסעאתגץעזכ

ליניגעלסהבהסעוץמעמלימעמטן

כתאדףתובאדצלגדבאטאאלכסטכל

"ְוֵאיְך ֶּבֱאֶמת ֲאִני ָיֹכל ְלהֹוִריד ֶאת ַהַתְּחּפֶֹׂשת, ְלַהְרִגּיׁש ֶאת ָהֱאֶמת?" ׁשֹוֵאל ַאְבֵרִמי.

ֶאת  ְלהֹוִריד  ַיְצִליַח  הּוא  ֲחִסידּות  ִיְלַמד  ְּכֶׁשהּוא  ֵאיְך  ְלַאְבֵרִמי  ְלַהְסִּביר  ַנּסּו 
ַהַתְּחֹּפֶׂשת.

____________________________________________________

.____________________________________________________
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ֶּפֶרק ג
 ּובֹו ֻיְסַּבר ֵאיְך ֵיָראּו ַהַחִּיים ֶׁשָּלנּו

ְּכֶׁשְּנַגֶּלה ֶאת ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה

אּוף! ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָלָּמה ֶזה ָקָרה ִלי ַהּיֹום?!

ָהִייִתי ָצִריְך ְלִהָּפֵגׁש ִעם ִפיֶצ'ע ּוְלַהְמִׁשיְך ַּב'ִּטירֹונּות' ֶׁשָּלנּו, ֲאָבל ִמָּׁשַמִים  ַּדְוָקא ַהּיֹום 
ִקַּבְלִּתי ָּכֶזה ִוירּוס ַמְרִּגיז! ֲאִני ׁשֹוֵכב ַּבִּמָּטה ְּבִלי ֵּתָאבֹון ּוְבִלי ַמַּצב רּוַח, ְוֵאין ִלי ֹּכַח ֲאִפּלּו 

ִלְׂשֹמַח ַעל יֹום ַהֹחֶפׁש ֶׁשִּקַּבְלִּתי ֵמַהִּלּמּוִדים...

ָׁשַכְבִּתי ַּבִּמָּטה ֲחַסר ַמַעׂש, ְוִהְתַחְלִּתי ְלַהְרֵהר ְּבֶהְסֵּבָריו ֶׁשל ִפיֶצ'ע.

הּוא ָאַמר ָאז ֶׁשֲאִני ָיֹכל ְלַגּלֹות ֶאת ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ֶׁשִּלי. ִלְהיֹות ַצִּדיק ֲאִמִּתי ְּבִלי ׁשּום ֵיֶצר 
ָהַרע.

ֲאָבל ַּתְכֶל'ס, ֹלא ַׂשְמִּתי ֵלב ֶׁשִהְׁשַּתֵּניִתי ִּבְמֻיָחד ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשָחַלף. ֹלא ִנְרֶאה ִלי ֶׁשָהִייִתי 
ַצִּדיק יֹוֵתר ִמִּלְפֵני ֵכן. ַהִהְתַלֲהבּות ֶׁשִּלי ְּבִמְׂשֲחֵקי ַהַּכּדּוֶרֶגל ֹלא ָּפֲחָתה, ְוַגם ַהְּמִריבֹות ִעם 

ָהַאִחים ַהְּקַטִּנים ֹלא ַמָּמׁש ִהְפִסיקּו...

ִפיֶצ'ע אֹוֵמר ֶׁשָּכל ַהְּקָׁשִיים ְוַהְּבָעיֹות – ֵהם ִּבְכָלל ַהָּצָגה. ֲאָבל ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֲאִני ַמְמִׁשיְך 
ְלַהִּציג, ֲאִני ָּפׁשּוט ֹלא יֹוֵדַע ֵאיְך ַמְפִסיִקים ֶאת ַהַהָּצָגה ַהּזֹו.

הּוא טֹוֵען ֶׁשֲאִני ָיֹכל ִלְהיֹות ַצִּדיק. ֲאָבל ֵאיְך? ֵאיְך ִּבְכָלל ִנְרֶאה 'ַצִּדיק' ָּכֶזה?!

ַצִּדיק – ֵאיְך ֶּבֱאֶמת?!

ִנְרַּדְמִּתי, ַּכִּנְרֶאה, ּתֹוְך ְּכֵדי ַהַּמְחָׁשבֹות.

ֶׁשְּמֻׁשְכָנע  ְוָלִדיִמיר ַהִּׁשּכֹור –  ָּפַגְׁשִּתי ֶאת  ַּבֶּפֶרק ַהּקֹוֵדם 
ֶׁשַּגם  ֵהַבְנִּתי  ַהָּצָגה.  ֶׁשֶּזה  ְוׁשֹוֵכַח  ָנֶכה,  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשהּוא 
ַצִּדיק  ִלְהיֹות  ָיֹכל  ֶּבֱאֶמת  ַוֲאִני  ַהָּצָגה,  ֵהם  ֶׁשִּלי  ַהְּקָׁשִיים 

ּוְלַגּלֹות ֶאת ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה.
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ִהְדֵהד קֹולֹו  ַצִּדיק"...  "ְּתִהי  ְׂשָפָתיו.  ַהִּנְצִחי ַעל  ִחּיּוכֹו  ִפיֶצ'ע, ִעם  ַּבֲחלֹומֹוַתי הֹוִפיַע לֹו 
ְּבָאְזַני. "ַאָּתה ָיֹכל ִלְהיֹות ַצִּדיק. ַאָּתה ָיֹכל"...

"ַמה ְּׁשלֹוְמָך, ַצִּדיק?" ָׁשַמְעִּתי ֶאת ִפיֶצ'ע ׁשּוב. "אּוְּפס! ַאָּתה ָיֵׁשן... ְסִליָחה, ֹלא ִהְתַּכַּוְנִּתי 
ְלָהִעיר אֹוְתָך"...

ָאה, ֶזה ֹלא ֲחלֹום! ַהַּפַעם ֶזה ֲאִמִּתי. ַּכִּנְרֶאה ִהְתעֹוַרְרִּתי.

ֵּכן, ִפיֶצ'ע ִנַּצב לֹו ְמֻחָּיְך ְלַיד ַהִּמָּטה ֶׁשִּלי.

"ִּבּקּור חֹוִלים!" ִחֵּיְך ִפיֶצ'ע. "ִמְצָוה ֲחׁשּוָבה, ֹלא? ֲחֵבִרים ֶׁשְּלָך ִסְּפרּו ִלי ֶׁשַאָּתה ֹלא ַמְרִּגיׁש 
טֹוב"...

"ֵּכן, ָנכֹון", ִהְנַהְנִּתי ְּבֹראִׁשי – ַעד ַּכָּמה ֶׁשָּיֹכְלִּתי ִמּתֹוְך ַהָּכִרית. "ְּכָבר יֹוַמִים ֲאִני ִּכְמַעט 
ְוֹלא ָזז ֵמַהִּמָּטה. ֲאִפּלּו ֶלֱאֹכל ֶאת ַהָּמָנה ַהּזֹו ֲאִני ְּבֹקִׁשי ַמְצִליַח"... ָאַמְרִּתי, ְוִהְצַּבְעִּתי ֶאל 

ַהַּצַּלַחת ֶׁשְּלַיד ַהִּמָּטה, ֶׁשִּנְׁשֲאָרה ִּכְמַעט ְמֵלָאה.

"ֹלא ָנִעים", ִהְמֵהם ִפיֶצ'ע ְלאֹות ִהְׁשַּתְּתפּות. "ֶּבֱאֶמת ֹלא ָנִעים".

"ּוַמה ֶּׁשֲהִכי ַמְרִּגיז אֹוִתי", ִהְמַׁשְכִּתי, "ֶזה ֶׁשִּבְגַלל ַהַּמֲחָלה ַהּזֹו ֲאִני ְמַפְסֵפס ֵחֶלק ָחׁשּוב 
ָיֹכל  ֲאִני  ְּבִדּיּוק  ֵאיְך  ְלָהִבין:  ְלַהְמִׁשיְך  רֹוֶצה  ָּכְך  ָּכל  ֲאִני   – ַעְכָׁשו  ְּבִדּיּוק  ֵמַהִּטירֹונּות. 

ִלְחיֹות ְּגֻאָּלה?!

"ַלְמרֹות ֶׁשִהְסַּבְרָּת ִלי ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשָעַבר ֶׁשֲאִני ָיֹכל ִלְהיֹות ַצִּדיק, ּוְלַגּלֹות ֶאת ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה, 
ַּתְכֶל'ס – ֹלא ָיָצא ִמֶּזה ְּכלּום. ֲאִני ָּפׁשּוט ֹלא ַמָּמׁש יֹוֵדַע: ֵאיְך ִּבְכָלל ִמְתַנֵהג ָּכֶזה ַצִּדיק? 
ּוַמה ֶּזה ָהֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ַהֶּזה? ַּבַחִּיים ֶׁשִּלי ֹלא ָרִאיִתי אֹותֹו! ֲאִני ַמָּמׁש ֹלא יֹוֵדַע ֵאיְך הּוא 

עֹוֵבד ְּבִדּיּוק...

"ְּבִקּצּור, ֲאִני ַמֲאִמין ְלָך. ַאָּתה ַּכִּנְרֶאה צֹוֵדק. ֲאָבל ֲאִני ָּפׁשּוט ֹלא ֵמִבין – ֵאיְך ַחִּיים ָּכָכה, 
ַּתְכֶל'ס?"

ֵּבין ֲאִכיָלה ִלְנִׁשיָמה

"ֶאְאאמ"... ִפיֶצ'ע ִּכְחֵּכַח ִּבְגרֹונֹו. "ַּתִּגיד ִלי, ָלָּמה ֶּבֱאֶמת ִהְׁשַאְרָּת ֶאת ַהַּצַּלַחת ֶׁשְּלָך ָּכָכה, 
ְמֵלָאה? ָלָּמה ֹלא ָאַכְלָּת ַעד ַהּסֹוף? ַאָּתה ֶּבַטח ֵמִבין ֶׁשָהאֶֹכל ַהֶּזה ָחׁשּוב ְמאֹוד, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה 

ְלָך ֹּכַח"...

"ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת, ַמה ַהֶּקֶׁשר?" ֹלא ֵהַבְנִּתי ָלָּמה ִפיֶצ'ע ַמֲעִביר ָּכְך ֶאת ַהּנֹוֵׂשא. "ִהְסַּבְרִּתי 
ְלָך ִמֹּקֶדם. ֲאִני ֹלא ַמְרִּגיׁש טֹוב! ֵאין ִלי ֵּתָאבֹון. ֵאין ִלי ֹּכַח ֶלֱאֹכל ְּכלּום"...
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"ֲאָהּה"... ִהְמֵהם ִפיֶצ'ע. "ּוָמה ִעם ִלְנֹׁשם? ֵיׁש ְלָך ֹּכַח ִלְנֹׁשם, ַאָּתה ַמְמִׁשיְך ִעם ַהְּנִׁשיָמה 
ָּכָרִגיל? אֹו ֶׁשַּגם ֶאת ֶזה ַאָּתה ֹלא ָּכל ָּכְך עֹוֶׂשה, ְּכמֹו ָהֹאֶכל?"

"נּו ֶּבֱאֶמת", ֻהְפַּתְעִּתי, "ַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשֲאִני נֹוֵׁשם! ֲאִני ַחי! ִאם ָהִייִתי ַמְפִסיק ִלְנֹׁשם ֹלא 
ָהִייִתי ָיֹכל ִלְחיֹות"...

"ָאה, ָּפׁשּוט ָחַׁשְבִּתי ֶׁשאּוַלי ֵאין ְלָך ָּכל ָּכְך ֹּכַח ִלְנֹׁשם. ַאָּתה ֲהֵרי ֹלא ַמְרִּגיׁש טֹוב", ִהְתַנֵּצל 
ִפיֶצ'ע.

"ָמה?!" ִפיֶצ'ע ַמָּמׁש עֹוֵבר ָּכל ְּגבּול, ִעם ַהְּׁשֵאלֹות ַהּמּוָזרֹות ַהָּללּו. "ַמה ֶּזה ָקׁשּור? ֹלא 
ְצִריִכים ִּבְכָלל ֹּכַח ִלְנֹׁשם. נֹוְׁשִמים ְּבִלי ְלִהְתַאֵּמץ, ִמֵּמיָלא"...

"ֲאָהּה!" ִחֵּיְך ִפיֶצ'ע. "ֵיׁש ַהְרֵּבה ְּדָבִרים – ְּדָבִרים ֲחׁשּוִבים, ֲאִפּלּו – ֶׁשֹּלא ָּתִמיד ֵיׁש ָלנּו ֹּכַח 
ַלֲעׂשֹות אֹוָתם. ֹאֶכל, ְלָמָׁשל, הּוא ָּדָבר ָחׁשּוב ְוִחּיּוִני – ֲאָבל ְּכֶׁשַאָּתה חֹוֶלה, ַאָּתה ָעלּול 
ְלַאֵּבד ֶאת ַהֵּתָאבֹון ּוְלַהְפִסיק ֶלֱאֹכל. ֲאָבל ִלְנֹׁשם ֶזה ֹלא ַמֶּׁשהּו ָחׁשּוב ַּבַחִּיים, ִלְנֹׁשם – ֶזה 

ַהַחִּיים! ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ֶאת ֶזה ְּבצּוָרה ִטְבִעית, ְּבִלי ְלִהְתַאֵּמץ ּוְבִלי ְלַהְרִּגיׁש ֲאִפּלּו...

"זֹאת ְּבִדּיּוק ַהְּתׁשּוָבה ְלַמה ֶּׁשָּׁשַאְלָּת!"

"למה באמת השארת את הצלחת 
שלך ככה, מלאה?"
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ִהַּבְטִּתי ְּבִפיֶצ'ע ְּבַמָּבט ָנבֹוְך, ְמַצֶּפה ְלֶהְסֵּבר.

'ִלְנֹׁשם' ֱאֹלקּות

"ֶזה ַהִחּדּוׁש ַהָּגדֹול ֶׁשל ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה", ִהְמִׁשיְך ִפיֶצ'ע ְּבַסְבָלנּות. "ְסָתם ָּכְך, ְיהּוִדי ֶׁשָּקׁשּור 
ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ּוְמַקֵּים ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות – ִמְׁשַּתֵּמׁש ִעם ַהֹּכחֹות ָהְרִגיִלים ַּבְּנָׁשָמה. הּוא 
ַמְרִּגיׁש ַּכָּמה ָחׁשּוב ַלֲעֹבד ֶאת ה', ּוִמְתַאֵּמץ ִּבְׁשִביל ֶזה. ֵיׁש לֹו, ִלְפָעִמים, ַהְרֵּבה ַהְפָרעֹות! 

הּוא עֹוֵבד ָקֶׁשה ּוִמְתַּגֵּבר ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ַמה ֶּׁשה' רֹוֶצה.

 "ֲאָבל ֵאֶצל ְיהּוִדי ַצִּדיק, ֶׁשַּמְרִּגיׁש ֶאת ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה – ַהִּסּפּור הּוא ַאֵחר ְלַגְמֵרי. הּוא 
ָּפׁשּוט ַמְרִּגיׁש ֶאת ַהֶּקֶׁשר ַלה', ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות, ְּכמֹו ֲאִויר ִלְנִׁשיָמה! הּוא ֹלא ִמְתַאֵּמץ ְוֹלא 
עֹוֶׂשה ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד ְּכֵדי ְלִהְתָקֵרב ַלְּקֻדָּׁשה, ָּפׁשּוט ֶזה ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו. הּוא ַחי ָּכְך ְּבִטְבִעּיּות.

"ְיהּוִדי ָרִגיל ֶׁשֵאיֶנּנּו ַצִּדיק, ָעלּול ִלְפָעִמים ְלַהְפִסיק, ָחִליָלה, ְלַקֵּים ֶאת ְרצֹון ה' – ִּבְגַלל 
ּוַמְפִסיִקים  ַהֵּתָאבֹון  ֶאת  ְמַאְּבִדים  ֶׁשֲאַנְחנּו  קֹוֶרה  ֶׁשִּלְפָעִמים  ְּכמֹו  ְוַהַהְפָרעֹות.  ַהְּקָׁשִיים 
ֶלֱאֹכל. ֲאָבל ַצִּדיק, ֶׁשֶאְצלֹו ְרצֹון ה' ֶזה ְּכמֹו ֲאִויר, ְּבִטְבִעּיּות – ַאף ֹקִׁשי ֹלא ִיְמַנע אֹותֹו 

ִמְּלַקֵּים ֶאת ְרצֹון ה', ִּכי ֶזה ָּפׁשּוט ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו!"

ִפיֶצ'ע ָעַצר ְלֶרַגע. ָנַׁשְמִּתי ָעֹמק... ַוואּו, ֵּכן! ַמָּמׁש ְּכמֹו ָהֲאִויר ַהֶּזה, ֶׁשאֹותֹו ֲאִני נֹוֵׁשם ְּבִלי 
ָלִׂשים ֵלב ִּבְכָלל, ָּכָכה ְּבַפְׁשטּות – ְּבִדּיּוק ָּכְך ֲאִני ָיֹכל 'ִלְנֹׁשם' ְקֻדָּׁשה ֶוֱאֹלקּות!

ִלּמּוד ֲחִסידּות

ַהֶהְסֵּבִרים  ַלְמרֹות  ְלַגְמֵרי.  ִלי  ָעִניָת  "ֲעַדִין ֹלא  ְׁשִנָּיה.  ְּבַמְחָׁשָבה  ָאַמְרִּתי  ִפיֶצ'ע",  "ֹלא, 
ַהָּיִפים ֶׁשְּלָך – ַעל ְנִׁשיַמת ֲאִויר ְוָכל ֶזה – עֹוד ֹלא ֵהַבְנִּתי, ֵאיְך ִמְתַנֵהג ַצִּדיק ָּכֶזה? ַּבֶּמה 

הּוא ׁשֹוֶנה ִמִּמיֶׁשהּו ַאֵחר, ַּתְכֶל'ס?"

"ַּבֶּמה הּוא ֹלא ׁשֹוֶנה? ֶזה ֲהֵרי ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי!" ָקָרא ִפיֶצ'ע ְוִכְמַעט ָקַפץ ִמְּמקֹומֹו. ֲאָבל 
ַאֲחֵרי ְׁשִנָּיה – ִהְתַיֵּׁשב, ְוֵהֵחל לֹוַמר ְּבַנַחת: "ֲאָבל ַאָּתה ְמַחֵּפׂש, ַּכִּנְרֶאה, ְלָהִבין ְקָצת ֶאת 
ַהֶהְבֵּדל ֵּביֵניֶהם – ֹלא ַרק ַּבַהְרָּגָׁשה, ֶאָּלא ַּגם ַּבִהְתַנֲהגּות. ֵאיֹפה ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ְּבמּוָחׁש, 

ֶאת ַהִחּדּוׁש ֶׁשל ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה.

ַהְּמֻיֶחֶדת  ַלִהְתַנֲהגּות  ֻּדְגָמאֹות  ַהְרֵּבה  ֵמִביא  ָהַרִּבי  ַמְלכּות',  ַה'ְּדַבר  ְּבִׂשיחֹות  "ּוֶבֱאֶמת, 
ֶׁשְּצִריָכה ִלְהיֹות ַּבְּתקּוָפה ֶׁשָּלנּו, ְּתקּוַפת ְימֹות ַהָּמִׁשיַח. ַהְרֵּבה ִחּדּוִׁשים ַּבִהְתַנֲהגּות ֶׁשָּלנּו 

ְּכתֹוָצָאה ֵמַהִּגּלּוי ֶׁשל ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה".

"נּו, ְלָמָׁשל?" ִהְמַׁשְכִּתי ִלְׁשֹאל ְּבַסְקָרנּות.
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"ַאַחד ַהְּדָבִרים ֲהִכי ֲחׁשּוִבים ֶׁשְּיהּוִדי ָיֹכל ַלֲעׂשֹות, ְּכֵדי ְלִהָּכֵנס ְלעֹוָלם ֶׁשל ְּגֻאָּלה – הּוא 
ִלּמּוד ַהֲחִסידּות.

ִמְסַּתֵּדר  ְּבֹקִׁשי  הּוא  ֵמַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.  ְמאֹוד  ָרחֹוק  ַמְרִּגיׁש  ַּבָּגלּות,  ֶׁשִּנְמָצא  "ְיהּוִדי 
ִעם ֲעבֹוַדת ה' ַהִּׁשְגָרִתית, ְלַקֵּים ְּבֹפַעל ֶאת ַמה ֶּׁשה' ְמַצֶּוה ָעָליו. ְּבַוַּדאי ֶׁשהּוא ֹלא ְמֻסָּגל 

ִלְלֹמד, ְלָהִבין ְוַלְחֹׁשב ַעל ִעְנָיִנים רּוָחִנִּיים, ֱאֹלִקִּיים, ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמָהעֹוָלם ָהָרִגיל.

"ְוֶזה ַאַחד ַהִחּדּוִׁשים ָהֲעצּוִמים ֶׁשִּגּלּו ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו ְנִׂשיֵאינּו – ַּכֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְלֹמד 
ֶאת ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות! ְיהּוִדי ֶׁשּלֹוֵמד ֲחִסידּות ֵמִבין ֵהיֵטב, ַּבֵּׂשֶכל ַהֻּמְגָּבל ֶׁשּלֹו, ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה 

ְוָהֱאֹלקּות ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמָהעֹוָלם. הּוא ִנְמָצא ַהְרֵּבה ְלַמְעָלה ֵמָהעֹוָלם ְוַהָּגלּות!

"ָּתֵאר ְלַעְצְמָך – ֶׁשֲאִני, ִפיֶצ'ע ַהָּקָטן, ְמֻסָּגל ִלְקֹלט ַּבֵּׂשֶכל ֶׁשִּלי ֶאת ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 
ְּבַעְצמֹו!

ִלּמּוד  יֹוֵתר.  ַהְרֵּבה  ֶזה  ַהָּמִׁשיַח,  ְימֹות  ִּבְתקּוַפת  ֶׁשָּלנּו,  ַּבּדֹור   – ַהּדֹורֹות  ְּבָכל  ָּכְך  "ְוִאם 
ַהֲחִסידּות ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו עֹוֵזר ָלנּו ִלְפֹּתַח ֶאת ָהֵעיַנִים ְוִלְראֹות ֶאת ַהְּגֻאָּלה. ָּבֶרַגע ֶׁשֲאַנְחנּו 

ִסּיּום ֲהָפַצת ַהַּמְעָינֹות

ֶאת  ְלָהִפיץ  ֶׁשָעֵלינּו  ַהָּמִׁשיַח  ִמֶּמֶלְך  ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב  ָׁשַמע  ֵמָאז 
ַהַּמְעָינֹות חּוָצה – ָעְמלּו ַהֲחִסיִדים ָׁשִנים ַרּבֹות ְלָהִפיץ ֲחִסידּות ְּבָכל 

ָהעֹוָלם, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה מּוָכן ְלִגּלּוי ָהֱאֹלקּות ַּבְּגֻאָּלה.

 – ''ְּבַרְיל'  ִּבְכַתב  ְמֻיֶחֶדת,  ַּתְנָיא  ַמֲהדּוַרת  ֻהְדְּפָסה  תנש"א  ִּבְׁשַנת 
ְּכָתב ְמֻיָחד ֶׁשל אֹוִתּיֹות ּבֹוְלטֹות, ֲעבּור ֲאָנִׁשים ִעְּוִרים )ֹלא ָעֵלינּו( 

ֶׁשֹּלא ְמֻסָּגִלים ִלְקֹרא ָּכָרִגיל.

ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ָאַמר ָאז, ֶׁשָהְיָתה לֹו ַמְחָׁשָבה – ַמּדּוַע ְמִׁשיַח 
ֶׁשָחֵסר  ִמּׁשּום  ִהיא  ְלָכְך  ַהִּסָּבה  ַּכִּנְרֶאה,  ִמְתַעֵּכב?  ֲעַדִין  ִצְדֵקנּו 

ַּבֲהָפַצת ַהַּמְעָינֹות, ְוֶיְׁשָנם ְיהּוִדים ְּכֵאּלּו ֶׁשֹּלא 
ִלְלֹמד ֲחִסידּות. ֲאָבל ָּכֵעת, ְּכֶׁשֲאִפּלּו  ְיכֹוִלים 
ְּבַוַּדאי   – ֲחִסידּות  ִלְלֹמד  ְיכֹוִלים  ִעְּוִרים 

ֻמְכָרח  ּוָמִׁשיַח  ַהַּמְעָינֹות,  ֲהָפַצת  ֶׁשִהְסַּתְּיָמה 
ָלבֹוא!
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ְׁשקּוִעים ָעֹמק ָּבִעְנָיִנים ָהֱאֹלִקִּיים ֶׁשַּבֲחִסידּות, ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְפֹּתַח ֶאת ָהֵעיַנִים. ִלְראֹות 
ּוְלַהִּכיר ֶאת ַהְּמִציאּות ָהֲאִמִּתית – ֶׁשַהְּגֻאָּלה ְּכָבר ָּכאן!"

ֲעבֹוַדת ה' ְּבִלי ַהְגָּבלֹות

"ֲעַדִין ֹלא ַמְסִּפיק ִלי", ָאַמְרִּתי ׁשּוב – ְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים ִפיֶצ'ע ֶאת ָהִעְנָין. "ַאָּתה ְמַדֵּבר ִאִּתי 
ֶאת  'ִלְפֹּתַח  ְּברּוָחִנּיּות',  ָׁשקּוַע  'ִלְהיֹות  ָּכֵאֶּלה.  ְּגבֹוִהים  רּוָחִנִּיים,  ֲעַדִין  ֶׁשֵהם  ְּדָבִרים  ַעל 
ְוַגם  ַהּיֹום,  ְּכמֹו  ְּבִדּיּוק  ְוֶאְתַּפֵּלל  ֶאְלַמד  ֲאִני  ַּבֹּבֶקר  ָמָחר  ְּכֶׁשָאקּום  ַּבַּתְכֶל'ס,  ָהֵעיַנִים'... 

ַהֵּיֶצר ָהַרע ַהִּנְמָרץ ֶׁשִּלי ֹלא ֵיָרַגע".

"ְוֶזה, ַּכּמּוָבן, ַהָּׁשָלב ַהֵּׁשִני" – ִהְמִׁשיְך ִפיֶצ'ע ְּבאֹוָתּה ִהְתַלֲהבּות. "ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ְמַגִּלים ֶאת 
ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה – אֹוטֹוָמִטית ַהֹּכל ִמְׁשַּתֶּנה. ָּכל ֲעבֹוַדת ה' ֶׁשָּלנּו!

"ֲאַנְחנּו ָּפׁשּוט ֹלא ֻמְגָּבִלים, ִויכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ַהֹּכל! ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה נֹוֵׁשם ְּבִלי סֹוף – 
ָּכָכה ְּבִדּיּוק ִּתְלַמד ָהמֹון ּוְתַקֵּים ִמְצוֹות, ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשַאָּתה ְמֻסָּגל. 

ַמָּמׁש ְּבִלי ַהְגָּבָלה! 

"ַּכּמּוָבן ֶׁשְּכֶׁשַחִּיים ָּכָכה, ִעם ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה – ַּגם ַהֵּיֶצר ָהַרע ִּבְכָלל ֹלא ַמְפִריַע. ֲאִפּלּו ֹלא 
ַּתְרִּגיׁש אֹותֹו, הּוא ָּפׁשּוט ֵיָעֵלם לֹו ִמָּיִדית"...

ְּפִניִמּיּות  ּוִבְפָרט  ִּבְכָלל,  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ֶׁשַעל־ְיֵדי   – ּוְבַפְׁשטּות 
ַהּתֹוָרה, ְּכִפי ֶׁשִּנְתַגְּלָתה ְּבתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ַנֲעֶׂשה הּוא ְּכִלי ְלִגּלּוי 
ֱאֹלקּות ָּבעֹוָלם, ְוָכל ֶזה ַנֲעֶׂשה ֲהָכָנה ּוְכִלי – ִל"ְוִנְגָלה ְּכבֹוד ֲהָוָי'" 

ַּבְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה
)ַעל ִּפי ְּדַבר ַמְלכּות ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ֱאֹמר תנש"א(

ֵּכיָון ֶׁשִּנְמָצִאים ַעל ַסף ַהְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה ֶׁשָּבּה ִיְהיּו ָּכל 
ָהִעְנָיִנים ְּבֹאֶפן ֶׁשל ְּבִלי ְּגבּול – ְצִריָכה ִלְהיֹות ַה"ְּטִעיָמה" ֵמַהְּבִלי 
ְּגבּול ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה, ַעל־ְיֵדי ַההֹוָסָפה ְּבִעְנְיֵני ַהּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ְּבֹאֶפן 
ֶׁשְּלַמְעָלה ִמְּמִדיָדה ְוַהְגָּבָלה . . ְּבֶדֶרְך ִמֵּמיָלא, ְלֹלא צֶֹרְך ְלִהְתַעֵּסק 

ִּבְׁשִליַלת ָהַרע, ִמַּצד ַהִהְסַּתְּכלּות ְּבִעְנְיֵני ַהְּגֻאָּלה
)ַעל ִּפי ְּדַבר ַמְלכּות ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן תנש"א(
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ַּגם ַּבַחִּיים ַהַּגְׁשִמִּיים

ָעַצְרִּתי ְלֶרַגע, ְמַנֶּסה ְלַדְמֵין ַחִּיים ָּכֵאּלּו, ֶׁשל ְּגֻאָּלה. ַחִּיים ֶׁשָּכל ֻּכָּלם ְקֻדָּׁשה, ַחִּיים ְמֵלִאים 
ְּבתֹוָרה ּוִמְצוֹות... ַמֶּׁשהּו ֵהִציק ִלי ִּפְתאֹום.

"ֶרַגע"... ִּגְמַּגְמִּתי. "ֲאָבל ִאם ֲאִני ֶאְחֶיה ָּכָכה – ֹזאת אֹוֶמֶרת ֶׁשֲאִני ַמְפִסיק ֵלָהנֹות. ַמְפִסיק 
ְלִהְסּתֹוֵבב ִעם ַהֲחֵבִרים ֶׁשִּלי, ֶלֱאֹכל ֶאת ַמה ֶּׁשֲאִני אֹוֵהב, ְלַׂשֵחק ּוְלַטֵּיל"...

"ַמה ִּפְתאֹום!" ָקַפץ ִפיֶצ'ע. "ַהַּמְחָׁשָבה ַהּזֹו ִהיא ַמָּמׁש ָּגלּוִתית!

"ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ֹלא ַמְרִּגיִׁשים ִקְרָבה ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ְּכֶׁשֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ֶׁשָּלנּו ֵאינֹו ְּבָגלּוי 
– ָאז ֲאַנְחנּו ֲעלּוִלים ְלַהְרִּגיׁש ֶׁשֵּיׁש ִנּתּוק ֵּבין ַהְּקֻדָּׁשה ְלֵבין ַהַחִּיים ַהַּגְׁשִמִּיים, ַה'ֵּכיִפִּיים'. 
אֹו ֶׁשֲאִני לֹוֵמד ּוִמְתַּפֵּלל, ְוָאז ֲאִני ְמֻחָּבר ַלה'; אֹו ֶׁשֲאִני אֹוֵכל ּוְמַׂשֵחק, ְוָאז ֲאִני ִנְׁשָאר 

ְמֻגָּׁשם ְוֹלא ָקׁשּור ֵאָליו.

"ֲאָבל ֶּבֱאֶמת – ֶזה ֹלא ָנכֹון! ְּכֶׁשְּמַגִּלים ֶאת ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה, ּוַמְרִּגיִׁשים ֶׁשֱאֹלקּות ֶזה ָה'ֲאִויר', 
ָּבְרָגִעים  ַּגם  ַמָּצב.  ּוְבָכל  ֶרַגע  ְּבָכל  ַהְפָסָקה,  ְלֹלא  ַלה'  ְקׁשּוִרים  ֲאַנְחנּו   – ֶׁשָּלנּו  ַהַחִּיים 

ַה'ְּקדֹוִׁשים', ֶׁשל ַהִּלּמּוד ְוַהְּתִפָּלה, ֲאָבל ַּגם ָּבְרָגִעים ַה'ַּגְׁשִמִּיים', ֶׁשל ָהֹאֶכל ְוַהֲהָנָאה.

ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ָהפּוְך!   – ַהַּגְׁשִמִּיים  ַהַחִּיים  ֶאת  ְלַהְפִסיק  ְצִריִכים  ֹלא  ְּגֻאָּלה,  "ְּכֶׁשַחִּיים 
ְלַגּלֹות ֵאיְך ַּגם ֵהם ֵחֶלק ֵמַהְּגֻאָּלה. ַּגם ַּבֲחָלִקים ַהַּגְׁשִמִּיים ֶׁשָּלנּו ֻמְרֶּגֶׁשת ְוִנֶּכֶרת ָהרּוָחִנּיּות 

ְוַהֹחם ַהֲחִסיִדי". 

ֵהי, ַרק ַעְכָׁשו ֲאִני קֹוֵלט! ֶזה ְּבִדּיּוק ַמה ֶּׁשִפיֶצ'ע עֹוֶׂשה ָלנּו...

ַהְּסִניף,  ָהִראׁשֹון ֶׁשל  ַּבֵחֶלק  ַהֲחִסיִדי ֶׁשּלֹו – ֹלא ַרק  ַהַּלַהט  ָלנּו ֶאת  ַמְחִּדיר  ָּתִמיד הּוא 
ִּבְׁשַעת ַהִּלּמּוד; ַּגם ַּבֵחֶלק ַהֵּׁשִני, ַהְּפִעילּות ָּתִמיד ְקׁשּוָרה ַלּנֹוֵׂשא ֶׁשָּלַמְדנּו. ַּגם ִהיא ֲחדּוָרה 

ְלַגְמֵרי ְּבִעְנָיִנים ֲחִסיִדִּיים...

זּוָלתֹו  ַאֶחֶרת  ְמִציאּות  ׁשּום  ֶׁשֵאין  ֵאיְך  ִיְתַּגֶּלה  ָלבֹוא  ְלָעִתיד 
ֶׁשל  ְּבַחָּייו  ַּגם  ִנְדָרׁש  ֶזה  ּוְבֻדְגַמת  ִמְּלַבּדֹו".  עֹוד  "ֵאין  ִיְתָּבֵרְך, 
ְיהּוִדי – ֶׁשָּיחּוׁש ְוַיְרִּגיׁש ְּבָכל ִעְנָיָניו ַמָּמׁש, ֶׁש"ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו". 
ּוְבֵמיָלא ֹלא  ֱאֹלקּות,  ֵהם  ַעְצָמם  ָהעֹוָלם  ֶׁשִעְנְיֵני   – אֹוֶמֶרת  ֹזאת 

"ִנְרֶּגֶׁשת" ִמְּלַכְּתִחָּלה ׁשּום ְמִציאּות ְּכָלל
)ַעל ִּפי ְּדַבר ַמְלכּות – ִׂשְמַחת ּתֹוָרה תשנ"ב(

40



ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל ְּגֻאָּלה

ֶעֶצם  ִּגּלּוי  ֶׁשל  ַהָּמִׁשיַח,  ְימֹות  ֶׁשל  ה'  ַּבֲעבֹוַדת  ֶׁשִהְׁשַּתּנּו  ֲחׁשּוִבים  ֲהִכי  ַהְּדָבִרים  "ַאַחד 
ַהְּנָׁשָמה – הּוא ָהִעְנָין ֶׁשל ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל. ֹּתאַמר ִלי, ַאְבֵריִמי" – ָּפָנה ֵאַלי ִפיֶצ'ע – "ֵאיְך 

ַאָּתה ִמְסַּתֵּדר ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ִעם ַהֲחֵבִרים, ַהִאם ַקל ְלָך ֶלֱאֹהב ּוְלַהְרִּגיׁש אֹוָתם?"

"ַמה ִּפְתאֹום?!" ִּכְמַעט ָקַפְצִּתי ֵמַהִּמָּטה. "ַאָּתה יֹוֵדַע ֵאיֶזה ֲחֵבִרים ְמַעְצְּבִנים ֵיׁש ִלי ַּבִּכָּתה? 
ֲאִפּלּו ַאָּתה ֹלא ָהִייָת ַמְצִליַח ֶלֱאֹהב אֹוָתם. אּוַלי ְּבֹקִׁשי, ִאם ָהִייָת ַמָּמׁש ִמְתַאֵּמץ"...

"ַאָּתה צֹוֵדק, ַאְבֵריִמי", ִהְנֵהן ִפיֶצ'ע ְּבֹראׁשֹו. "ֶּבֱאֶמת ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ֶזה ִעְנָין ָקֶׁשה ֶׁשּדֹוֵרׁש 
ַמֲאָמץ ָרב. ַהֶּטַבע ֶׁשל ַהּגּוף ֶׁשָּלנּו הּוא – ֶלֱאֹהב ַרק ֶאת ַעְצִמי. ֲאִני ָׁשקּוַע ָּכל ַהְּזַמן ַרק 

ְּבִלְדֹאג ְלַעְצִמי ְוַלֲעׂשֹות ַמה ֶּׁשּנֹוַח ְוֵכיף ִלי, ְּבִלי ְלִהְתַעְנֵין ְּבַאף ֶאָחד ַאֵחר.

ַהּגּוף,  ֶׁשל  ַהֶּזה  ַהֶּטַבע  ִעם  ְלִהָּלֵחם  ִהיא  ִמיהּוִדי,  ֶׁשִּנְדָרׁשֹות  ַהָּקׁשֹות  ָהֲעבֹודֹות  "ַאַחת 
ּוְלַגּלֹות יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֶאת ַהְּנָׁשָמה. ְּכֶׁשְּיהּוִדי ִמְתַאֵּמץ ּוְמַנֵּצַח ֶאת ַהּגּוף, הּוא ָיֹכל ְלַהְרִּגיׁש 
ֵאיְך ִמַּצד ַהְּנָׁשָמה ֲאִני ְוַהְּיהּוִדי ַהֵּׁשִני ְמֻאָחִדים. זֹו ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָהְיָתה ְלֹאֶרְך ָּכל ַהָּגלּות – 

ְלַנֵּצַח ֶאת ַהּגּוף ּוְלִהְתַנֵהג ְּבַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל, ְּכֵדי ְלַבֵּטל ֶאת ַהָּגלּות ּוְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה.

"כמו שאתה נושם בלי סוף – ככה תלמד המון 
ותקיים מצוות, ממש בלי הגבלה!"
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"ֲאָבל ַּבְּגֻאָּלה – ִּבְכָלל ֹלא ִיְהֶיה ׁשּום ַמֲאָמץ! ַּכֲאֶׁשר ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ֶׁשָּלנּו ִיְתַּגֶּלה, ְוַנְרִּגיׁש 
ֶׁשֲאַנְחנּו ָּדָבר ֶאָחד ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא – ַנְרִּגיׁש ַּגם ִמֵּמיָלא ֶׁשֻּכָּלנּו, ָּכל ַהְּיהּוִדים, ֵהם 
ָּדָבר ֶאָחד! ֹלא ִנְצָטֵרְך ְלִהְתַאֵּמץ ּוְלִהָּלֵחם ַּבּגּוף, ְּכֵדי ֶלֱאֹהב עֹוד ְיהּוִדים. ַּגם ַהּגּוף ֶׁשָּלנּו 

ַיְרִּגיׁש ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל, ְּבִטְבִעּיּות.

"ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו – ְמַגֶּלה ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א – ַּכֲאֶׁשר ִסַּיְמנּו ֶאת ַהִּמְלָחָמה ַּבָּגלּות, ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשָּלנּו ַהּיֹום ִהיא ְּכָבר ְּבתֹור ְטִעיָמה ֵמָהַאְחדּות ַהֻּמְפָלָאה ֶׁשִּתְהֶיה ַּבְּגֻאָּלה. ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים 

ְלַהְרִּגיׁש ְּבִלי ׁשּום ַמֲאָמץ ֵאיְך ֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ֶאת ֶהָחֵבר, ַמָּמׁש ְמֻאָחִדים ִאּתֹו!"

"ִּבְרִצינּות!" ָקָראִתי. "ִאם ֶאְחֶיה ְּגֻאָּלה, ֶזה אֹוֵמר ֶׁשֲאִפּלּו ִאם ֵיׁש ִלי ָחֵבר ֶׁשַּמִּגיַע ָּכל ֹּבֶקר 
ְו... טֹוב, ֹלא ְמַׁשֶּנה... ַּגם ָאז ֲאִני ָיֹכל ֶלֱאֹהב אֹותֹו, ַוֲאִפּלּו ְּבִלי ְלִהְתַאֵּמץ ִּבְכָלל?"

"ְּבַוַּדאי!" ִהְסִּכים ִפיֶצ'ע. "ַאָּתה ְוהּוא ֶזה ֲהֵרי ָּדָבר ֶאָחד ַמָּמׁש. ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ֶׁשְּלָך ַמְרִּגיׁש 
ְמֻאָחד ִאּתֹו ְלַגְמֵרי".

ַּתְכֶל'ס, ִמְתַרְּגִלים

ֵהַבְנֶּתם ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשִפיֶצ'ע ִהְסִּביר? ַּגם ִלי ִנְדֶמה ָהָיה ֶׁשֵהַבְנִּתי, ֲאָבל ַרק ְלֶרַגע... ִּפְתאֹום, 
ֶזה ָהָיה ִנְׁשָמע ִלי ׁשּוב ָּגבֹוַּה ִמַּדי. ָּפׁשּוט ֲחלֹום...

"ַאָּתה ָּבטּוַח ְּבָכל ֶזה, ִפיֶצ'ע?!" ָזַעְקִּתי.

"ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשֲאִני ָיֹכל ִלְלֹמד ֲחִסידּות, ּוְלַהְרִּגיׁש ַמָּמׁש ֵאיְך ַהֵּׂשֶכל ֶׁשִּלי ָמֵלא ֶּבֱאֹלקּות? 
ְּבֹקִׁשי ֵיׁש ִלי ֹּכַח ִלְלֹמד ְקָצת, ִלְפָעִמים...

ַוֲאִני ְּבֹקִׁשי ַמְצִליַח  "ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשֲאִני ָיֹכל ַלֲעֹבד ֶאת ה' ְוַלֲעׂשֹות ְּבִלי סֹוף ִמְצוֹות – 
ְלִהְסַּתֵּדר ִעם ַהִּמְצוֹות ַהְּקַטּנֹות ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה ַעְכָׁשו...

ַהָּגלּות,  ֶמֶׁשְך  ְזַמן  ָּכל  ַוֲעבֹוָדֵתנּו  ַמֲעֵׂשינּו  ִסּיּום  ְלַאֲחֵרי  ְּבָעְמֵדנּו 
ִנְמָצִאים ְּכָבר ַעל ַסף ַהְּגֻאָּלה, ְּבַוַּדאי ֶׁשְּכָבר ִנְתַּתְּקָנה ִסַּבת ַהָּגלּות, 
ֶׁשל  ְטִעיָמה  ְּבתֹור   – ִהיא  ִיְׂשָרֵאל  ַאֲהַבת  ֶׁשל  ַהַהְדָּגָׁשה  ְוָלֵכן, 
ַהְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה ַהְּקׁשּוָרה ִעם ְנֻקַּדת ָהַאְחדּות ֶׁשְּלַמְעָלה 

ֵמִהְתַחְּלקּות, ֶׁשֻּמְדֶּגֶׁשת ְּבַאְחדּוָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל
)ַעל ִּפי ְּדַבר ַמְלכּות ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ַמּטֹות ַמְסֵעי תנש"א(
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"ַאָּתה ָּבטּוַח ֶׁשֲאִני ָיֹכל ְלַהְרִּגיׁש ֲאִפּלּו ָּבֹאֶכל ּוַבִּמְׂשָחִקים ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה? ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֲאִני 
אֹוֵכל ּוְמַׂשֵחק ַרק ִּבְגַלל ֶׁשֶּזה ֵּכיף...

"ַאָּתה טֹוֵען ֶׁשֲאִני ָיֹכל ֶלֱאֹהב ֶאת ֶהָחֵבר ֶׁשִּלי ָּכָכה, ְּבִלי ַמֲאָמץ? ֵיׁש ַּגם ֲחֵבִרים ַמְרִּגיִזים, 
ֶׁשֲאִפּלּו ִעם ַמֲאָמץ ֲאִני ְּבֹקִׁשי ְמֻסָּגל ֶלֱאֹהב אֹוָתם...

ַמְרִּגיׁש  ֲאִני ֹלא  ַלֲעׂשֹות ִאם  ָצִריְך  ֲאִני  ֲאָבל ָמה  ְוָיִפים,  ָהֵאּלּו טֹוִבים  ַהַחִּיים  "ְּבִקּצּור: 
אֹוָתם?"

"ָּפׁשּוט ַּתְתִחיל", ָאַמר ִפיֶצ'ע ְּבַנַחת. "ַּתְתִחיל ְלִהְתַנֵהג ְּבֹפַעל ְּכמֹו ֶאָחד ֶׁשַּמְרִּגיׁש ָּכָכה, 
ְּכמֹו ַצִּדיק:

ַׁשָּיִכים ֵאֶליָך;  ֵמִבין ֵאיְך ֵהם  ִעְנָיִנים ְּגבֹוִהים ֶׁשַאָּתה ֹלא ָּבטּוַח  ֲחִסידּות, ֲאִפּלּו  "ִּתְלַמד 
ְּתַנֶּסה ַלֲעֹבד ֶאת ה' ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשַאָּתה ַמֲעִריְך ֶאת ַהֹּכחֹות ֶׁשְּלָך; ַּתְזִּכיר ְלַעְצְמָך ֶאת 
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ַּגם ִּבְסָתם ְרָגִעים ְּבֶאְמַצע ַהּיֹום; ְוַתְתִחיל ְלִהְתַיֵחס ַלֲחֵבִרים ְּבַאֲהַבת 

ִיְׂשָרֵאל ָּכֹזאת, ְּכמֹו ֶׁשֵהם ָּדָבר ֶאָחד ַמָּמׁש ִאְּתָך.

ְּבצּוָרה  ה'  ֶאת  ַלֲעֹבד  ּוְכֶׁשַּנְתִחיל  ַהְּנָׁשָמה.  ֶעֶצם  ֶׁשל   – ֶׁשָּלנּו  ָהֲאִמִּתִּיים  ַהַחִּיים  "ֵאּלּו 
ָּכזֹאת, ֲאִפּלּו ִאם ֹלא ַנְרִּגיׁש ָּכְך ִמָּיד ַּבַהְתָחָלה – ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ֶׁשָּלנּו ָּפׁשּוט ִיְתַּגֶּלה ְוִיְפֹרץ 

ַהחּוָצה... ָּפׁשּוט ִנְתַרֵּגל ַלְּגֻאָּלה".

מראי מקומות 
 הפרק בכללותו מבוסס על דבר מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב )שיחה הב'(,

ועל כמה מהשיחות דלקמן.

נשימת האויר כדוגמא לעצם הנשמה: דבר מלכות ש"פ תולדות   
תשנ"ב, וש"נ.

סיון    כ"ח  מלכות  דבר  ראה  מהגאולה:  כטעימה  חסידות  לימוד 
תנש"א. ש"פ לך לך תשנ"ב. ש"פ וישלח תשנ"ב. י"ט כסלו תשנ"ב. 

ובריבוי מקומות.

לימוד חסידות פותח את העיניים ומראה את הגאולה: דבר מלכות   
ש"פ ויצא תשנ"ב סי"ח-י"ט.

עבודת ה' בלי הגבלות: דבר מלכות ש"פ ואתחנן תנש"א. ש"פ לך   
לך תשנ"ב סי"ד. ועוד.

חיים גשמיים חדורים באלוקות כתוצאה מגילוי עצם הנשמה: דבר   
מלכות שמחת תורה תשנ"ב ס"ב. ש"פ ויצא תשנ"ב סי"ט. ועוד.

אהבת ישראל כטעימה מהגאולה: דבר מלכות ש"פ מטות מסעי   
תנש"א סי"ג. וראה שיחת ש"פ ויקהל תשנ"ב )שיחות קודש ח"ב 
ע' 792 ואילך(. מאמר ד"ה ואתה תצוה תשמ"א סי"א )סה"מ מלוקט 

ח"ו ע' קלז(.
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ִלְנֹׁשם ֶאֹלקּות ָּבֲאִויר. ְיהּוִדי ֶׁשַחי ִעם ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה – ְּכמֹו ַּבְּגֻאָּלה 

ְלִהְתַאֵּמץ  ֶׁשְּצִריִכים  ָחׁשּוב  ָּדָבר  ַרק  ֹלא  ִּבְׁשִבילֹו  ִהיא  ַהְּקֻדָּׁשה   –
ִּבְׁשִבילֹו, ְּכמֹו ֹאֶכל. ִהיא ָּפׁשּוט ַהַחִּיים ַהִּטְבִעִּיים ֶׁשּלֹו – ְּכמֹו ֲאִויר!

ּוְלָהִבין  ֲחִסידּות  ִלְלֹמד  ָיֹכל  ְּגֻאָּלה  ֶׁשַחי  ְיהּוִדי  ֲחִסידּות.  ִלּמּוד 

ָהֵעיַנִים  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ַהֲחִסידּות  ִלּמּוד  ָהֶאֹלקּות.  ִעְנְיֵני  ֶאת  ְּבִׂשְכלֹו 
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ִעם  ְמֻאָחִדים  ֲאַנְחנּו  ֵאיְך  ֶׁשִּנְרֶאה  ָּכְך  ֶׁשָּלנּו, 

ְּכמֹו ַּבְּגֻאָּלה.

ֲעבֹוַדת ה'. ְיהּוִדי ֶׁשַחי ִעם ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה, ָיֹכל ַלֲעֹבד ֶאת ה' ְּבִלי 

ְּבִלי ׁשּום  ְּבִלי סֹוף,  ִמְצוֹות  ּוְלַקֵּים  ֲהמֹון ּתֹוָרה  ִלְלֹמד  ַהְגָּבלֹות. 
ַהְפָרעֹות ֵמַהֵּיֶצר ָהַרע.

ַמְרִּגיׁש  ַהְּנָׁשָמה  ֶעֶצם  ֶאת  ֶׁשְּמַגֶּלה  ְיהּוִדי  ַהַּגְׁשִמִּיים.  ַהַחִּיים 

ַּגם  ִנְפָרִדים.  ֲחָלִקים  ְׁשֵני  ֵאיָנם  ֶאְצלֹו  ְוָהרּוָחִנּיּות  ֶׁשַהַּגְׁשִמּיּות 
ְּבִעְנָיָניו ַהַּגְׁשִמִּיים הּוא ַמְרִּגיׁש ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ְוָהֶאֹלקּות.

ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל. ְיהּוִדי ֶׁשַחי ְּגֻאָּלה ַמְרִּגיׁש ָּדָבר ֶאָחד ַמָּמׁש ִעם 

ְיהּוִדי ֵׁשִני, ְוָלֵכן אֹוֵהב אֹותֹו ְּבִטְבִעּיּות – ְּבִלי ִמְלָחָמה ּוַמֲאָמץ 
ְמֻיָחד.

ִמְתַרְּגִלים. ַּגם ִאם ֲאַנְחנּו ֹלא ָּתִמיד ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשַהַחִּיים ֶׁשָּלנּו 

ֵהם ָּכֵאּלּו – ַחִּיים ֶׁשָּבֶהם ַמְרִּגיִׁשים ֶאת ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה, ּוַמְרִּגיִׁשים 
ֶאֹלקּות ָּבֲאִויר – ָעֵלינּו ְלַהְתִחיל ְלִהְתַנֵהג ָּכְך ְּבֹפַעל, ּוְלַאט 

ְלַאט ֶזה ִיְתַּגֶּלה.
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 א. ַסְּמנּו ֶאת ַהּיֹוֵצא ֹּדֶפן ֵמַהִּמִּלים ַהָּבאֹות:

1. ֹאֶכל.

2. ֵׁשָנה.

3. ֲאִויר ִלְנִׁשיָמה.

4. ִריָצה.

ַהְּנָׁשָמה: ְלֶעֶצם  ְּבנֹוֵגַע  ַּבֶּפֶרק  ַהּיֹום  ֶׁשָּלַמְדנּו  ְלַמה  ָקׁשּור  ֶזה  ֵּכיַצד  ַהְסִּבירּו  ָּכֵעת,   • 

_________________________________________________________

._________________________________________________________

 ב. ַמה ּקֹוֶרה ַלַחִּיים ַהַּגְׁשִמִּיים ֶׁשל ְיהּוִדי ֶׁשַחי ְּגֻאָּלה?

א. הּוא ַמְפִסיק ִלְחיֹות ַחִּיים ְרִגיִלים, ֶלֲאֹכל ְוֵלָהנֹות, ּוַמְתִחיל ִלְלֹמד ּוְלִהְתַּפֵּלל.

ב. הּוא ַמְתִחיל ַלֲעׂשֹות 'ִאְתַּכְפָיא', ֶלֲאֹכל ַרק ְלֵׁשם ָׁשַמִים ְוֹלא ַמה ֶׁשִּמְתַחֵּׁשק לֹו.

ג. הּוא ּפֹוֵעל ֶׁשַּגם ַהַחִּיים ַהַּגְׁשִמִּיים, ָהֹאֶכל ְוַהֲהָנאֹות ִיְהיּו ֲחדּוִרים ִּבְקֻדָּׁשה.

ד. הּוא ַמְתִחיל ְלִהְתַעֵּסק ְּבִעְנָיִנים ַּגְׁשִמִּיים, ֶלֲאֹכל ְוֵלָהנֹות ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר.
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 ג. ִפיֶצ'ע ַמְסִּביר ֶׁשֵּיׁש ֶהְבֵּדל ָּגדֹול ֵּבין ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ַּבָּגלּות ְלַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ַּבְגֻאָּלה.

ַרק  אֹו  ַּבָגלּות,  ִיְׂשָרֵאל  ְלַאֲהַבת  ַּגם  ַׁשָּיִכים  ֵהם  ַהִאם   – ַהָּבִאים  ַהִּמְקִרים  ֵּבין  ַקו  ְמַתח 
ַּבְגֻאָּלה?

ַּבָּגלּות            ַּבְּגֻאָּלה

ֲאִני ְמֹאד ִמְתַאֵּמץ ֶלֱאֹהב 
ֲהִכי  ַהְּיָלִדים  ֶאת  ֲאִפּלּו 
ִלי  ֶׁשֵּיׁש  ְמַעְצְּבִנים 

ַּבִּכָּתה

._____________

ְּכֶׁשֲאִני עֹוֵזר ַלַּיְרָקן ְוהּוא 
ַהָּכבֹוד  "ָּכל  ִלי:  אֹוֵמר 
ְלָך!" ֲאִני ִּבְכָלל ֹלא ֵמִבין 
ָּברּור  ֲהֵרי  ֶזה  ָמה.  ַעל 
ֶׁשֲאִני רֹוֶצה ַלֲעֹזר לֹו – 

.______________

ְׁשֵכִני  ֶׁשָּדִני,  ַּפַעם  ְּבָכל 
ְלַסְפָסל, ּדֹוֵחף ִלי ְּבָטעּות 
ֶאת ַהִּכֵּסא – ֲאִני ִמְתַּגֵּבר 
אֹותֹו  ִמִּלְדֹחף  ּוִמְתַאֵּפק 

ַּבֲחָזָרה - 

.______________

ַּבְמָּבה,  ּפֹוֵתַח  ְּכֶׁשֲאִני 
ִמָּיד  ׁשֹוֵפְך  ֲאִני 
ְּבִטְבִעּיּות ֵחִצי ַּגם ֶלָחֵבר 
ֶׁשִּלי מֹויִׁשי. ֲאִני ַמְרִּגיׁש 
ֶׁשֲאַנְחנּו ַמָּמׁש ַאִחים - 

._______________
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 ַאְבֵרִמי ׁשֹוֵאל: "ַהַחִּיים ָהֵאֶּלה ֶּבֱאֶמת ָיִפים, ֲאָבל ֵאיְך ֲאִני ַמְתִחיל ְלַהְרִּגיׁש אֹוָתם?"
ַנּסּו ַלֲעֹזר ְלַאְבֵרִמי ְוִלְכֹּתב לֹו, ֵּכיַצד ִיְתַנֵהג ַּבִּמְקִרים ַהָּבִאים – ִאם ִיְרֶצה ְלַהְתִחיל 

ְלִהְתַרֵּגל ּוְלַהְרִּגיׁש ְּגֻאָּלה?

ַהֵּסֶפר  ֶאת  ָּפַתְחִּתי  ַּבַעל-ֶּפה,  ַּתְנָיא  ִלְלֹמד  אֹוִתי  ְלַׁשְכֵנַע  ִנָּסה  ֶׁשִּלי  ְּכֶׁשַאָּבא   •
ְוָרִאיִתי ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ִמִּלים ָקׁשֹות. אּוַלי ְּכַדאי ִלי ְלִהְתָיֵאׁש. ֵּביְנַתִים ֶאְלַמד ְּדָבִרים 

ַקִּלים יֹוֵתר, ַהַּתְנָיא ַמְתִאים ַּכִּנְרֶאה ַרק ַלְּגדֹוִלים...

____________________________________________________

.___________________________________________________

• ֲאִני ֹלא ֵמִבין ָלָּמה ַהְּמַחֵּנְך ִּבֵּקׁש ִמֶּמִּני ְלַאְרֵּגן ֶאת ַהִהְתַוֲעדּות ַּבִּכָּתה. ֵיׁש ְיָלִדים 
ֻמְכָׁשִרים יֹוֵתר ִמֶּמִּני, ֲאִני ֹלא חֹוֵׁשב ֶׁשֲאִני ְמֻסָּגל ְלַאְרֵּגן ָּכֶזה ָּדָבר ְלַבד...

____________________________________________________

.___________________________________________________

• ַאֲחֵרי ֶׁשָּיַׁשְבִּתי ַלְיָלה ָׁשֵלם ִעם ַהְּמַפֵּקד ְוָׁשַמְעִּתי ִמֶּמּנּו ַּכָּמה ָחׁשּוב ִלְלֹמד ְּגֻאָּלה 
ְּבָׁשבּוַע? אֹו  ַּפַעם  ַמֶּׁשהּו  ִלְלֹמד  ַהְחָלָטה טֹוָבה. אּוַלי  ָלַקַחת  ֲאִני רֹוֶצה  ּוָמִׁשיַח, 

ְּבֹחֶדׁש? ֲאִני ַחָּיב ִלְמֹצא ַמֶּׁשהּו ֹלא ָּגדֹול, ַאֶחֶרת ֹלא ַאְצִליַח ַלֲעֹמד ּבֹו.

____________________________________________________

.___________________________________________________
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ֶּפֶרק ד
 ּובֹו ֻיְסַּבר ֶׁשַהּיֹום ְּכָבר ִמְתַּגֶּלה
ֶׁשָהעֹוָלם הּוא ֶּבֱאֶמת ְּגֻאָּלה

"הֹו, ְּדֶיעטּוְצ'ָקא ]=ַיְלּדֹון[!" ִנְׁשְמָעה ְקִריָאתֹו ֶׁשל ְוָלִדיִמיר ַּכֲאֶׁשר ִהַּגְעִּתי ֶלָחֵצר. ַהּיֹום 
ְּכָבר ִהְבֵראִתי, ָּברּוְך ה', ְוָיֹכְלִּתי ְלַהִּגיַע ַּבְּזַמן ְלֶהְמֵׁשְך ַהִּטירֹונּות.

ַאָּתה  ֶׁשִּלי?  ֶּבָחֵצר  ָּמָצאָת  ַמה  ָּקָרה,  "ַמה  ְוָלִדיִמיר.  ִחֵּיְך  ַּב'ִּויָלה'!"  ְלַבֵּקר  ִהַּגְעָּת  "ׁשּוב 
ִמְתַּגְעֵּגַע ֵאַלי, ַּכִּנְרֶאה...

ְּגֻאָּלה,  ִלְחיֹות  ִמְתַאֵּמן  ֲאִני  ִטירֹונּות!  ֹּפה  ִלי  ֵיׁש  "ָּפׁשּוט,  ִנְבַהְלִּתי.  ִּפְתאֹום!"  ַמה  "ֹלא, 
ְלָהִבין ֶׁשֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ַמָּמׁש ַּבְּתקּוָפה ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח. ַהּיֹום ְּכָבר ֵאין ָּגלּות ְּכמֹו ַּפַעם, ִעם 

ָּכל ַהָּצרֹות. ָמִׁשיַח ְּכָבר ָּכאן, ַהֹּכל ִנְהָיה טֹוב יֹוֵתר"...

ְוָלִדיִמיר ִהְנֵהן ְּברֹאׁשֹו. "ַאָּתה ְלַסֵּפר ִלי, ֶיֶלד? ֲאִני יֹוֵדַע טֹוב ְמאֹוד ַמה ּקֹוֶרה ַעְכָׁשו, ַּכָּמה 
טֹוב ַהּיֹום. ַאָּתה יֹוֵדַע ִּבְכָלל ַמה ֶּזה ֶּבֱאֶמת ָּגלּות? ֶמה ָהָיה ַּפַעם?... ַאָּתה ָהִייָת ְּברּוְסָיה?!"

"ֹלא", ָעִניִתי.

"ָאז ֵּתַדע ְלָך, ֶיֶלד – ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ִלְראֹות ֵאיְך ָהעֹוָלם מּוָכן ַלָּמִׁשיַח, ַאָּתה ַחָּיב ָלבֹוא 
ִאִּתי ְלרּוְסָיה. ֹזאת ִּתְהֶיה ִטירֹונּות ֲאִמִּתית"...

     

"ִּתְראּו ֵאיֶזה ֹיִפי... מֹוְסְקָבה ֶׁשָּלנּו!"

ְּבמֹוְסְקָבה.  'ֶׁשֶרֶמְטֶייבֹו'  ַהְּתעּוָפה  ִמְּׂשֵדה  ְּכֶׁשָּיָצאנּו  ִמָּיד  ַּבְּמִעיל,  ָהרֹוְכָסן  ֶאת  ִהַּדְקִּתי 
ַקר ְּברּוְסָיה... ִפיֶצ'ע ָהָיה ָעסּוק ִּבְנִעיַלת ַה'ַּואֶלעְנִקי' – ַהַּנֲעַלִים ָהְרָחבֹות ָהרּוִסּיֹות. ַרק 

ְוָלִדיִמיר ֹלא ִהְתַרֵּגׁש. "ַחה-ַחה-ַחה, ַהּיֹום יֹום ֶׁשל ַקִיץ ִּבְכָלל"...

ַּבֶּפֶרק ַהּקֹוֵדם, ְּבִעּצּומֹו ֶׁשל 'ִּבּקּור חֹוִלים' ַמְפִּתיַע, ִּגָּלה ִלי 
ַהְּקֻדָּׁשה  ֶאת  ּוְלַהְרִּגיׁש  ַצִּדיק,  ִלְהיֹות  ָיֹכל  ֲאִני  ֵאיְך  ִפיֶצ'ע 
ַמָּמׁש ְּכמֹו ֲאִויר ִלְנִׁשיָמה: ְּבִלּמּוד ַהֲחִסידּות, ְּבִקּיּום ַהּתֹוָרה 
ְוַהִּמְצוֹות, ְּבִנּצּול ַהְּדָבִרים ַהַּגְׁשִמִּיים ּוְבַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ְּכמֹו 

ַּבְּגֻאָּלה.
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ָמקֹום  ָּכל  ַעל  ְּבֶׁשֶטף  ְלַהְרצֹות  ְוֵהֵחל   – ַהִּטּיּוִלים  ַהְדָרַכת  ַּתְפִקיד  ֶאת  ָנַטל  ְוָלִדיִמיר 
ֶׁשָחַלְפנּו ְלָידֹו. ַרַעד ָעַבר ְּבקֹולֹו, ַּכֲאֶׁשר ִהְצִּביַע ַעל ִּבְנַין ַהק.ג.ב. ָהֲאזֹוִרי. ִנְרֶאה ֶׁשַהַּפַחד 

ֹלא עֹוֵזב אֹותֹו ְּכָבר ֶעְׂשרֹות ָׁשִנים...

"עֹוד ְמַעט ַמִּגיִעים ְלֵבית ְּכֶנֶסת", ִהְמִׁשיְך ְוָלִדיִמיר ְלַהְרצֹות. "ָׁשם ֲאִני ֹלא ַמִּכיר ִּבְכָלל. 
ֹזאת ַּפַעם ִראׁשֹוָנה ֶׁשֲאִני ִנְכָנס. ַּבְּזַמן ֶׁשִּלי, ֵּבית ְּכֶנֶסת – ָאסּור. ְּתִפָּלה – ָאסּור. ְּבִרית 
ִמיָלה – ָאסּור. ַׁשָּבת – ָאסּור. ַרק ְזֵקִנים ֶׁשְּכָבר ִסְּימּו ֶאת ַהַחִּיים ָהְלכּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֹלא 

ְצִעיִרים"...

ְּבֵבית  ֶׁשְּלָך  ָהִראׁשֹוָנה  "ַהַּפַעם  ְּבִהְתַלֲהבּות.  ִפיֶצ'ע  ָקָרא  ִהיְסטֹוִרי!"  ִּבּקּור  ַמָּמׁש  "ַוואּו, 
ַהְּכֶנֶסת ְּברּוְסָיה, ַמָּזל טֹוב! ִּתְראּו, ִהַּגְענּו. ִהֵּנה ֵּבית ַהְּכֶנֶסת 'ָּבְלָׁשַיא-ְּברֹוְנָיא'"...

     

ַרק ִנְכַנְסנּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ּוְכָבר ִקֵּדם ֶאת ָּפֵנינּו ָחִסיד ִּג'יְנִּג'י ֶנְחָמד: "ַמה ְּׁשלֹוְמֶכם, ִאיְדן 
]=ְיהּוִדים[? ֲאִני ָאֶלְּכס. ִמי ַאֶּתם? ַאֶּתם ֵמָהָאֶרץ, ָנכֹון?"

ִהַּצְגנּו ֶאת ַעְצֵמנּו, ְוָאז ֵהֵחל ָאֶלְּכס ְלׂשֹוֵחַח ִעם ְוָלִדיִמיר ְּברּוִסית. "ַקאק ִּדיַלא, ְּדרּוִז'יֶׁשע 
]=ַמה ְּׁשלֹוְמָך, ָחֵבר ֶׁשִּלי[?" ָקָרא ָאֶלְּכס, ְּבעֹודֹו מֹוֵׁשְך ֶאת ְוָלִדיִמיר ְלִכּוּון ֲארֹון ַהֹּקֶדׁש. 

"ּפֹוְסַמְטִרי-ַקא ַנא ֶעָטא ]=ִּתְרֶאה ֶאת ֶזה["...

"ּבֹואּו ַּגם ַאֶּתם, ִּתְראּו", ָּפָנה ֵאֵלינּו ָאֶלְּכס ְּבִעְבִרית. "ַאֶּתם אּוַלי ֹלא יֹוְדִעים, ֲאָבל ֵּבית 
ַהְּכֶנֶסת ַהֶּזה ָּפַעל ַּגם ִּבְתקּוַפת ָמַסְך ַהַּבְרֶזל. ָהיּו ְצִריִכים ָאז ָמקֹום טֹוב ְלִהְסַּתֵּתר ְּבִמְקֵרי 

ֵחרּום, ְּכֶׁשַהק.ג.ב. ָהָיה ִמְתָּפֵרץ ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶלֱאֹסר ִמיֶׁשהּו".

ָאֶלְּכס ֵהִרים ֶאת ַהָּׁשִטיַח ֶׁשִּכָּסה ֶאת ַהָּבָמה ִלְפֵני ֲארֹון ַהֹּקֶדׁש. ְּבֶמְרַּכז ָהִרְצָּפה ָעַמד ִמְכֵסה 
ֵעץ, ְוַכֲאֶׁשר ָאֶלְּכס ָּפַתח אֹותֹו – ִנְגָלה ּבֹור ָעֹמק...

ֲאִני  ְוַאֲחָריו  ְּפִניָמה,  ִהְׁשַּתֵחל  הּוא  ְּבִחּיּוְך.  ִפיֶצ'ע  ִהִּציַע  ְּפִניָמה",  ְלֶרַגע  ִנָּכֵנס  "ּבֹואּו 
ּוְוָלִדיִמיר – ָּכְך ֶׁשָהָיה ָצפּוף ַּבּבֹור, ְּבִלי ָמקֹום ִלְנֹׁשם.

"ֹלא ְיֻאַּמן", ִמְלַמְלִּתי. "ֲאַנְחנּו ִמְתַחְּבִאים ְּכמֹו ִּבְזַמן ַהק.ג.ב.".

"ֵּכן", ִהְצָטֵרף ִפיֶצ'ע, "ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֹּפה ַמָּמׁש ְּכמֹו ַהֲחִסיִדים ֶׁשִהְתַחְּבאּו ָּכאן ַּפַעם. ֶזה ַמָּמׁש 
ֲאִמִּתי"...

"ִא-ָּמ-א-ֶל-ה! ֶזה ֲאִמִּתי!"

     

"ַמה ּזֹאת אֹוֶמֶרת... ָמה, ַמָּמׁש ֲאִמִּתי?!" ָׁשַאְלִּתי, ְמֻפָחד.
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"ֵּכן... ְּכ-ֵּכן"... ִּגְמֵּגם ִפיֶצ'ע. "ֶזה ַמָּמׁש ֲאִמִּתי. ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֶּבֱאֶמת ָחַזְרנּו ְלרּוִסָּיה ֶׁשל ִלְפֵני 
ָׁשִנים"...

"אֹוי אּוַז'אס ]=אֹוי ַוֲאבֹוי[!" ְוָלִדיִמיר ִנְבַהל, ִּכְמַעט ִהְׁשַּתֵּגַע. "ֵּכן, ֲאַנְחנּו ְּברּוְסָיה ֲאִמִּתית! 
ִׂשימּו ֵלב ַלִּקירֹות ֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת – ֵהם ְמֻקָּלִפים. הּוא ָיָׁשן... ֹלא ְּכמֹו ַהָּיֶפה ֶׁשָהָיה ֹקֶדם"...

ֹלא ָיֹכְלנּו ְלַהֲאִמין ֶׁשֶּזה קֹוֶרה. ָיָצאנּו ַהחּוָצה ֶאל ָהְרחֹוב, ּוֶבֱאֶמת – ֹלא ְיֻאַּמן!

ִּבְמקֹום ֶעְׂשרֹות ָהעֹוְבִרים ְוָׁשִבים, ּוְתנּוַעת ְּכֵלי ָהֶרֶכב ַהּׁשֹוֶקֶקת ַחִּיים – ָּכל ָהֵאזֹור ִהְתרֹוֵקן. 
ַרק ֶרֶכב ָיָׁשן אֹו ְׁשַנִים ָעְברּו ְּבָכל ָהְרחֹוב, ְוַגם ַּכָּמה ֲאָנִׁשים, ַעְצָּבִנִּיים, ֶׁשֵהִעיפּו ַמָּבִטים 

ַחְׁשָדִנים ְלָכל ֵעֶבר.

"ֶזה ִיְהֶיה ַהּסֹוף ֶׁשָּלנּו!" ִמְלֵמל ְוָלִדיִמיר ְּבַעְצָּבנּות. "ֲאַנְחנּו ִמְסּתֹוְבִבים ְּבִלי ׁשּום ִמְסָמִכים... 
ַהֶּזה ָעלּול  ַהִּטּיּול  ִעְבִרית...  ְיהּוִדים, ּדֹוְבֵרי  ֶּבַטח ֹלא  ַּתָּיִרים,  ֶמְמָׁשָלה ָּכאן ֹלא אֹוֶהֶבת 

ְלִהָּגֵמר ַּבֶּכֶלא!"

"ָמה עֹוִׂשים?" ָׁשַאְלִּתי, ְמֹבָהל.

"אּוַלי ְּכַדאי ֶׁשִּנַּסע ַלּקֹוְלחֹוז ֶׁשִּלי", ִהִּציַע ְוָלִדיִמיר. "ָׁשם ֲהִכי ָּבטּוַח"...

"'קֹוְלחֹוז'? ַמה ֶּזה ַעְכָׁשו?" ֹלא ֵהַבְנִּתי ֲאִני.

"ְּכֶׁשָהִייִתי ֶיֶלד, ַההֹוִרים ֶׁשִּלי ָּבְרחּו ִמּמֹוְסְקָבה ָלגּור ְּבקֹוְלחֹוז. ֶזה ְּכָפר ָקָטן, ְּכמֹו ִקּבּוץ 
ֶאְצְלֶכם ָּבָאֶרץ. עֹוְבִדים ָקֶׁשה, חֹוְרִׁשים ָׂשדֹות ְוחֹוְלִבים ָּפרֹות – ֶׁשִּיְהֶיה אֶֹכל. ֲאָבל ִאָּמא 
רּוְסָיה ַהּטֹוָבה ֶׁשָּלנּו לֹוַקַחת ַהֹּכל... ָהֹאֶכל נֹוֵפל ַלֶּמְמָׁשָלה, ַוֲאַנְחנּו ִנְׁשָאִרים ְרֵעִבים ְּבִלי 

ֵּפרּור"...

"ָּכֵאּלּו ְרָׁשִעים, ָהרּוִסים", ָּפַלְטִּתי – ּוְוָלִדיִמיר ִסֵּמן ִמָּיד ְּבֶאְצָּבעֹו ַעל ִּפיו, ְלאֹות ְׁשִתיָקה. 
"ַמה ַּנֲעֶׂשה? ַמה ִּיְהֶיה ַּבּסֹוף?"

"ַּבּסֹוף?" ִהְתָעֵרב ִפיֶצ'ע. "ַּבּסֹוף, ָּכל ַהּׁשֹוְטִרים ָהרּוִסִּיים ַהָּללּו ַיַעְזרּו ָלנּו ִלְהיֹות ֲחִסיִדים, 
ְלַקֵּים ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות".

ָּכאן"...  ּקֹוֶרה  ַמה  ִּתְרֶאה  ַהָּמִׁשיַח.  ִּבימֹות  אּוַלי  ִיְהֶיה  ֶזה  ְמַדֵּבר?  ַאָּתה  ָמה  ַעל  "ָמה?! 
ִהְתָּפַרְצִּתי. ִפיֶצ'ע ִחֵּיְך, ְּכִאּלּו ֶזה ֹלא נֹוֵגַע לֹו.

"ֲאָבל ָּדָבר ֶאָחד טֹוב ָׁשם, ַּבּקֹוְלחֹוז", ִהְמִׁשיְך ְוָלִדיִמיר ִּבְדָבָריו. "ְלָפחֹות ֵאין ֶאת ְרָׁשִעים 
ָהֵאֶּלה ְּבָכל ָמקֹום. ַהִּמְׁשָטָרה ֹלא חֹוֶנֶקת, ֵהם ֹלא ּבֹוֲעִטים ָּכָכה ְּכמֹו ָּבִעיר... אּוַלי ָׁשם 

ַנְצִליַח ְלִהְסַּתֵּדר...

"ּבֹואּו, נֹוְסִעים ַלּקֹוְלחֹוז ֶׁשִּלי".
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ָּגלּות אֹו ְּגֻאָּלה?!

"ִפיֶצ'ע, ֲאִני ֹלא ָיֹכל יֹוֵתר!" ָקָראִתי ּוְדָמעֹות ָעְמדּו ְּבֵעיַני. "ָהֲעָצמֹות ֶׁשִּלי ַמָּמׁש ְׁשבּורֹות, 
ַהָּיַדִים ֶׁשִּלי ַאֻדּמֹות ְלַגְמֵרי. ֲאִני ְּבקִֹׁשי ָיֹכל ְלַהְחִזיק עֹוד"... 

ָהִיינּו ְּתלּוִיים ַעל ְקרֹון ָהַרֶּכֶבת ָהֲאחֹוִרי, אֹוֲחִזים ְּבָכל ֹּכֵחנּו ְּבמֹוטֹות ַהָּקרֹון. זֹו ָהְיָתה ַהֶּדֶרְך 
ְּבִלי ֶׁשּׁשֹוְטֵרי ַהק.ג.ב. ֶׁשְּבַתֲחַנת  ִלְבֹרַח ִמּמֹוְסְקָבה ֶאל ַהּקֹוְלחֹוז,  ְּביֹוֵתר ֶׁשָּלנּו  ַהְּבטּוָחה 

ָהַרֶּכֶבת ָיִׂשימּו ֵלב ֵאֵלינּו.

"ַאְבֵריִמי, ַּתְחִזיק ַמֲעָמד", ָקָרא ִפיֶצ'ע ְלֶעְבִרי. "ָהיּו ַהְרֵּבה ֲחִסיִדים ֶׁשָּנְסעּו ָּכָכה, ְּתלּוִיים 
ַעל ָהַרֶּכֶבת, ְּכֶׁשִּנְמְלטּו ֵמַהק.ג.ב.".

"ֲאִני ֹלא ַמֲאִמין", ָּפַלְטִּתי. "ַּכָּמה ָצרֹות ֵהם ָעְברּו. ֲאִני ֶּבֱאֶמת ֹלא ֵמִבין ֵאיְך ֵהם ָׂשְרדּו 
ָּכָכה, ָּכל ֵאּלּו ֶׁשַחיּו ִּבְתקּוַפת ַהק.ג.ב. ָלָּמה, ְלַמַען ה', ָלָּמה?! ָלָּמה ְצִריָכה ִלְהיֹות ָּכֹזאת 

ָּגלּות?!"

אלכס הרים את השטיח, ובמרכז הרצפה לפני ארון הקודש – נגלה בור עמוק...
בית הכנסת 'בלשייא-ברוניא' במוסקבה. בתמונה הקטנה: הבור לפני ארון הקודש
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ַהָּצרֹות  ִמָּכל  ֵחֶלק  ְּבֹקִׁשי  "ֲאַנְחנּו טֹוֲעִמים  ִלי.  ִפיֶצ'ע לֹוַמר  ִנָּסה  ֶּבֱאֶמת צֹוֵדק",  "ַאָּתה 
ְוַהִּיּסּוִרים ֶׁשֵהם ָעְברּו. ֲאָבל, ֹזאת ֹלא 'ַפְׁשָלה'! ַהָּגלּות ַהּזֹו ִהיא ֵחֶלק ֵמַהְּגֻאָּלה".

"ֲאִני ֹלא ֵמִבין ֵאיְך ַחִּיים נֹוָרִאִּיים ָּכֵאּלּו ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ְּגֻאָּלה", ָצַעְקִּתי. ְׁשִריקֹות ָהרּוַח 
ִהְתַּגְּברּו ּוְבֹקִׁשי ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַעְצִמי. "ֲאָבל ֲאִני ְּבֵמיָלא ֹלא ׁשֹוֵמַע אֹוְתָך, ְנַדֵּבר ַּבֶהְמֵׁשְך"...

ַהַּגְרֵּגר ָהֻאְמָלל

ִהַּגְענּו ַלּקֹוְלחֹוז – ְוהּוא ָאֵכן ָהָיה ִנְרֶאה ָחְפִׁשי יֹוֵתר ֵמָהִעיר. ָּבֵּתי ֵעץ ְנמּוִכים, ְׁשִביִלים 
ֲאֻרִּכים ֶׁשִּמְתַּפְּתִלים ֵּבין ָׂשדֹות ֲעָנִקִּיים.

ְוָלִדיִמיר ָהָיה ְמֻאָּׁשר. ַמַּצב ָהרּוַח ֶׁשּלֹו ִהְתרֹוֵמם ְּפָלִאים ֵמַהֲחָזָרה ִלְמחֹוזֹות ַיְלדּותֹו. "ָּכאן 
ִּגַּדְלנּו ַּתְרְנגֹוִלים, ָּכאן ָזַרְענּו ִחִּטים, ָּכאן ָרַדְפנּו ַאֲחֵרי סּוִסים"...

"ְוִהֵּנה, ֶזה ַהָּׂשֶדה ַהָּגדֹול ֶׁשל ַאָּבא!" ִהְצִּביַע ְלֵעֶבר ְׂשֵדה ִחָּטה ֲעָנק, ֶׁשּקֹוְמַּבְין ָּגדֹול ָעַמד 
ְלִצּדֹו, ֻמְׁשָּבת. "ַאף ֶאָחד ֹלא עֹוֵבד ַהּיֹום. ַּכִּנְרֶאה ַהְּמַפֵּקַח ֶׁשל ֶמְמָׁשָלה ֹלא ִנְמָצא, ְוֻכָּלם 

ּבֹוְרִחים ַהַּבְיָתה"...

"פיצ'ע, אני לא יכול יותר! אני בקושי 
יכול להחזיק עוד"...
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ִהְתָקַרְבנּו ֶאל ַהּקֹוְמַּבְין. ַהְּמָכל ַהָּגדֹול ֶׁשּלֹו ָהָיה ָמֵלא ְּבִמיְליֹוֵני ַּגְרְּגֵרי ִחָּטה ְקַטִּנים. "ֶזה 
ִּבְׁשִביֵלנּו ְּכמֹו ָזָהב", ָאַמר ְוָלִדיִמיר. "ָּכל ַּגְרֵּגר ָּכֶזה הּוא ֵאיְנסֹוף ַּגְרְּגִרים ָּבעֹונֹות ַהָּבאֹות. 

ֶאת ַהְּיבּול ֲהִכי טֹוב, ַהַּגְרְּגִרים ַהֻּמְבָחִרים, ׁשֹוְמִרים ִלְזִריָעה".

"ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת ִלְזִריָעה? ָלָּמה ַאֶּתם זֹוְרִעים ֶאת ַהַּגְרְּגִרים ִּבְמקֹום ִלְטֹחן ְוֶלֱאֹכל אֹוָתם?" 
ָׁשַאְלִּתי ֶאת ְוָלִדיִמיר.

ְוָלִדיִמיר. "ְלַאָּבא ָהָיה ַׂשק ָּגדֹול ֶׁשל  "צֹוֵדק! ֶזה ְּבִדּיּוק ַמה ֶּׁשָּׁשַאְלִּתי ֶאת ַאָּבא", ִסֵּפר 
ִחָּטה, ַוֲאַנְחנּו ָהִיינּו ְרֵעִבים. ֵאין ֶלֶחם, ֵאין ְּכלּום. ָאַמְרִּתי לֹו: 'ַאָּבא, ִּתְטַחן ֶקַמח, ָּתִכין 

ֶלֶחם, ֶׁשֹּלא ָנמּות ָּבָרָעב'...

"ֲאָבל ַאָּבא ֹלא ָרָצה ִלְׁשֹמַע! 'ֶזה ִּבְׁשִביל ִלְזֹרַע', הּוא ָאַמר. הּוא ָעָלה ַעל ַהּקֹוְמַּבְין, ָיָצא 
ַלָּׂשֶדה ְוָזַרע ֶאת ָּכל ַהִחָּטה.

"ִהְסּתֹוַבְבִּתי ַּבָּׂשֶדה ִעם ַאָּבא, הּוא ְמַחֵּיְך ַוֲאִני ּבֹוֶכה. ַאָּבא ֵמִריַח ֶאת ָהֲאָדָמה, 'ַאְחח! ֵאיֶזה 
יִֹפי! ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת ַהַּגְרְּגִרים ִנְרָקִבים ָׁשם ְלַמָּטה'... ַוֲאִני ֹלא ֵמִבין: ָמה, ַאָּבא ֶׁשִּלי ָּכֶזה 

ַאְכָזר? ִּבְמקֹום ֶׁשִּיְהֶיה ַמה ֶּלֱאֹכל – הּוא זֹוֵרק ַּגְרְּגִרים ָלֲאָדָמה, ֶׁשֵּיָרְקבּו ָׁשם?!

"ָלְקחּו ַּכָּמה ֳחָדִׁשים, ְוָאז ֵהַבְנִּתי. ַּבַּקִיץ ַהֹּכל ָצַמח! ִמָּכל ַּגְרֵּגר ִחָּטה, ָיְצאּו ֲהמֹון ַּגְרְּגִרים 
ֶאת  ָזַרע  ֶׁשהּוא  ִּבְגַלל  עֹוֶׂשה.  הּוא  ַמה  יֹוֵדַע  ְוַאָּבא  ָקָטן,  ְסָתם  ֶׁשֲאִני  ֵהַבְנִּתי  ֲחָדִׁשים! 

ַהַּגְרְּגִרים ָּבֲאָדָמה – ֵיׁש ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֹאֶכל ַעְכָׁשו".

"ְּבֶעֶצם, ֵהַבְנָּת ֶׁשָּכל ַהְּזִריָעה ְוַהַּגְרְּגִרים ָהְרקּוִבים – ֶזה ִּבְכָלל טֹוב, ֶזה ֵחֶלק ֵמַהְּצִמיָחה... 
ַוואּו, ַמְדִהים! ֶזה ְּבִדּיּוק ַמה ֶׁשַאְבֵריִמי ָׁשַאל אֹוִתי ִמֹּקֶדם", ִהְמִׁשיְך ִפיֶצ'ע.

ִהַּבְטִּתי ּבֹו ִּבְפִליָאה. ָמַתי ִּבְכָלל ִּדַּבְרנּו ַעל ֶזה?
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ַהָּגלּות = ְזִריָעה

ִפיֶצ'ע ִהְבִחין ְּבַמָּבִטי ַהְּמֻבְלָּבל ְוִחֵּיְך. "ַּבְּנִסיָעה ָּבַרֶּכֶבת, ְּכֶׁשִּנְתַּפְסנּו ַעל ַהָּקרֹון, ָׁשַאְלָּת 
אֹוִתי ֵאיְך ָיֹכל ִלְהיֹות ֶׁשָּכל ַהָּגלּות, ַהָּצרֹות ְוַהִּיּסּוִרים – ֵהם טֹוִבים. ֵהם ֵחֶלק ֵמַהְּגֻאָּלה. ֶזה 

ְּבִדּיּוק ַמה ֶׁשְּוָלִדיִמיר ִהְסִּביר ַעְכָׁשו – ַהְּזִריָעה ִהיא ֵחֶלק ֵמַהְּצִמיָחה"...

"ָמה?!" ִהְתַּפֵּלאִתי. ַּגם ְוָלִדיִמיר ָהָיה ְקָצת ָנבֹוְך: "ַמה ַהֶּקֶׁשר ְלָכל ַהָּגלּות ְוַהָּצרֹות?"

ָלָּמה ָּכל ָּכְך ָקֶׁשה  ֲאַנְחנּו חֹוְׁשִבים,  "ִלְפָעִמים  ְּבִנּנֹוחּות.  ִפיֶצ'ע  ִהְסִּביר  "ָּפׁשּוט ְמאֹוד!" 
ָלנּו? ָלָּמה ֲאַנְחנּו סֹוְבִלים ָּכל ָּכְך ַּבָּגלּות? ָלָּמה ה' ָעָׂשה ֶאת ֶזה ִּבְכָלל?!

"ְוָלִדיִמיר ָעָנה ֶאת ַהְּתׁשּוָבה: ִלְפָעִמים, לֹוְקִחים ַּגְרֵּגר ָקָטן ְוזֹוְרִקים אֹותֹו ָלֲאָדָמה, ָׁשם 
הּוא ִנְקָּבר ָעֹמק ּוַמְרִקיב. ֲאָבל ָהִאָּכר עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ְּבַכָּוָנה. הּוא יֹוֵדַע טֹוב ְמאֹוד ַמה הּוא 
עֹוֶׂשה. הּוא יֹוֵדַע ֶׁשִּבְזכּות ַהְּזִריָעה ֵּתֵצא ַאַחר ָּכְך ַּכּמּות ֵאיְנסֹוִפית ֶׁשל ְּתבּוָאה... ְּבֶעֶצם, 

ָהִאָּכר יֹוֵדַע ֶׁשָהִרָּקבֹון ֶזה ֵחֶלק ֵמַהְּצִמיָחה! 

"ַּגם ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ָׂשם אֹוָתנּו ְּבָגלּות ָּכֹזאת, ֹזאת ֹלא 'ַפְׁשָלה'. ָהִרָּקבֹון, ַהָּצרֹות 
יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ְלַמָּצב  ַנִּגיַע  ְזִריָעה ֶׁשְּבסֹופֹו  ִמַּתֲהִליְך ֶׁשל  ֵחֶלק  ֵהם  ַהָּגלּות,  ְוַהִּיּסּוִרים ֶׁשל 
טֹוב – ִיְצַמח ָלנּו ְּבִלי סֹוף. ַנִּגיַע ַלְּגֻאָּלה! ְּבֶעֶצם, ֶזה ִּבְכָלל ֹלא ָּגלּות – ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 

יֹוֵדַע ֶׁשַהֹּכל ֶזה ֵחֶלק ֵמַהְּגֻאָּלה"...

"ֲאָבל ַמה ֶּזה עֹוֵזר ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא יֹוֵדַע?" ִהְתָּפַרְצִּתי. "ֲאַנְחנּו, ַּתְכֶל'ס, ֹלא יֹוְדִעים. 
ֲאַנְחנּו סֹוְבִלים"...

ֶׁשָּלנּו  ָהֲעבֹוָדה  ָּכל  ַהְּזַמן.  ָּכל  עֹוְבִדים  ֲאַנְחנּו  ֶזה,  "ִּבְׁשִביל  ִפיֶצ'ע.  ָעָנה  צֹוֵדק",  "ַאָּתה 
ַּבָּגלּות, ִהיא ְלַגּלֹות ֶאת ָהֱאֶמת. ְלַגּלֹות ֶׁשָּכל ַהָּגלּות ִהיא ְּבֶעֶצם ְּגֻאָּלה, ְוָאז ְלָהִביא ֶאת 
ַהָּמִׁשיַח. ְּכֶׁשָּיבֹוא ָמִׁשיַח – ָאז ִנְרֶאה ֶאת ָהֱאֶמת. ִנְרֶאה ֶׁשַהֹּכל טֹוב, ְוַנִּגיד ַלה' ּתֹוָדה ַעל 

ִיּסּוֵרי ַהָּגלּות". 

ָהֲעבֹוָדה: ַאֶל"ף ַּבּגֹוָלה

"ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת? ַמה ּזֹאת ָהֲעבֹוָדה ַהֹּזאת, ְלַגּלֹות ֶאת ָהֱאֶמת?" ָׁשַאְלִּתי.
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"ָּפׁשּוט ְמאֹוד, ָהֲעבֹוָדה ַהֻּמֶּכֶרת ֶׁשָּלנּו – ְלַקֵּים ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֲאַנְחנּו ִמְתַּגְּבִרים 
ַעל ְקָׁשֵיי ַהָּגלּות ּוְמַקְּיִמים ִמְצָוה, ֲאַנְחנּו ַמְמִׁשיִכים אֹור ֱאֹלִקי ָלעֹוָלם, ּוְמַגִּלים ּבֹו ֶאת 
ָהֱאֶמת: ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ִעם ָּכל ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו עֹוְבִרים ּבֹו, ַהֹּכל ֶזה ֵחֶלק ֵמַהְּגֻאָּלה. ֹזאת 

ַּגם ַהִּסָּבה ֶׁשַהִּמָּלה 'ְּגֻאָּלה', ִהיא ְּבֶעֶצם ַהִּמָּלה 'ֹּגָלה'"...

..."ֵּכן, ֲאִני ַמִּכיר ֶאת ֶזה!" ָקַפְצִּתי ְּבִהְתַלֲהבּות. "ֹזאת אֹוָתּה ִמָּלה, ַרק ַהֶהְבֵּדל הּוא ָהַאֶל"ף! 
ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ַמְכִניִסים ֶאת ָהַאֶל"ף ְלתֹוְך ַהֹּגָלה, ִהיא ִנְהֵיית ְּגֻאָּלה".

"ָנכֹון ְמאֹוד", ֶנֱהָנה ִפיֶצ'ע. "ָּכל ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ֶׁשָּלנּו ַּבָּגלּות, נֹוֲעדּו ְלַהְכִניס ֶאת ָהַאֶל"ף 
– ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא – ְלתֹוְך ַהֹּגָלה. ֶזה ְּבֶעֶצם ַמה ֶּׁשָאַמְרנּו ֹקֶדם – 

ְלַגּלֹות ֶאת ָהֱאֶמת ֶׁשל ָהעֹוָלם, ֶׁשָּכל ֻּכּלֹו ֶזה ְּגֻאָּלה".

"ֲאָבל ַּתְכֶל'ס", ִהְמַׁשְכִּתי, "ֶזה ִיְהֶיה ַרק ַּבְּגֻאָּלה. ַרק ָאז ִנְרֶאה ֶאת ָהֱאֶמת. ַהּיֹום ֲאַנְחנּו 
ְּתקּוִעים ְּברּוְסָיה ְורֹוִאים ַרק ֶאת ַהֶּׁשֶקר, ַהָּגלּות ְוַהָּצרֹות"...

     

"ֵהי, ַאֶּתם יֹוֵתר ִמַּדי ְזַמן ָׁשם! ְצאּו ַהחּוָצה!" ָנַזף ָּבנּו ַּבֲחִביבּות ָאֶלְּכס, ֶהָחִסיד ַהִּג'יְנִּג'י. 
ֹראׁשֹו ֵהִציץ ֵמֵעֶבר ַלֹחר ַהָּקָטן ֶׁשֵּמַעל ַהּבֹור.

"ָמה? ַהחּוָצה?! ָקָראִתי ְּבֶהֶלם. "ֶרַגע – ֲאַנְחנּו ֹלא ְּברּוְסָיה ֶׁשל ַהק.ג.ב., ִעם ַהּׁשֹוְטִרים 
ָהְרָׁשִעים ְוַהָּגלּות?"

"ַמה ִּפְתאֹום? ֵאיֶזה ק.ג.ב.? ֵאיזֹו ָּגלּות?" ָקָרא ָאֶלְּכס. "ַהחּוָצה!"

ּוִפיֶצ'ע.  ְוָלִדיִמיר  ְּכֶׁשַאֲחַרי  ַהּבֹור,  ְוָיָצאִתי ִראׁשֹון ִמּתֹוְך  ְּבָגַדי  ֵמַעל  ָהָאָבק  ֵנַעְרִּתי ֶאת 
ִמְצַמְצִּתי ְּבֵעיַני ִּבְמִהירּות, ְמַנֶּסה ְלִהְתַרֵּגל ָלאֹור.

ִלימֹות  "ְלָהִביא  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ַעָּתה  ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ָהֲעבֹוָדה 
הּוא  ַּבָּגלּות  ֶׁשַהַּמָּצב  ֵאיְך  ְּבֹפַעל  ֵּתֶכף  ְּכָבר  ְלַגּלֹות  ַהָּמִׁשיַח", 
ֶּבֱאֶמת ַמָּצב ֶׁשל "ְּגֻאַּלת ִיְׂשָרֵאל", ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֶׁשִּמְתּכֹוְנִנים ְּבַעְצָמם 

ּוְמִכיִנים ֲאֵחִרים ַלַּמָּצב ֶׁשל "ְימֹות ַהָּמִׁשיַח"
)ַעל ִּפי ְּדַבר ַמְלכּות ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות תשנ"ב(
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"ַמה ָּקָרה, ֲחַלְמֶּתם ֲחלֹום ַרע?" ָׁשַאל ָאֶלְּכס ִּבְצחֹוק. "ַמה ִּפְתאֹום ׁשֹוְטִרים ְוק.ג.ב.? ַמה 
ִּפְתאֹום ָּגלּות? ַהּיֹום ֻּכָּלם מּוָכִנים ַלְּגֻאָּלה. ַהִּמְׁשָטָרה ָהרּוִסית ַעְכָׁשו ַּבֶּדֶרְך ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, 

ְּכֵדי ְלַאְבֵטַח ֶאת ַהְכָנַסת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֶׁשַּתְתִחיל ַּבָּצֳהַרִים!"

 ִהְסַּתְּיָמה ֲעבֹוַדת ַהֵּברּוִרים

ֵסֶפר  ַהְכָנַסת  ַעל  ִיְׁשְמרּו  ֵהם  ַהק.ג.ב.  ֶׁשל  ִמְׁשָטָרה  "אֹוָתּה  ֵהַבְנִּתי.  ֹלא  ֶרַגע",  "ֶרַגע, 
ַהּתֹוָרה?"

"ֵּכן, ֵּכן, ְּבַוַּדאי", ִהְנֵהן ָאֶלְּכס.

"ַהּיֹום ֵהם עֹוְזִרים ָלנּו, ַהְּיהּוִדים", ָקָרא ִפיֶצ'ע ְּבִחּיּוְך. "ַעְכָׁשו ַאָּתה ֵמִבין, ֶׁשֲאַנְחנּו ְּכָבר 
ֹלא ְּבתֹוְך אֹותֹו עֹוָלם ֶׁשל ֶׁשֶקר ְוָגלּות? ֶזהּו, ַהּיֹום ֲאַנְחנּו ְּבעֹוָלם ֶׁשל ְּגֻאָּלה!"

"ָאַמְרִּתי ְלָך!" ִהְתָּפֵרץ ְוָלִדיִמיר, ְמַחֵּיְך. "ָאַמְרִּתי ְלָך, ְּדֶיעטּוְצ'ָקא – ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ִלְראֹות 
ַמה ֶּזה עֹוָלם ֶׁשל ְּגֻאָּלה, ּבֹוא ְלרּוְסָיה! ִּתְרֶאה ַמה ּקֹוֶרה ָּכאן. ַהֶּמְמָׁשָלה ֶׁשָעְׂשָתה ִלי ֶאת 

ָּכל ַהָּצרֹות ַּבַחִּיים – ַהּיֹום עֹוָׂשה ַרק טֹוב ַלְּיהּוִדים". 

ַהָּגלּות,  ְׁשנֹות  ָּכל  "ְּבֶמֶׁשְך  ִפיֶצ'ע.  ַּגם  ָאַמר  ֶׁשָּלנּו",  ַּבִּטירֹונּות  ָׁשָלב ָחׁשּוב  ֶּבֱאֶמת  "ֶזה 
ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלנּו ָהְיָתה ְלַגּלֹות ֶאת ָהֱאֶמת – ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו. קֹוְרִאים ָלֲעבֹוָדה ַהּזֹו 'ֲעבֹוַדת 
ַהֵּברּוִרים' – ָהֲעבֹוָדה ְלָבֵרר, ְלַזֵּכְך ּוְלַנּקֹות ֶאת ָהעֹוָלם ֵמַהֶּׁשֶקר ֶׁשּלֹו, ִמָּכל ַהְּדָבִרים ַהֹּלא 

טֹוִבים, ּוְלַהֲעלֹות אֹותֹו ִלְקֻדָּׁשה.

ִהְסַּתְּיָמה!  ְּכָבר  ַהּזֹו  ָהֲעבֹוָדה  ְׁשִליָט"א,  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ָהַרִּבי  הֹוִדיַע  ֶׁשָּלנּו,  ַּבּדֹור  "ֲאָבל 
ָהעֹוָלם ְּכָבר ְמֻזָּכְך, ּומּוָכן ַלִּגּלּוי ַהָּגדֹול ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה".

ַּבֲעבֹוָדָתם,  ִלְבֵני־ִיְׂשָרֵאל  ְמַסְּיִעים  ָהעֹוָלם  ֶׁשֻאּמֹות  ְּבֹפַעל  רֹוִאים 
ַעד ֶׁשַּגם ַּבְּמִדיָנה ַהִהיא ֶׁשָהְיָתה ְסגּוָרה ּוְמֻסֶּגֶרת ִרּבּוי ָׁשִנים, ְוֹלא 
ִאְפְׁשרּו ְלַקֵּים ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ִּבְׁשֵלימּות – ֲהֵרי ָלַאֲחרֹוָנה ִנְׁשַּתְּנָתה 
ֻאּמֹות־ ֶׁשַּגם  ְּבֹפַעל,  ַּכּיֹום  ֶׁשרֹוִאים  ַעד   .  . ַהָּקֶצה  ֶאל  ַהָּקֶצה  ִמן 

ָהעֹוָלם עֹוְמִדים "ָהֵכן ֻּכְּלֶכם" ַלְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה
)ַעל ִּפי ְּדַבר ַמְלכּות ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ֹּבא תשנ"ב(
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ָהעֹוָלם ִאָּתנּו

"ֶרַגע, ִּבְגַלל ֶׁשִּסַּיְמנּו ֶאת ָהֲעבֹוָדה – ָלֵכן ָהרּוִסים ֶנֶהְפכּו ְלטֹוב?" ָׁשַאְלִּתי.

"ְּבִדּיּוק!" ִהְסִּכים ִפיֶצ'ע. "ָּבֶרַגע ֶׁשֵהַכּנּו ֶאת ַהֹּכל ַלְּגֻאָּלה – ָּכל ָהעֹוָלם ְּכָבר ִאָּתנּו, הּוא 
ֹלא ַמְפִריַע ָלֱאֶמת. ְּכמֹו ֶׁשְּבעֹוַנת ַהָּקִציר, ְּכֶׁשָּכל ַּגְרְּגֵרי ַהִחָּטה צֹוְמִחים, ַּגם ַהַּגְרֵּגר ָיֹכל 

ְּכָבר ְלַגּלֹות ְוִלְראֹות – ֶׁשָּכל ַהְּזִריָעה ָהְיָתה ֵחֶלק ֵמַהְּצִמיָחה.

"ָהַרִּבי ּדֹוֵרׁש ֵמִאָּתנּו ָלִׂשים ֵלב, ִלְראֹות ֶאת ַהִּׁשּנּוִיים ַהְּגדֹוִלים ָּבעֹוָלם: ַּפַעם ָהיּו ַהְרֵּבה 
ִמְׁשָטִרים ֶׁשל ֹרַע ְוָצרֹות, ְוַהּיֹום ֵהם ִהְתַהְּפכּו ְלטֹוב, ְּכמֹו רּוְסָיה ְלָמָׁשל. ַּפַעם ֻאּמֹות ָהעֹוָלם 
ָהיּו ַמְפִריעֹות ַלְּיהּוִדים ְלַקֵּים ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ְוַהּיֹום ֵהם עֹוְזִרים ָלנּו. ַּפַעם ָהיּו ַהְּמִדינֹות 
ִמְׁשַּתְּדִלים  ַהְּמִדינֹות  ָראֵׁשי  ְוַהּיֹום  ִמיְליֹוִנים,  ְוהֹוְרִגים  ַהְפָסָקה  ְלֹלא  ֵּביֵניֶהן  ִנְלָחמֹות 

ַלֲעׂשֹות ָׁשלֹום ֵּביֵניֶהם ּוְלַצְמֵצם ֶאת ַהֶּנֶׁשק.

ּוֶמֶלְך  ַלְּגֻאָּלה,  ָהעֹוָלם  ֶאת  ְלָהִכין  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ֶׁשִּסַּיְמנּו  ֶזה  ִּבְזכּות  ִהְתִחיל,  "ַהֹּכל-ַהֹּכל 
ַהָּמִׁשיַח ִהְתִחיל ְלִהְתַּגּלֹות ְוִלְפֹעל ָּבעֹוָלם". 

ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ַמְפִסיקֹות ְלִהָּלֵחם

ִהְתַקְּבָלה   – ַהְּׁשִנָּיה  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמה  תש"ב,  ִּבְׁשַנת 
]=ֻאּמֹות  ֵנְייֶׁשעְנס'  ַה'ּיּוֵנְיֶטעד  ִאְרּגּון  ֶׁשל  ֲהָקָמתֹו  ַעל  ַהַהְחָלָטה 
ִּבְׁשַנת  ַהִּמְלָחמֹות.  ְוַהְפָסַקת  ְלָׁשלֹום  ִלְדֹאג  ֶׁשַּמְּטָרתֹו  ְמֻאָחדֹות[, 
תש"ה הּוַקם ָהִאְרּגּון, ּוִבְׁשַנת תשי"א ִנְבָנה ִּבְנַין ָהאּו"ם ִּבְניּו-יֹוְרק, 

ְּכֶׁשָעָליו ִמְתנֹוֵסס )ְּבַאְנְּגִלית( ַהָּפסּוק 'ְוִכְּתּתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים'.

ֶאת ַהִּסָּבה ִלְמֹאָרעֹות ֵאּלּו – ִהְסִּביר ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א: 
ְזַמן ָקָצר ִלְפֵני ֵכן, ִּבְׁשַנת ת"ש, ִהִּגיַע ִלְניּו-יֹוְרק ָהַרִּבי ַהַרַיי"צ 

ֵהֵחל  ְוָׁשם   – ֶׁשַּבּדֹור  ַהָּמִׁשיַח  ַהּדֹור,  ְנִׂשיא   –
ִלְפֹעל ַלֲהָכַנת ָהעֹוָלם ַלְּגֻאָּלה. ִּבְזכּות ְּפֻעּלֹוָתיו 
ָּכֶזה  ִאְרּגּון  ָּבּה  הּוַקם  יֹוְרק,  ִּבְניּו  ָהַרִּבי  ֶׁשל 
ֶׁשַּמְּטָרתֹו ִלְפֹעל ָׁשלֹום ֵּבין ָהֻאּמֹות, ַּכֲהָכָנה 
ַלְּגֻאָּלה.
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ָיַׁשְבנּו ַּבִּטיָסה ְּבָחזֹור, ֵמרּוְסָיה ָלָאֶרץ. ְוָלִדיִמיר ִנְרַּדם ִמְּזַמן, ַוֲאִני ִנִּסיִתי ִלְמֹצא ְּתנּוָחה 
נֹוָחה ְלֵׁשָנה.

"ַאְבֵריִמי, ַמה ַּדְעְּתָך ֶׁשִּנְסּתֹוֵבב ְקָצת ַּבָּמטֹוס ְל'ִמְבָצִעים'?" ָׁשַמְעִּתי ֶאת ִפיֶצ'ע ִּפְתאֹום. 
"ֵיׁש ִלי ַּכָּמה ַּכְרִטיֵסי ָמִׁשיַח ְו'ֶׁשַבע ִמְצוֹות ְּבֵני ֹנַח' ְּברּוִסית"...

"ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשֲאִני ְקָצת ָעֵיף", ָעִניִתי. "ְוחּוץ ִמֶּזה, ַעְכָׁשו ַלְיָלה. ִּכְמַעט ֻּכָּלם ְיֵׁשִנים. ֲאִני 
ְמַפֵחד ֵמָהרּוִסִּיים ָהַעְצָּבִנִּיים ָהֵאּלּו, ַמה ִּיְקֶרה ִאם ָנִעיר אֹוָתם... ּוַמה ַהַּדָּיִלים ַיִּגידּו ַעל ֶזה 

ֶׁשִּנְסּתֹוֵבב ֵּבין ַהַּמֲעָבִרים?"

"ָהלֹו, ְּדֶיעטּוְצ'ָקא!" ִהְתעֹוֵרר ִּפְתאֹום ְוָלִדיִמיר. "ִטירֹונּות אֹו ֹלא? ֹלא ֵהַבְנָּת ַמה ֶּׁשָּלַמְדנּו 
ֹּפה, ְּברּוְסָיה? ֶזהּו, ַהֹּכל מּוָכן, ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ְּבעֹוָלם ֶׁשל ָמִׁשיַח. יֹוֵתר ַאף ֶאָחד ֹלא עֹוֶׂשה 

ְּבָעיֹות! ָּכל ָהעֹוָלם ֶׁשָּלנּו! ַּגם ִאם ַּפַעם ָהיּו ַמְפִריִעים, ַהּיֹום – ְּכָבר ֹלא.

"ֶזהּו, ֵלְך ִּתֵּתן ְלֻכָּלם ֹּפה ַּבָּמטֹוס ְּתמּונֹות ֶׁשל ָמִׁשיַח. ֻּכָּלם רֹוִצים, ֻּכָּלם מּוָכִנים, ַאף ֶאָחד 
ֹלא ַמְפִריַע!"... 

ְלַאַחר ָהִרּבּוי ַהֻּמְפָלג ֶׁשל ַמֲעֵׂשינּו ַוֲעבֹוָדֵתנּו ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהּדֹורֹות, 
ּוִבְפָרט ְלַאַחר ֲעבֹוָדָתם ֶׁשל ַרּבֹוֵתינּו ְנִׂשיֵאינּו, ַעד ַלֲעבֹוָדתֹו ֶׁשל 
ְנִׂשיא ּדֹוֵרנּו – ְּכָבר ִסְּימּו ֶאת ָּכל ַהֵּברּוִרים . . ַהּגּוף ַהַּגְׁשִמי ַוֲאִפּלּו 
"ְּכִלי"  ֵהם  ַוֲהֵרי  ְלַגְמֵרי,  ְוִנְזַּדְככּו  ִנְתָּבְררּו  ְּכָבר  ָהעֹוָלם  ַּגְׁשִמּיּות 

מּוָכן ְלָכל ָהאֹורֹות, ּכֹוֵלל ּוְבִעָּקר – אֹורֹו ֶׁשל ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו
)ַעל ִּפי ְּדַבר ַמְלכּות ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא תשנ"ב(

ַמה ֹּיאַמר ָהעֹוָלם ַעל ָּכְך ֶׁשְּיהּוִדי עֹוֶׂשה ֶאת ֲעבֹוָדתֹו, ּוִבְמֻיָחד – 
ְּבֵקרּוב ַהְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה, ְצִריִכים ִלְכאֹוָרה ְלִהְתַחֵּׁשב ִעם 
ָהעֹוָלם! ְוַהַּמֲעֶנה ַעל ֶזה הּוא: ָהעֹוָלם ְּכָבר מּוָכן, ֻמְׁשָלם! ַּכֲאֶׁשר 
ְיהּוִדי ַיֲעֶׂשה ֶאת ֲעבֹוָדתֹו ִּכְדָבֵעי – הּוא ִיְרֶאה ֵאיְך ֶׁשָהעֹוָלם, ֶטַבע 

ָהעֹוָלם ְוֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְמַסְּיִעים לֹו ַּבֲעבֹוָדתֹו
)ַעל ִּפי ְּדַבר ַמְלכּות ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ֹקַרח תנש"א(
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ַהְּזִריָעה – ֵחֶלק ֵמַהְּצִמיָחה. ְּכֶׁשּזֹוְרִעים ַּגְרֵגר ַּבֲאָדָמה הּוא ִנְרָקב, 

ַהְּזִריָעה ִהיא ֵחֶלק  ֶּבֱאֶמת,  ְלֵהָראֹות ִּכָּׁשלֹון נֹוָרא; ֲאָבל  ְוֶזה ָעלּול 
ִּבְלִּתי ִנְפָרד ִמַּתֲהִליְך ַהְּצִמיָחה.

ַהָּגלּות – ֵחֶלק ֵמַהְּגֻאָּלה. ְּבִדּיּוק ָּכְך – ַּגם ָהעֹוָלם ֶׁשָּלנּו, ּוִבְמֻיָחד 

ַהָּגלּות, ַמְסִּתיִרים ֶאת ָהאֹור ָהֱאֹלִקי ַוֲעלּוִלים ְלֵהָראֹות ֹחֶׁשְך נֹוָרא; 
ֲאָבל ֶּבֱאֶמת, ַהָּגלּות ִהיא ֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ִמַּתֲהִליְך ַהְּגֻאָּלה.

ְלַגּלֹות ֶאת ָהֱאֶמת, ֶׁשַהָּגלּות  ְּכֵדי  ָהֲעבֹוָדה ְלַגּלֹות ֶאת ָהֱאֶמת. 

ִקּיּום  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשָּלנּו.  ָהֲעבֹוָדה  ִנְדֶרֶׁשת   – ֵמַהְּגֻאָּלה  ֵחֶלק  ִהיא 
ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ֲאַנְחנּו ְמַגִּלים ֶאת ָהָאֶל"ף – ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

– ְּבתֹוְך ַה'ֹּגָלה', ְוהֹוְפִכים אֹוָתּה ִל'ְגֻאָּלה'.

ָהֲעבֹוָדה  ִהְסַּתְּיָמה  ֶׁשָּלנּו  ַּבּדֹור  ַהֵּברּוִרים.  ֲעבֹוַדת  ִהְסַּתְּיָמה 

ְלַזֵּכְך ֶאת ָהעֹוָלם, ְוהּוא מּוָכן ְלַגְמֵרי ַלְּגֻאָּלה.

ָהעֹוָלם ִאָּתנּו. ַּכּיֹום, ְּכֶׁשָהעֹוָלם מּוָכן ַלְּגֻאָּלה – רֹוִאים ְּבמּוָחׁש 

ֵאיְך ָהֻאּמֹות ִמְׁשַּתנֹות ְלטֹוָבה, ְועֹוְזרֹות ָלנּו ָּבֲעבֹוָדה. ּוִמֵּמיָלא, 
ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעֹבד ֶאת ה' ּוְלָהִפיץ ֶאֹלקּות ְּבִלי ְלַפֵחד 

ֵמָהעֹוָלם.

מראי מקומות 
הפרק בכללותו מבוסס על דבר מלכות ש"פ תזריע מצורע תנש"א. ש"פ אחרי קדושים תנש"א. 

ש"פ ויחי תשנ"ב. ש"פ שמות תשנ"ב. ועוד.

כי    הגלות היא חלק מהגאולה: דבר מלכות ש"פ שמות תשנ"ב. 
תשא תשנ"ב. ועוד.

הגלות נמשלה לזריעה: תורה אור ותורת חיים ריש פרשת בשלח.   
ובכ"מ.

הגלות בפנימיותה היא גאולה, ועבודתנו לגלות זאת: דבר מלכות   
ש"פ תזריע מצורע תנש"א. ש"פ שמות תשנ"ב. ועוד.

וראה    א.  יב,  ישעיה  ייסורי הגלות:  נודה לה' על  בביאת המשיח 
דבר מלכות ש"פ אמור תנש"א ס"ה. ועוד.

אחרי    ש"פ  מלכות  דבר  בגולה:  עולם  של  אלופו  גילוי   – גאולה 
קדושים תנש"א, וש"נ. ועוד.

מהפכת רוסיה כסימן לגאולה: ראה דבר מלכות ש"פ קרח תנש"א.   
ש"פ ואתחנן תנש"א ס"ט. ש"פ משפטים תשנ"ב ס"ג. ועוד.

הסתיימה עבודת הבירורים: דבר מלכות ש"פ ויצא תשנ"ב סי"ח.   
ש"פ וישלח תשנ"ב סי"א. ש"פ וישב תשנ"ב. ועוד.

הצורך להביט ולראות שהעולם מוכן לגאולה: דבר מלכות ש"פ   
אחרי קדושים סי"ג-י"ד. ש"פ ויצא תשנ"ב סי"ח. ש"פ ויגש תשנ"ב 

סי"ב. ועוד.

דבר    תש"נ.  תולדות  ש"פ  לטוב:  ומשתנים  מתהפכים  משטרים 
מלכות ש"פ משפטים תשנ"ב. ועוד.

קדושים    אחרי  ש"פ  מלכות  דבר  אומות העולם מסייעות לבנ"י: 
תנש"א סי"ב. ש"פ בראשית תשנ"ב ס"ח. ש"פ ויגש תשנ"ב סי"ב. 

ועוד.

המלחמות מפסיקות: דבר מלכות ש"פ משפטים תשנ"ב.  

קרח    ש"פ  מלכות  דבר  לחשוש:  צורך  אין  מוכן  שהעולם  מכיון 
תנש"א סי"ב. ש"פ שופטים תנש"א סי"א. ועוד.
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 א. ַמִהי ֲעבֹוַדת ַהֵּברּוִרים?

א. ִלְבֹרר ֹאֶכל ִמְּפֹסֶלת, ֶׁשֶּזה ָאסּור ַּבַּׁשָּבת.

ב. ְלָבֵרר ֵמי ַהְּמַפֵּקד ֲהִכי טֹוב ַּבֶּקעְמּפ, ֶׁשֶּזה ֻמָּתר ַּבַּׁשָּבת.

ג. ַלֲעֹזב ֶאת ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם, ְוָכְך ְלִהְתּכֹוֵנן ַלְּגֻאָּלה.

ד. ְלהֹוִציא ֵמָהעֹוָלם ֶאת ָהַרע ֶׁשּבֹו, ּוְבָכְך ְלָהִכין אֹותֹו ִלְגֻאָּלה.

 ב. ִפיֶצ'ע ַמְסִּביר ֶׁשַהָּגלּות ְוַהְּגֻאָּלה ֵהם ְּכמֹו ְזִריָעה ּוְצִמיָחה. ַהְסֵּבר ֶאת ַהַהְתָאָמה 
ֵּבין ַהְּׁשַנִים:

ַהָּגלּות           ַהְּזִריָעה  

ָהִאָּכר לֹוֵקַח ַּגְרֵגר ְו 

.________________________

ַלַּגְרֵגר טֹוב/ַרע ַּבְּזִריָעה, ִּכי _______

.________________________

 ַהְּזִריָעה ִהיא ָּדָבר טֹוב/ַרע, ִּכי

________________________

.________________________

ָהִאָּכר יֹוֵדע ֶׁש _______________

.________________________

ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא לֹוֵקַח ְיהּוִדים ְו 

.________________________

 ַלְּיהּוִדים טֹוב/ַרע ַּבָּגלּות, ִּכי______

.________________________

ַהָּגלּות ִהיא ָּדָבר טֹוב/ַרע, ִּכי

________________________

.________________________

ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא יֹוֵדַע ֶׁש _______

.________________________
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ַּכּדּור ָהָאֶרץ ִמְתַחֵּמם ְוַהַּקְרחֹוִנים ַּבֹּקֶטב ַהְּצפֹוִני ְנֵמִסים | מ

ִאְרגּון ָהֻאּמֹות ַהְּמֻאָחדֹות ּפֹוֵעל ְלַהְפִסיק ֶאת ַהִּמְלָחמֹות | פ

ְּבִסין ִנְפָּתִחים ֶמְרְּכֵזי ַּתֲעִׂשָּיה ֲעָנִקִּיים ַהַּמֲעִסיִקים ִמְּליֹוֵני עֹוְבִדים | ש

ְמִחיר ַהֶּדֶלק ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית ָנמּוְך | י

ֲהמֹון ְיהּוִדים ָיְצאּו ֵמרּוְסָיה ְּבִסּיּוַע ַהֶּמְמָׁשָלה, ְוָעלּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל | ל

ֶמְרַּכז ֶהָחָלל ַהֵּביְנְלֻאִּמי ְמַׁשֵּגר ֲחָלִלּיֹות ַלַּמֲאִדים | ב

ְנִׂשיא ֲאֶמִריָקה ָחַתם ַעל ְקִריָאה ְלַקֵּים 'ֶרַגע ֶׁשל ְׁשִתיָקה' ְּבָבֵּתי ֵסֶפר | א

 ג. ַסֵּמן ִמֵּבין ָהֻעְבּדֹות ַהָּבאֹות, ַרק ֶאת ֵאּלּו ֶׁשְּקׁשּורֹות ְלָכְך ֶׁשָהעֹוָלם מּוָכן ַלְּגֻאָּלה:

ֱאֹסף ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ִמֵּבין ָהֻעְבּדֹות ֶׁשִסַּמְנָּת, ּוְתַקֵּבל ֶאת ַהֶּדֶרְך ֶׁשָּלנּו ְלָהִכין ֶאת ָהעֹוָלם 
ַלְּגֻאָּלה: _ _ _

ַהְסֵּבר, ָלָּמה זֹו ִהיא ַהֶּדֶרְך ְלָהִכין ֶאת ָהעֹוָלם ַלְּגֻאָּלה?

_________________________________________________________

.________________________________________________________
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ַהְּגדֹוִלים  ַהִּׁשּנּוִיים  ֶאת  ִלְראֹות  ֵלב,  ָלִׂשים  ֵמִאָּתנּו  ּדֹוֵרׁש  "ָהַרִּבי  ַמְסִּביר:  ִפיֶצ'ע 
ָּבעֹוָלם".

ַנֵּסה ִלְמֹצא עֹוד ֻּדְּגָמא – ֶׁשֹּלא ֻמְזֶּכֶרת ַּבֶּפֶרק – ְלָכך ֶׁשָהעֹוָלם ַהּיֹום מּוָכן ַלְּגֻאָּלה. 
ְּבִמְקֵרה ַהֹּצֶרְך, ְׁשַאל ֶאת ַהְּמַפֵּקד.

____________________________________________________

____________________________________________________

.____________________________________________________

64





ֶּפֶרק ה
 ּובֹו ֻיְסַּבר ֶׁשֲהָבַאת ַהָּמִׁשיַח
ִהיא ִעְנָין ִאיִׁשי ֶׁש ָּל נ ּו !

"ֲאִני ֹלא ַמֲאִמין ֶׁשָחַזְרנּו ֵמרּוְסָיה", ָקָראִתי ְּבִהְתַלֲהבּות, ְּכֶׁשָהִיינּו ַּבּמֹוִנית ִמְּׂשֵדה ַהְּתעּוָפה.

ִויָׁשָנה,  ְקַטָּנה  ֵעץ  ֵּתַבת  ָׁשַלף  ִפיֶצ'ע. הּוא  ִהְפִּתיַע אֹוִתי  ַמְזֶּכֶרת",  ִאִּתי  ֵהֵבאִתי  "ֲאִפּלּו 
ִעם ַמְפֵּתַח ָּגדֹול ָּכסּוף. "ָאֶלְּכס, ֶהָחִסיד ַהִּג'יְנִּג'י ִמ'ָּבְלָׁשַיא-ְּברֹוְנָיא', ָמַסר ִלי אֹוָתּה ִלְפֵני 

ֶׁשָּיָצאנּו. הּוא ָאַמר ֶׁשֶּזה ַיֲעֹזר ָלנּו ְמאֹוד".

"ַוואּו", ֻהְפַּתְעִּתי. "ַמה ֵּיׁש ַּבֵּתָבה?"

"הּוא ָאַמר ִלי ִלְפֹּתַח אֹוָתּה ַרק ַּבְּסִניף", ֵהִׁשיב ִפיֶצ'ע. "ֵּביְנַתִים, ַּגם ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ַמה 
ֵּיׁש ָׁשם".

"ְלָפחֹות ֵּתן ִלי ִלְראֹות אֹוָתּה", ִּבַּקְׁשִּתי. ִפיֶצ'ע ִהְסִּכים.

ִנְרַּדם...  ֶׁשִפיֶצ'ע  ֶאָּלא  ְלִפיֶצ'ע –  ְלַהְחִזיר אֹוָתּה  ָרִציִתי  ְוָאז  ַהֵּתָבה,  ֶאת  ְמַעט  ִמַּׁשְׁשִּתי 
ְּתָלאֹות ַהִּטיָסה ִהְכִריעּו אֹותֹו. ִהַּנְחִּתי ֶאת ַהֵּתָבה ְּבֶׁשֶקט ַעל ִּבְרָּכיו, ְוֶאת ַהַּמְפֵּתַח ִהְכַנְסִּתי 

ִּבְזִהירּות ַלִּכיס ֶׁשּלֹו, ִמְּבִלי ֶׁשִּיְתעֹוֵרר.

ְמַעְנֵין ַמה ִּיְהֶיה ָּבּה... נּו, ֵיׁש ִלי ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ְלַחּכֹות ְּבֶמַתח – ַעד ַלְּפִעילּות ַּבְּסִניף.

     

ָעַמְדנּו ַעל ַהִּמְדָרָכה ְוִסַּדְרנּו ֶאת ֲחָפֵצינּו ָהַרִּבים, אֹוָתם הֹוַרְדנּו ֵמַהּמֹוִנית. ִפיֶצ'ע ָעַטף 
ֶאת ַהֵּתָבה ְוֶהְחִזיר אֹוָתּה ְלִתיק ַהָּצד. ְלֶפַתע, ִנְדַרְך ִפיֶצ'ע ְוָקָרא: "ֶרַגע, ֵאיֹפה ַהַּמְפֵּתַח?!"

"ַּבִּכיס ֶׁשְּלָך", ָעִניִתי ְּבַׁשְלָוה. ִפיֶצ'ע ִמֵהר ְלַחֵּפׂש ְּבָכל ַהִּכיִסים. ׁשּום ַמְפֵּתַח ֹלא ָהָיה ָׁשם.

ַּבֶּפֶרק ַהּקֹוֵדם, ְּבִעּצּומֹו ֶׁשל ַמָּסע ֲעמּוס ֲחָויֹות ְּברּוְסָיה – 
ִמַּתֲהִליְך  ֵחֶלק  ֶּבֱאֶמת  ֵהם  ְוַהֶהְסֵּתר  ַהָּגלּות  ֶׁשָּכל  ֵהַבְנִּתי 
ָהֱאֶמת   – ִהְתַּגָּלה  ְּכֶׁשָּמִׁשיַח   – ֶׁשָּלנּו  ּוַבּדֹור  ַהְּגֻאָּלה. 

ִמְתַּגֵּלית, ְוֶאְפָׁשר ִלְראֹות ֶׁשָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְמַסֵּיַע ַלְּגֻאָּלה.
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"ַּכִּנְרֶאה הּוא ָנַפל ְּכֶׁשִּנְרַּדְמָּת ַּבּמֹוִנית", ִהְתָעֵרב ְוָלִדיִמיר. ִהַּבְטנּו אֹוטֹוָמִטית ֶאל ַהְּכִביׁש. 
ַהּמֹוִנית ָחְלָפה ִמְּזַמן, ַּכּמּוָבן.

"ִנְצָטֵרְך ִלְבֹּדק ְּבֶחְברֹות ַהּמֹוִנּיֹות", ִהְמִׁשיְך ִפיֶצ'ע ַּבֲחָרָדה ִנֶּכֶרת. "ֲאִני ֹלא ָּבטּוַח ֶׁשֲאִני 
זֹוֵכר ֵמֵאיזֹו ֶחְבָרה ָהְיָתה ַהּמֹוִנית"...

ַהֲחָפִצים ִּבְדָמָמה ְמִעיָקה. "ִנְצָטֵרְך ְלַחֵּפׂש אֹותֹו", ָאַמר ִפיֶצ'ע ְלִסּיּום,  ָאַרְזנּו ֶאת ְׁשָאר 
ִלְפֵני ֶׁשִּנְפַרְדנּו. "ְּתַעְדֵּכן אֹוִתי ִאם ַמֶּׁשהּו ִמְתַקֵּדם, ְּבֵסֶדר?"

     

ַהֶּמְרָּכז  ֶׁשֵּמֲאחֹוֵרי  ֶּבָחֵצר  ַהְּפִעילּות,  ִלְפֵני  ְׁשָעַתִים  ִנְפַּגְׁשנּו,  ׁשּוב  ָחְלפּו.  ָיִמים  ְׁשלֹוָׁשה 
ַהִּמְסָחִרי.

"נּו, ַמֶּׁשהּו ִהְתַקֵּדם? ָמָצאָת ֶאת ַהַּמְפֵּתַח?" זֹו ָהְיָתה ְׁשֵאָלתֹו ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ִפיֶצ'ע ֵאַלי, 
ִמָּיד ַּכֲאֶׁשר ִנְכַנְסִּתי ֶאל ֶהָחֵצר.

אּוְּפס! ִהְסַמְקִּתי ֻּכִּלי. ִמָּיד ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי ִמְּׂשֵדה ַהְּתעּוָפה, ָנַפְלִּתי ָׁשדּוד ַעל ַהִּמָּטה ְּבַחְדִרי 
ְוִנְרַּדְמִּתי. ַאַחר ָּכְך, ַּבָּיִמים ֶׁשָעְברּו, ַּדי ָׁשַכְחִּתי ֵמַהַּמְפֵּתַח...

67



ִמֵּדי ַּפַעם ִפיֶצ'ע ִהְזִּכיר ִלי ֶאת ָהִעְנָין – ְוָאז, ִּבְׁשִביל ַלֲעׂשֹות לֹו טֹוָבה, ֵהַרְמִּתי ֶטֶלפֹון 
אֹו ְׁשַנִים ְלֶחְברֹות מֹוִנּיֹות. ֹלא ַמָּמׁש ָיָצא ִמֶּזה ַמֶּׁשהּו. ֲחָבל! ִפיֶצ'ע ַמָּמׁש ְמֻאְכָזב. ִנְרֶאה 

ֶׁשֶּזה ַמָּמׁש נֹוֵגַע לֹו...

ַרְעיֹונֹות  ַעל  ַנְחֹׁשב  ַלְּסִניף,  ַּבֶּדֶרְך  ָּכְך,  ַאַחר  ְלַהּיֹום.  ַּבִּטירֹונּות  ַנְתִחיל  אּוַלי  "טֹוב, 
ְלִהְתַקְּדמּות ַּבִחּפּוִׂשים ַאַחר ַהַּמְפֵּתַח", ִהַּצְעִּתי.

ְוֶהְכֵרִחית  ֲחׁשּוָבה  ַהּזֹו  ַהֵּתָבה  ֵמִבין!  ֹלא  ַמָּמׁש  "ַאָּתה  ִמְּמקֹומֹו.  ִזֵּנק  ִפיֶצ'ע  ֹלא!"  "ֹלא, 
ְמאֹוד ְלֶהְמֵׁשְך ַהִּטירֹונּות ֶׁשָּלנּו. ְלִפי ַמה ֶּׁשֵהַבְנִּתי ֵמָאֶלְּכס, ַהִּצּיּוד ֶׁשְּבתֹוָכּה ְירֹוֵמם ֶאת 
ַהִּטירֹונּות ֶׁשָּלנּו ֶעְׂשרֹות מֹוִנים! ִאם ֹלא ִנְמָצא ֶאת ַהַּמְפֵּתַח – ֲאַנְחנּו ְּתקּוִעים. ִאי ֶאְפָׁשר 

ְלִהְתַקֵּדם ָהְלָאה ַּבִּטירֹונּות"...

"ַוואּו, ֶּבֱאֶמת?! ָמה ַאָּתה אֹוֵמר!" ִנְדַהְמִּתי.

ֹלא ָיַדְעִּתי ֶׁשָהִעְנָין ָחמּור ַעד ְּכֵדי ָּכְך! ַעְכָׁשו ֲאִני ֵמִבין ֶאת ַהִּסָּבה ַלַּלַחץ ַהָּגדֹול ֶׁשל ִפיֶצ'ע 
ִלְמֹצא ֶאת ַהַּמְפֵּתַח...

ַּבְּסִניף  ַהַחָּיִלים  ָּכל  ֶאת  ְלַאְרֵּגן  "ַחָּיִבים  ִּבְמִהירּות,  ַלְחֹׁשב  ִהְתַחְלִּתי  ַהַּמָּצב",  ֶזה  "ִאם 
ְלִמְבַצע ִחּפּוִׂשים ֲעָנק!

"ַאל ִּתְדַאג. ֲאִני ַאִּׂשיג ִמְסְּפֵרי ֶטֶלפֹון ֶׁשל ָּכל ַהּמֹוִנּיֹות ָּבִעיר. ֻּכָּלנּו, ָּכל ַהַחָּיִלים, ִנְדַאג 
ִלְמֹצא ֶאת ַהּמֹוִנית ִעם ַהַּמְפֵּתַח!"

ָמִׁשיַח – ֶזה ִעְנָין ֶׁשָּלנּו!

ִפיֶצ'ע ִהִּביט ִּבי, ֻמְפָּתע. "ַוואּו, ַאָּתה ְרִציִני... ֹלא ָחַׁשְבִּתי ֶׁשַּתְכִניס ֶאת ַעְצְמָך ָּכל ָּכְך 
ְּבַלַהט ָלִעְנָין, ֲאָבל ַאָּתה ֶּבֱאֶמת מּוָכן!"

ָהִעְנָין ַהֶּזה ֶׁשל ַהַּמְפֵּתַח ֹלא  ֵהַגְבִּתי ִּבְמבּוָכה ַקָּלה, "ַעד ַעְכָׁשו,  "ֹאַמר ְלָך ֶאת ָהֱאֶמת", 
ַעְכָׁשו,  ֲאָבל  ִּבְׁשִביְלָך...  טֹוָבה  ְּבתֹור  אּוַלי,  ַמֲאַמִּצים,  ָעִׂשיִתי  ָּכְך.  ָּכל  אֹוִתי  ִהְטִריד 
ְּכֶׁשָאַמְרָּת ִלי ֶׁשֶּזה ַמה ֶּׁשַּמְפִריַע ַלִּטירֹונּות ֶׁשָּלנּו – ִּפְתאֹום ֶזה ִהְׁשַּתָּנה ְלַגְמֵרי. ֶזה ַמָּמׁש 

ִאְכַּפת ִלי! ֶזה ִעְנָין ֶׁשּנֹוֵגַע ִלי, ַוֲאִני ֻמְכָרח ַלֲעׂשֹות ִּבְׁשִבילֹו ַהֹּכל"...

"ַוואּו!" ָקַפץ ִפיֶצ'ע ְּבִהְתַלֲהבּות ָּכזֹו ֶׁשִהְבִהיָלה אֹוִתי. "ַעְכָׁשו, ְּכֶׁשֲאִני חֹוֵׁשב ַעל ֶזה – ֶזה 
ְּבֶעֶצם ַהֵחֶלק ֲהִכי ָחׁשּוב ַּבִּטירֹונּות ֶׁשָּלנּו!"

"ָמה?" ֹלא ֵהַבְנִּתי אֹותֹו. "ַהִּטירֹונּות ֶׁשָּלנּו ֶנֶעְצָרה ִּבְגַלל ַהַּמְפֵּתַח, ֹלא?"...

"ַאָּתה ָאְמָנם צֹוֵדק", ִפיֶצ'ע ֹלא ִוֵּתר. "ֲאָבל ֵּביְנַתִים ִהְרַוְחנּו, ַמֶּׁשהּו ָחׁשּוב ַהְרֵּבה יֹוֵתר:
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"ָרִאיָת ֵאיְך ַהַּיַחס ֶׁשְּלָך ַלִחּפּוׂש ַהַּמְפֵּתַח ִהְׁשַּתָּנה? ָּבֶרַגע ֶׁשֵהַבְנָּת ֶׁשֶּזה ִעְנָין ֶׁשָחׁשּוב ְלָך 
ְוַאָּתה ַּתֲעֶׂשה  ְותֹוֵקַע אֹוְתָך, ְוֹלא ַרק ְּבתֹור 'טֹוָבה' ִּבְׁשִביִלי – ִּפְתאֹום ָלַקְחָּת ַאֲחָריּות, 

ִּבְׁשִביל ֶזה ַהֹּכל!

"ְּבִדּיּוק ָּכְך, ַחָּיִבים ְלִהְתַיֵחס ַּגם ַלּנֹוֵׂשא ֶהָחׁשּוב ֶׁשל ַהִּטירֹונּות ֶׁשָּלנּו, 'ָמִׁשיַח'! ַאֲחֵרי ָּכל 
ַמה ֶּׁשָּלַמְדנּו ַעל ָמִׁשיַח – ֵאיְך ַהַּיַחס ֶׁשְּלָך ָלִעְנָין? ַהִאם ְּכמֹו 'טֹוָבה' ְלִמיֶׁשהּו, אֹו ֶׁשַאָּתה 

ַמְרִּגיׁש ֶׁשֶּזה ַמָּמׁש ִעְנָין ֶׁשְּלָך?"

"ֶאְממ"... ִּגְמַּגְמִּתי. "ֲאִני ֹלא ָיֹכל לֹוַמר ֶׁשָּלַקְחִּתי ַאֲחָריּות ִאיִׁשית ַעל ָהִעְנָין ֶׁשל 'ָמִׁשיַח'. 
ֵהַבְנִּתי ָאְמָנם ֶׁשֶּזה ָּדָבר ָחׁשּוב – ֲאָבל ֲאִני ֹלא ַמָּמׁש ַמְרִּגיׁש ֶׁשֶּזה ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשִּלי, ֶׁשֲאִני 

ַחָּיב ַלֲעׂשֹות ַהֹּכל ִּבְׁשִביל ֶזה"...

"נּו, ִהַּגְענּו ַלֵחֶלק ֲהִכי ָחׁשּוב ַּבִּטירֹונּות ֶׁשָּלנּו! ַעד ַעְכָׁשו ִהְתַיַחְסנּו ַלָּמִׁשיַח ְּכָדָבר ָחׁשּוב, 
ְמֻיָחד, ִעָּקִרי – ֲאָבל ֶׁשל ִמיֶׁשהּו ַאֵחר... 'ֶׁשל ָהַרִּבי'... ֵמַעְכָׁשו, ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ִלְקֹלט ֶׁשֶּזה 

ִעְנָין ֶׁשָּלנּו!"

"בכ"ח ניסן תנש"א אמר הרבי שיחה מפרסמת מאוד. בשיחה הזו, 
הרבי העביר את האחריות אלינו!"
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ָהַאֲחָריּות עֹוֶבֶרת ֵאֵלינּו

ֵהֵחל  ָעֶליָה",  ָׁשַמְעָּת  ֶׁשְּבַוַּדאי  ְמאֹוד,  ְמֻפְרֶסֶמת  ִׂשיָחה  ָהַרִּבי  ָאַמר  ִניָסן תנש"א  "ְּבכ"ח 
ִפיֶצ'ע ְלַסֵּפר. "ָהַרִּבי ָזַעק ַעל ָּכְך, ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ַלֲהָבַאת ַהָּמִׁשיַח, ְוָכל ַצֲעקֹות 

ָה'ַעד ָמַתי' – ַהֹּכל ֶזה ִּבְגַלל ַהִּצּוּוי ֶׁשּלֹו. ֹלא ִּבְגַלל ֶׁשֶּבֱאֶמת ִאְכַּפת ָלנּו.

"ַּבִּׂשיָחה ַהּזֹו, הֹוִדיַע ָהַרִּבי ְּבִמִּלים נֹוְקבֹות: 'ֲאִני ֶאת ֶׁשִּלי ָעִׂשיִתי – ִמָּכאן ּוְלַהָּבא, ֲעׂשּו 
ַאֶּתם ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִּביָכְלְּתֶכם'. ָהַרִּבי ֶהֱעִביר ֶאת ָהַאֲחָריּות ֵאֵלינּו! ֶזהּו, ֵמַעְכָׁשו ָמִׁשיַח ֶזה 
ֹלא ִעְנָין ֶׁשל ָהַרִּבי – ַוֲאַנְחנּו, אּוַלי, ַנֲעֹזר לֹו ֹּפה ָוָׁשם... ָמִׁשיַח ַחָּיב ִלְהיֹות ִעְנָין ִאיִׁשי 

ֶׁשּנֹוֵגַע ְלָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו! 

"ַּבָּיִמים ֶׁשַאֲחֵרי ַהִּׂשיָחה, ָהיּו ֲחִסיִדים ְמֻבְלָּבִלים ֶׁשָהָיה ָקֶׁשה ָלֶהם ְלַהְׁשִלים ִעם ַהֲעָבַרת 
ָהַאֲחָריּות. ֵהם ִנּסּו ְלַהְחִזיר ֶאת ָהִעְנָין – ֶאל ָהַרִּבי... ּוְלַבֵּקׁש ֶׁשהּוא ָיִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח.

"ֲאָבל ָהַרִּבי ֹלא ִוֵּתר! ָהַרִּבי ָחַזר ְוִהְדִּגיׁש, ֶׁשֲהָבַאת ַהָּמִׁשיַח ִהיא ֹלא ִעְנָין ְּפָרִטי ֶׁשּלֹו – הּוא 
ָנַתן אֹוָתּה ָלנּו. ֶזה ַהַּתְפִקיד ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי!"

ֵמַהָּמקֹום ֲהִכי ָנמּוְך

"ֲאִני ֶּבֱאֶמת ֹלא ֵמִבין", ָקַטְעִּתי ֶאת ִפיֶצ'ע. "ָלָּמה ֶּבֱאֶמת ַהֲחִסיִדים ָהֵאּלּו ֹלא ָצְדקּו? ִמי 
ָאַמר ֶׁשֲאַנְחנּו ְמֻסָּגִלים ְלָהִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח? ָלַקַחת ַאֲחָריּות ַעל ִחּפּוׂש ַמְפְּתחֹות, ֲאִני ֶּבַטח 

ְמֻסָּגל. ֲאָבל ַעל ֲהָבַאת ַהָּמִׁשיַח?"

"ַאֲחֵרי ַמה ֶּׁשָּלַמְדנּו ַּבָּיִמים ַהּקֹוְדִמים, נּוַכל ְלָהִבין ְּבַקּלּות ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַלְּׁשֵאָלה ַהּזֹו", 
ִהְמִׁשיְך ִפיֶצ'ע ְּבִלי ְלִהָּבֵהל.

ָמִׁשיַח  ִּביַאת  ָּפֲעלּו  ֹלא  ֲעַדִין   – ָהִעְנָיִנים  ָּכל  ַעל  ַהֵּבט  ֶׁשִּמְּבִלי  ֲהִיָּתֵכן 
ִמְּפֵני  ֲהֵרי־ֶזה   – ָמַתי"  "ַעד  ְּכֶׁשּצֹוֲעִקים  ַּגם  ְּבֹפַעל ַמָּמׁש?!...  ִצְדֵקנּו 
ְּבַוַּדאי  ֶּבֱאֶמת,  ְוצֹוֲעִקים  ּוְמַבְּקִׁשים  ִמְתַּכְּוִנים  ָהיּו  ְוִאּלּו  כּו',  ַהִּצּוּוי 
 – ַלֲעׂשֹות  ֶׁשְּיֹכַלִּני  ַהְּיִחיִדי  ַהָּדָבר  ָּבא!!  ָהָיה  ְּכָבר  ֶׁשָּמִׁשיַח  ּוְבַוַּדאי 
ֶאת  ְּבֹפַעל  ְלָהִביא  ִּבְיָכְלְּתֶכם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֲעׂשּו  ֲאֵליֶכם:  ָהִעְנָין  ִלְמסֹר 

ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ֵּתֶכף ּוִמָּיד ַמָּמׁש!
)ַעל ִּפי ְּדַבר ַמְלכּות – כ"ח ִניָסן תנש"א(
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ֶאת  ְלָהִביא  ֶׁשָּלנּו  ָהֲעבֹוָדה  ַהִחָּטה.  ִּבְׂשֵדה  ְּברּוְסָיה,  ֶּׁשָּלַמְדנּו  ַמה  ֶאת  ָׁשַכְחָּת  "ֶּבַטח ֹלא 
ַהְּגֻאָּלה – ִהיא ְלַגּלֹות ֶאת ָהַאֶל"ף, ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ָעֹמק ְּבתֹוְך ַהֹּגָלה. ְלַהְראֹות ֶׁשַּגם 

ַהָּגלּות ְוַהֹחֶׁשְך, ֵהם ֶּבֱאֶמת ְּגֻאָּלה.

"ַנֲעֹצר ְלֶרַגע, ּוְנַנֶּסה ְלַדְמֵין ַמה ִּיְקֶרה ִאם ִאָּמא ֶׁשְּלָך ּתֹאֶפה עּוַגת יֹום ֻהֶּלֶדת ְמֹפֶאֶרת, 
ֶלֱאֹחז  ִּבְמקֹום  ָהעּוָגה,  ְלַהִּגיׁש ֶאת  ְּכֶׁשִהיא ָּתבֹוא  ָהֱאֶמת,  ְּבֶרַגע  ַאְך  ִעם ָׁשלֹוׁש קֹומֹות. 
ַּבַּמָּגׁש ֶׁשְּבַתְחִּתית ָהעּוָגה, ִהיא ִּתְתֹּפס ַּבּקֹוָמה ַהְּׁשִליִׁשית ְוַהְּגבֹוָהה, ּוִמָּׁשם ְּתַנֶּסה ְלָהִרים 

ֶאת ָהעּוָגה"...

"ָהעּוָגה ִּתְתָּפֵרק!", ָעִניִתי, ְוֹלא ִהְתַאַּפְקִּתי ִמִּלְצֹחק. ָהִייִתי ַמָּמׁש ְמָׁשֳעָׁשע ְּכֶׁשִּדְמַיְנִּתי ֶאת 
ַהּׁשֹוקֹוָלד ִנָּתז ְלָכל ַקְצוֹות ַהִּמְטָּבח.

ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך- ְלַגּלֹות ּבֹו ֶאת  ֶׁשָּלנּו –  'ְלָהִרים' ֶאת ָהעֹוָלם  ְּכֶׁשרֹוִצים  ַּגם  ָּכְך,  "ְּבִדּיּוק 
הּוא, ּוְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה – ַחָּיִבים ִלְתֹּפס ַּבָּמקֹום ֲהִכי ָנמּוְך, ּוִמֶּמּנּו ְלָהִרים ֶאת ַהֹּכל! ֹלא 

ָהַאֲחָריּות ַלֲהָבַאת ַהָּמִׁשיַח

ָחִסיד  ֶנֱעַמד   – ִניָסן  כ"ח  ִׂשיַחת  ַאֲחֵרי  יֹוַמִים  ַהַּׁשָּבת,  ְּבִהְתַוֲעדּות 
ְוַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ּגֹוֵזר  ֶׁש"ַּצִּדיק  ֶׁשִמֵּכיָון  ְּבִהְתַרְּגׁשּות,  ְוִהְכִריז 

ְמַקֵּים", ָלֵכן ְמַבְּקִׁשים ֵמָהַרִּבי ֶׁשִּיְגֹזר ֶׁשַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא!

ְלַחֵּפׂש  ֹצֶרְך  ֶׁשֵאין  ַּבִּׂשיָחה  ְׁשִליָט"א  ָהַרִּבי  ָאַמר  ָּכְך,  ַאַחר  ִמָּיד 
ִּבְׁשִבילֹו 'ֲעבֹוָדה ֲחָדָׁשה'... ָּכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ָצִריְך ִלְהיֹות ַאֲחָרִאי 

ַלֲהָבַאת ַהָּמִׁשיַח, ְוֹלא ְלַהִּטיל ֶאת ָהַאֲחָריּות ַעל ָהַרִּבי.

ְּביֹום ִראׁשֹון, ַּבֲחֻלַּקת ַהּדֹוָלִרים, ָהיּו ִהְתַיֲחסּויֹות נֹוָספֹות ַלּנֹוֵׂשא. 
ָעֶליָך  ָסַמְכנּו  ָּתִמיד  "ַרִּבי,  ְּבַתֲחנּוִנים:  ָלַרִּבי  ָּפְנָתה  ַאַחת  ִאָּׁשה 

ַּנֲעֶׂשה  ַמה  ַהָּמִׁשיַח...  ֶאת  ָּתִביא  ֶׁשַאָּתה 

ַעְכָׁשו?" ָהַרִּבי ָחַזר ְוָאַמר: "ִאם ַאְּת סֹוֶמֶכת 
ְּבֹאֶפן  ְּתׁשּוָבִתי  ֶאת  ִקַּבְלְּת  ָאז  ְּכַרִּבי,  ָעַלי 
ָּברּור – ֶׁשֶּזה ָצִריְך ְלֵהָעׂשֹות ַעל ָיֵדְך, ְוַעל 
ַהּנֹוְכִחים  ַעל  ְוִהְצִּביַע   – ָיֵדְך"  ְוַעל  ָיֵדְך, 

ַּבֶחֶדר.
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ְצִריִכים ֶאת ַהְּגדֹוִלים, ַהֲחָכִמים ְוַהֻּמְכָׁשִרים ְּביֹוֵתר. ָהפּוְך! ַּדְוָקא ֲאָנִׁשים ֻמְגָּבִלים ָּכמֹונּו, 
ְוַדְוָקא ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו, ַהּדֹור ֶהָחׁשּוְך ְוַהָּנחּות ְּביֹוֵתר – ֶאְפָׁשר ְלַגּלֹות ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ַּבָּמקֹום 

ֲהִכי ָנמּוְך". 

ַּדְוָקא ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים

ְלָהִטיל ַעל  ַלֲחִסיִדים ֶׁשָרצּו  ִניָסן – ְּבַמֲעֶנה  ָהַרִּבי ַּבַּׁשָּבת ֶׁשַאֲחֵרי כ"ח  ִהְסִּביר  "ָּכְך ַּגם 
ָהַרִּבי ֶאת ֲהָבַאת ַהָּמִׁשיַח. ָהַרִּבי ָאַמר, ֶׁשְּיהּוִדי ָעלּול ַלְחֹׁשב: ֲאִני ֲהֵרי ָאָדם ֻמְגָּבל, ֵאין ִלי 

ֹּכחֹות ֲאִפּלּו ָלֲעבֹוָדה ָהְרִגיָלה ֶׁשִּלי; ֶּבַטח ֶׁשֵאין ִלי ֹּכחֹות ְלָהִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח...

"ַעל ָּכְך עֹוֶנה ָהַרִּבי – ַּדְוָקא ִּבְגַלל ֶזה! ַּדְוָקא ִּבְגַלל ֶׁשֲאַנְחנּו ֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים, ְּכֶׁשְּנַגֶּלה 
ִּבְמלֹוא  ֻּכּלֹו,  ָהעֹוָלם  ְלָכל  ַהְּגֻאָּלה  ֶאת  ָנִביא   – ֶׁשָּלנּו  ַּבָּמקֹום  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ֶאת 

ָעְצָמָתּה".

ִהִּגיַע ְזַמן ַהְתָחַלת ַהְּפִעילּות ְוִהְתַחְלנּו ְלִהְתַקֵּדם ְלִכּוּון ַהְּסִניף.

ָהַלְכִּתי ַלְּסִניף ָׁשקּוַע ְּבַמְחָׁשבֹות ַעל ַהְּדָבִרים ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ַעְכָׁשו. ָמה, ַּדְוָקא ֲאִני הּוא ֶזה 
ֶׁשָּצִריְך ְלָהִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח? ֶזה ַהַּתְפִקיד ֶׁשִּלי?!

אּוַלי ָּכל ַהֶהְסֵּבִרים ָהֵאּלּו ֶׁשל ָהַרִּבי ְמֹיָעִדים, ִּבְכָלל, ִלְמֻבָּגִרים? מּוָזר ְמאֹוד – ֶׁשֶּיֶלד ָקָטן 
ָּכמֹוִני ָיִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח ְלָכל ָהעֹוָלם...

     

ִמָּיד ְלַאַחר ַהְּפִעילּות ַּבְּסִניף, ֵהֵחל ִמְבַצע ַהִחּפּוׂש ָהַאִּדיר.

ְּבָגלּות  ְּבָגלּות,  ַהַּתְחּתֹון  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָאנּו  ֶׁשִּנְמָצִאים  ַאף־ַעל־ִּפי 
ַהַּתְחּתֹון  ּוְמקֹום  ּוְבַמַּצב  ִמַּמַּצב  ַּדְוָקא  ַאְדַרָּבא:  ֲהֵרי  ָהַאֲחרֹון,  ֶזה 
ְוַהָּגלּות, ַעד ַּבַּתְחּתֹון ֶׁשֵאין ַּתְחּתֹון ְלַמָּטה ִמֶּמּנּו – ִנְפֶעֶלת ָהֲעִלָּיה 

ֲהִכי ְּגדֹוָלה, ְוַעד ְלָהֲעִלָּיה ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה
)ַעל ִּפי ְּדַבר ַמְלכּות – כ"ח ִסיָון תנש"א(
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ִחַּלְקנּו ֶאת ָּכל ַהַחָּיִלים ְלזּוגֹות, ְּכֶׁשָּכל זּוג יֹוֵצא ְלַתֲחַנת מֹוִנּיֹות ַאֶחֶרת, ִלְבֹּדק – ַהִאם 
ָׁשם ִנְמֵצאת ַהּמֹוִנית ִעם ַהַּמְפֵּתַח. ֲאִני ָצַעְדִּתי ִעם ָּברּוְך, ֶאל ַּתֲחַנת 'מֹוִנּיֹות ְּכִפיר'. ְנַקֶּוה 

ֶׁשַּנְצִליַח ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ַנֲהֵגי ַהּמֹוִנּיֹות ַלֲעֹזר ָלנּו ַּבִחּפּוׂש...

"ָהלֹו, ַיְלּדֹון, ָמה ַאָּתה ָצִריְך?" ָּפָנה ֵאַלי ַאַחד ַהֶּנָהִגים, ֶׁשָּיַׁשב ַּבַּצד ְוָקָרא ִעּתֹון.

"ַאָּתה ַהְּמַנֵהל ָהָראִׁשי ֶׁשל ַהֶחְבָרה?" ָׁשַאְלִּתי ִמָּיד.

"ַחה-ַחה-ַחה"... ַהֶּנָהג ִהְתָּפֵרץ ִּבְצחֹוק ָאֹרְך. "ַאָּתה ָצִריְך ֶאת ַהְּמַנֵהל, ַיְלּדֹון? ַמה ָּקָרה, ֵיׁש 
ְלָך ִעְסָקה ֲחׁשּוָבה ִלְסֹּגר ִאּתֹו?"

"ְּבֵעֶרְך", ִהְמַׁשְכִּתי ְּבִלי ְלִהְתַּבְלֵּבל. "ֵיׁש ִלי ָּדָבר ָּדחּוף ְמאֹוד לֹוַמר לֹו".

"ָּדחּוף ְמאֹוד"... ַהֶּנָהג עֹוד ֹלא ִנְרַּגע ִמְּצחֹוקֹו. "ֵאיֶזה ֹמֶתק ֶׁשל ֶיֶלד! ֵאיֶזה ִּבָּטחֹון!...

"ּבֹוא, ַיְלּדֹון, ַּדֵּבר ִעם ַהַּסְדָרן ֶׁשָּלנּו. ַצִחי! ּבֹוא ֶרַגע, ֵיׁש ֵאיֶזה ִאיׁש ֲעָסִקים ָחמּוד ֶׁשרֹוֶצה 
אֹוְתָך"...

"ְׁשַמע, ַצִחי, ֵיׁש ָלנּו ַּבְּסִניף 'ִטירֹונּות' ֲחׁשּוָבה ְמאֹוד, ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח"... ִהְתַחְלִּתי 
ְלַהְסִּביר ַלַּסְדָרן.

ְלַמַען ָהֱאֶמת, ְקָצת ָחַׁשְׁשִּתי. ַצִחי ָהָיה ִנְרֶאה 'ּבֹוס' ָקׁשּוַח ָּכֶזה, ֹלא ְּכמֹו ַהֶּנָהג ֶהָחִביב... 
ְצִריִכים  ְוֹלא  ַלְּגֻאָּלה,  מּוָכן  ֶׁשָהעֹוָלם  ְּברּוְסָיה  ָלַמְדנּו  ֲהֵרי  ָּבטּוַח.  ְלִהָּׁשַמע  ִנִּסיִתי  ֲאָבל 

ְלַפֵחד! ִאם ֲאִני ְּבַעְצִמי 'ַחי' ִעם ָהִעְנָין, ֵאין ִסָּבה ֶׁשַּצִחי ֹלא ִיְׁשַּתְכֵנַע.

..."ּוְבִקּצּור, ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ִלְבֹּדק ִאם ַהַּמְפֵּתַח ָנַפל ְּבַאַחת ַהּמֹוִנּיֹות ֶׁשָּלֶכם!" ִסַּיְמִּתי ֶאת 
ַהֶהְסֵּבר ָהָאֹרְך.

"ַחה-ַחה-ַחה"... ַצִחי ִסֵּים ְלַהְקִׁשיב ִלי – ְּבֶמֶׁשְך ַאְרַּבע ַּדּקֹות ְׁשֵלמֹות! ְוָאז, ָּפַרץ ִּבְצחֹוק. 
הּוא ְּכָבר ֹלא ִנְרֶאה ָהָיה ָּכֶזה ָקׁשּוַח.

"יֹוֵדַע ָמה? ִּבְגַלל ֶׁשַאָּתה ָּכֶזה ָחמּוד, ֲאִני מּוָכן ִלְבֹּדק ִּבְׁשִביְלָך ֶאת ָּכל ָהְרִׁשימֹות ֶׁשל 
ַהְּנִסיעֹות ִמְּׂשֵדה ַהְּתעּוָפה, ַעד ֶׁשִּנְמָצא ֶאת ַהֶּנָהג ֶׁשָּלַקח ֶאְתֶכם. ַאַחר ָּכְך ֵיׁש ְלָך ִאּׁשּור 

ְלַחֵּפׂש ַּבּמֹוִנית ַעד ֶׁשִּתְמָצא ֶאת ַהַּמְפֵּתַח. אֹוֵקי?"

ָמִׁשיַח – ַּגם ַהְּיָלִדים?

"ָמָצאנּו ֶאת ַהַּמְפֵּתַח, ִפיֶצ'ע!"...

ִפיֶצ'ע ִהִּגיַע ֶאל ַהְּסִניף, ְלַאַחר ֶׁשהֹוַדְענּו לֹו ַעל ַהְּמִציָאה. הּוא ִקֵּבל ֶאת ָּפֵנינּו ַּבֲחִמימּות 
ּוְבֹאֶׁשר, ְוִסַּפְרנּו לֹו ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשָהָיה ָלנּו ְּבַתֲחַנת ַהּמֹוִנּיֹות. 
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"ֲאִני ֻמְפָּתע ְּבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש, ִלְראֹות ֵאּלּו ֹּכחֹות ֵיׁש ָלֶכם, ַהְּיָלִדים", ָאַמר ִפיֶצ'ע. "ַאֶּתם 
ָהָעם ֲהִכי ְמֻיָחד! ַאֶּתם ְיכֹוִלים, יֹוֵתר ִמָּכל ַהְּמֻבָּגִרים, ִלְכֹּבׁש ֶאת ֻּכָּלם. ַאְחח... ַאֶּתם ָּתִביאּו 

ֶאת ַהָּמִׁשיַח"...

"ַוואּו, ֶּבֱאֶמת!" ָקַפְצִּתי ִמָּיד. "זֹו ְּבִדּיּוק ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשִהְטִריָדה אֹוִתי ִמֹּקֶדם – ַּבֶּדֶרְך ַלְּסִניף. 
ַאֲחֵרי ֶׁשִהְסַּבְרָּת ִלי ַּבֲאִריכּות ַעל ַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו ְלָהִביא ָמִׁשיַח. ֹלא ֶהֱאַמְנִּתי ֶׁשֶּזה ַׁשָּיְך ַּגם 

ִליָלִדים ְקַטִּנים. ֵמיָלא ַהְּמֻבָּגִרים, ֲאָבל ֲאַנְחנּו?"...

"זֹו ְׁשֵאָלה ְמֻצֶּיֶנת", ֶנֱהָנה ִפיֶצ'ע. "ְוַעְכָׁשו – ַאֲחֵרי ִמְבַצע ַהִחּפּוׂש ֶׁשָּלֶכם – ַאֶּתם ְיכֹוִלים 
ְלָהִבין ְּבַקּלּות ַּגם ֶאת ַהְּתׁשּוָבה. ֲאָבל ָלָּמה ֲאַנְחנּו עֹוְמִדים ָּכְך, ַּבֶּפַתח? ּבֹואּו ֵנֵׁשב ִּבְפִנים".

ַּדַעת ֶזה ַהִּתינֹוק

"ַּתִּגיד ִלי", ָּפַתח ִפיֶצ'ע, "ָלָּמה ִנְרֶאה ְלָך ֶׁשַּנֲהֵגי ַהּמֹוִנּיֹות ִהְׁשַּתְכְנעּו ָּכל ָּכְך ְּבַקּלּות ִמֶּיֶלד 
ָקָטן ָּכמֹוָך? ַהִאם ְמֻבָּגר ֹלא ָהָיה עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה, ִּבְמקֹוְמָך, טֹוב יֹוֵתר?"

ְיָלִדים. ֵהם  ִּבְגַלל ֶׁשֲאַנְחנּו  ִהְסִּכימּו ַרק  ִהְתָעֵרב ָּברּוְך. "ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשֵהם  "ֶּבַטח ֶׁשֹּלא!" 
ְּבַעְצָמם ָאְמרּו ֶאת ֶזה".

"נּו ָלָּמה ֶּבֱאֶמת – ֵהם ִהְסִּכימּו ְלַהְקִׁשיב ַּדְוָקא ִליָלִדים? ַמה ֵּיׁש ִליָלִדים ֶׁשֵאין ִלְמֻבָּגִרים?" 
ָׁשַאל ִפיֶצ'ע, ּוִמְּבִלי ְלַהְמִּתין ָּפַתח ְּבֶהְסֵּבר:

"ַהַּמֲעָלה ֲהִכי ְּגדֹוָלה ִּביָלִדים, ִהיא ַהְּתִמימּות ְוַהַּפְׁשטּות ֶׁשָּלֶהם. ֵאֶצל ְמֻבָּגר, ֶׁשהּוא ָּגדֹול 
ַהֵּׂשֶכל  ֶיֶלד  ֵאֶצל  ֲאָבל  ּוְתׁשּובֹות.  ְׁשֵאלֹות  ְוֶחְׁשּבֹונֹות,  ֶהְסֵּבִרים  ָּדָבר  ְלָכל  ֵיׁש   – ּוֵמִבין 
ְּבִלי  ְּבַפְׁשטּות,  ִעְנָין  ְלָכל  ִנָּגׁש  ְו'ָחָלק'. הּוא  'ָנִקי'  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ְוָלֵכן הּוא  ָּפחֹות,  ׁשֹוֵלט 

ְלִהְסַּתֵּבְך ְוִלְפֹּתַח ְּבֶחְׁשּבֹונֹות...

ְוַהַּפְׁשטּות  ַהְּתִמימּות  ָהֱאֶמת,  ִליָלִדים.  ְלַהְקִׁשיב  יֹוֵתר  אֹוֲהִבים  ֶׁשֲאָנִׁשים  ַהִּסָּבה  ַּגם  "זֹו 
ַהַּיְלדּוִתית – 'ּכֹוֶבֶׁשת' אֹוָתם.

"אֹותֹו ֶהְבֵּדל ְּבִדּיּוק, ֵיׁש ַּגם ֵּבין ַהֶּקֶׁשר ֶׁשל ֶיֶלד ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ְלֻעַּמת ַהֶּקֶׁשר ֶׁשל 
ְמֻבָּגר:

"ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַהְּמֻקָּבִלים, ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ִמִּקינֹון, ָאַמר: 'ֲאִני ִמְתַּפֵּלל ְלַדַעת ֶזה ַהִּתינֹוק'. 
ַלְמרֹות ָּכל ַהֶּיַדע ֶׁשִּלי – ְּכֶׁשֲאִני ִמְתַּפֵּלל, ַהַּכָּונֹות ֶׁשִּלי ֵהם ְּכמֹו ִּתינֹוק ָקָטן.

ָהרּוָחִנִּיים  ָהעֹוָלמֹות  ַעל  ַהְרֵּבה  ָּכְך  ָּכל  ְּבִׂשְכלֹו  ֶׁשֵּמִבין  ָּגדֹול,  ְיהּוִדי  ֵאֶצל  ַהַּכָּוָנה?  "ַמה 
ְוַהְּסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות – ַהֲהָבָנה ָהֲעֻמָּקה ֲעלּוָלה ְלַבְלֵּבל אֹותֹו! ֵמֹרב ֶׁשהּוא ָׁשקּוַע ַּבְּפָרִטים 
ְוַהַּמְדֵרגֹות, הּוא ָעלּול ִלְׁשֹּכַח ֶאת ָהִעָּקר ְוַהְּנֻקָּדה – ְלִהְתַּפֵּלל ְיִׁשירֹות ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.
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ֶיֶלד ָקָטן, ֶׁשֹּלא ֵמִבין ַהְרֵּבה. הּוא ֹלא ִמְתַּבְלֵּבל,  ַהַּזָּכה ְּביֹוֵתר ִהיא ֶׁשל  "ְוָלֵכן, ַהְּתִפָּלה 
ּוִמְתַּפֵּלל ְּבַפְׁשטּות – ְל'ַהֵּׁשם'!" 

ָמִׁשיַח – ַּדְוָקא ַהְּיָלִדים!

"ָּכֵעת, ּבֹוא ִנָּזֵכר ְּבַמה ֶּׁשָּלַמְדנּו ַּבּיֹום ֶׁשִּבַּקְרִּתי אֹוְתָך ַּבִּמָּטה. ִּדַּבְרנּו ַעל ַחִּיים ֶׁשל ְיהּוִדי 
ַצִּדיק, ֶׁשְּמַגֶּלה ֶאת ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה. ֵאֶצל ַצִּדיק – ַהְּקֻדָּׁשה ְוָהֱאֹלקּות ֵהם ֹלא ְּכמֹו 'ֹאֶכל', 
'ֲאִויר'!  ְנִׁשיַמת  ְּכמֹו  ִהיא  ַהְּקֻדָּׁשה  ַצִּדיק,  ֵאֶצל  ִלְפָעִמים.  ְלִהְתַאֵּמץ  ְצִריִכים  ֶׁשִּבְׁשִבילֹו 

ִמְּלַכְּתִחָּלה, ְּבַפְׁשטּות, ְּבִלי ַמֲאָמץ ְמֻיָחד.

ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך- ּוַמְרִּגיׁש ֶאת  ַצִּדיק,  יֹוֵתר  ִמי  ַלְחֹׁשב –  ַנֵּסה  ַעְכָׁשו,  ֶּׁשֵהַבּנּו  "ְוַאֲחֵרי ַמה 
הּוא ְּבַפְׁשטּות, ִּב'ְנִׁשיַמת ֲאִויר'? ֵאֶצל ִמי ֵמִאיר יֹוֵתר ֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה, ֵאֶצל ְמֻבָּגר – ָּגדֹול 

ְּבִיְׂשָרֵאל – אֹו ֵאֶצל ֶיֶלד ָקָטן?"

"ַוואּו!" ָקַפְצנּו ָּברּוְך ַוֲאִני ְּבִהְתַלֲהבּות. זֹו ָהְיָתה ַמְסָקָנה ַמָּמׁש ַמְפִּתיָעה! "ֶיֶלד ָקָטן! ֶאְצלֹו 
ַהֹּכל יֹוֵתר ָּפׁשּוט".

"אצל יהודי גדול, ההבנה העמוקה 
עלולה לבלבל אותו. ילד קטן, 
מתפלל בפשטות – ל'השם'!"
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"ָיֶפה ְמאֹוד! ֵאֶצל ְמֻבָּגר, ָּכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ּדֹוֵרׁש ַמֲאָמץ. ֵיׁש לֹו ָּכל ִמיֵני ֶחְׁשּבֹונֹות, הּוא 
ָצִריְך ְלָהִבין ֶאת ָהִעְנָין ַּבֵּׂשֶכל, ּוְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהְּקָׁשִיים. ֲאָבל ְּכֶׁשֶּיֶלד ִמְתָקֵרב ַלָּקדֹוׁש-
ָּברּוְך-הּוא – הּוא עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ִּבְתִמימּות ּוְבַפְׁשטּות, ְּבִלי ֶחְׁשּבֹונֹות. ַמָּמׁש ְּכמֹו ִלְנֹׁשם!

ֶיֶלד  ֵאֶצל  ַלָּמִׁשיַח.  יֹוֵתר ְקׁשּוִרים  ַהְרֵּבה  ְיָלִדים  ָלָּמה  ְּבַקּלּות,  ְלָהִבין  ָיֹכל  ַאָּתה  "ַעְכָׁשו 
ַהֹּכל ְּבַפְׁשטּות, ְוֶעֶצם ַהְּנָׁשָמה ֶׁשּלֹו ֵמִאיר ְּבָגלּוי, ַמָּמׁש ְּכמֹו ַּבְּגֻאָּלה! ְּכמֹו ֶׁשָהַרִּבי אֹוֵמר, 

ֶׁשַהְּיָלִדים ִנְקָרִאים 'ְמִׁשיָחי' – ִּכי ְּכֶׁשְּמִעיִפים ַמָּבט ַעל ֶיֶלד ְיהּוִדי, ִמָּיד רֹוִאים 'ָמִׁשיַח'.

"ְוָלֵכן ַּגם ֵהִקים ָהַרִּבי ַּדְוָקא ַלְּיָלִדים ֶאת ִאְרּגּון ִצְבאֹות ה', ְוָקַבע ַּדְוָקא ָלֶהם ֶאת ַהִּסיְסָמא 
'ִווי ָוואְנט ָמִׁשיַח ַנאּו'.

"ָהַרִּבי ִהְסִּביר, ֶׁשֵאֶצל ְמֻבָּגר ֵיׁש ַהְרֵּבה ֶחְׁשּבֹונֹות – ִמי ָאַמר ֶׁשַחָּיִבים ְּגֻאָּלה? אּוַלי ֶאְפָׁשר 
ְלִהָּׁשֵאר ַּבָּגלּות... ְואּוַלי ָקֶׁשה לֹו ַלֲעֹזב ֶאת ַהֹּכל ְוַלֲעלֹות ִלירּוָׁשַלִים... ִלְמֻבָּגר, ָקֶׁשה יֹוֵתר 
ְלַבֵּקׁש ָמִׁשיַח ֶּבֱאֶמת. ֲאָבל ֶיֶלד ָקָטן – ֶאְצלֹו ֵאין ָחְכמֹות ְוֵאין ֶחְׁשּבֹונֹות. הּוא צֹוֵעק ִמָּכל 

ַהֵּלב 'ָמִׁשיַח ַנאּו'! הּוא רֹוֶצה ֶּבֱאֶמת ֶׁשָּמִׁשיַח ָיבֹוא ַעְכָׁשו!"

     

ֶׁשהּוא  ַּבֵּתָבה  ֵיׁש  ְּבִדּיּוק  ַמה  ֵמַהַּמְפֵּתַח!  ָׁשַכְחנּו  ְוִכְמַעט   – ֶהְסֵּבִרים  ַהְרֵּבה  ָּכְך  ָּכל  "ֵהי, 
ּפֹוֵתַח? ִּבְׁשִביל ָמה ִנְלַחְצנּו ָּכל ָּכְך?" ָׁשַאל ָּברּוְך ְלֶפַתע.

"ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשְּנַחֶּכה ִעם ְּפִתיַחת ַהֵּתָבה ַלָּׁשבּוַע ַהָּבא, ֶׁשָּכל ַהַחָּיִלים ִיְהיּו ֹּפה!" ָאַמר ִפיֶצ'ע.

ָחׁשּוב  ֲהִכי  ָהִעְנָין  ִעם  עֹוִׂשים  ֲאַנְחנּו  ָמה  ֵעָצה,  ְלַטֵּכס  ָׁשֵלם  ָׁשבּוַע  ָלנּו  ֵיׁש  "ֵּביְנַתִים, 
ֶׁשּמּוָטל ָעֵלינּו... ֵאיְך ֲאַנְחנּו ְמִביִאים ֶאת ַהָּמִׁשיַח?!"

ַרק  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְּבֹאֶפן  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ַרָּבן  ֵּבית  ֶׁשל  ִּתינֹוקֹות  ִחּנּוְך 
ְמִעיִפים ַמָּבט ַעל ֶיֶלד ְיהּוִדי, ָמה רֹוִאים? – ָמִׁשיַח! ָּכל ְמִציאּוָתם 
ַהִּנְמָצִאים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַיְלֵדי  ּוִבְמֻיָחד  ְוכֹוֵלל   .  . "ָמִׁשיַח"  ִהיא 
ָּכֵעת ֹּפה, ֶׁשִהְתַחְּנכּו ְּבֹאֶפן ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְמִעיִפים ֲעֵליֶהם ַמָּבט רֹוִאים 

"ָמִׁשיַח"
)ַעל ִּפי ְּדַבר ַמְלכּות – ִׂשְמַחת ּתֹוָרה תשנ"ב(
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ֶמֶלְך  ָהַרִּבי  ָמַסר  תנש"א,  ִניָסן  ְּבכ"ח  ֵאֵלינּו.  עֹוֶבֶרת  ָהַאֲחָריּות 

ְיהּוִדי  ְלָכל  ַהָּמִׁשיַח  ֲהָבַאת  ַעל  ָהַאֲחָריּות  ֶאת  ְׁשִליָט"א  ַהָּמִׁשיַח 
ִויהּוִדי. ָהַרִּבי ֵסֵרב ְלֵהָענֹות ַלֲחִסיִדים ְמֻבְלָּבִלים, ֶׁשָחְׁשבּו ֶׁשָהַרִּבי 

הּוא ֶזה ֶׁשָּיִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח.

ַּדְוָקא ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים. ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְצִריִכים ְלָהִביא ַּדְוָקא ֵמַהָּמקֹום 

ַהָּנמּוְך ְּביֹוֵתר. ָלֵכן ַּדְוָקא ֲאַנְחנּו – ָהֲאָנִׁשים ַהֻּמְגָּבִלים – ֵהם ֵאּלּו 
ֶׁשְּיכֹוִלים ּוְצִריִכים ְלָהִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח.

ַּדְוָקא ְיָלִדים. ֵאֶצל ְמֻבָּגר ֵיׁש ֶחְׁשּבֹונֹות ְוהּוא ֵמִבין ַהֹּכל ְּבֵׂשֶכל, 

ִּבְתִמימּות.  ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ְלִהְתַחֵּבר  יֹוֵתר  לֹו  ָקֶׁשה  ָלֵכן 
ֲאָבל ֵאֶצל ֶיֶלד ַהֹּכל ְּבַפְׁשטּות, ְוהּוא ִמְתַּפֵּלל ּוִמְתַחֵּבר ְיִׁשירֹות 

ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְּבַעְצמֹו.

ְיָלִדים – 'ְמִׁשיָחי'. ִמֵּכיָון ֶׁשְּיָלִדים ְקׁשּוִרים ַלה' ְּבַפְׁשטּות, ֵהם 

ְמֻגָּיִסים  ֵהם  ַּדְוָקא  ְוָלֵכן  'ְמִׁשיָחי'.   – ְלָמִׁשיַח  יֹוֵתר  ְקׁשּוִרים 
ְלִצְבאֹות ה', ַּתַחת ַהִּסְסָמא 'ִווי וֹוְנט ָמִׁשיַח ַנאּו'.

מראי מקומות 
הפרק בכללותו מבוסס על דבר מלכות כ"ח ניסן תנש"א. ש"פ שמיני תנש"א. שמחת תורה 

תשנ"ב. ש"פ תולדות תשנ"ב )שיחה הב'(.

מסירת האחריות להבאת המשיח לכל יהודי: דבר מלכות ש"פ כ"ח   
ניסן תנש"א, וש"נ. ש"פ שמיני תנש"א. יומן בית חיינו כ"ה ניסן-ב' 

אייר תנש"א.

ש"פ    מלכות  דבר  ביותר:  הנמוך  מהמקום  דוקא  העולם  הרמת 
בהעלותך תנש"א סי"ד. כ"ח סיון תנש"א, וש"נ. ועוד.

ש"פ    מלכות  דבר  מוגבלים:  היותנו  בגלל  דוקא  הגאולה  הבאת 
שמיני תנש"א, וש"נ. 

דבר    לקב"ה:  קטנים  של  הקשר  התינוק,  זה  לדעת  מתפלל  אני 
וירא תשנ"ב ס"ז. ש"פ תולדות תשנ"ב )שיחה הב'(,  מלכות ש"פ 

וש"נ. ועוד.

ילדים הם 'משיחי', שיראו עליהם משיח: דבר מלכות שמחת תורה   
תשנ"ב.

הסיבה להקמת צ"ה: שם.  

ש"פ    שיחת   – לדוגמא   – ראה  משיח:  לרצות  יותר  קל  לילדים 
משפטים תשד"מ )התוועדויות ח"ב ע' 987-8(. ועוד.
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 א. ָלָּמה ָהַרִּבי ּדֹוֵרׁש ֵמִאָּתנּו ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה, ְוֹלא ֵמִביא אֹוָתּה ְּבַעְצמֹו?

א. ִּכי ָהַרִּבי רֹוֶאה ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשהּוא ָעָׂשה ַעד ַעְכָׁשו, ֹלא ִהְצִליַח ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה.

ב. ִּכי ַּבִּׂשיחֹות ָהַרִּבי נֹוֵתן ָלנּו ֹּכחֹות ֵאיְנסֹוִפִּיים ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה.

ג. ִּכי ַהְּגֻאָּלה ְצִריָכה ְלַהִּגיַע ַּדְוָקא ֵמַהָּמקֹום ַהַּתְחּתֹון ְּביֹוֵתר, ּוֵמֲאָנִׁשים ֻמְגָּבִלים.

ד. ְׁשֵאָלה ֹלא ְנכֹוָנה – ָהַרִּבי ֵּכן ֵמִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְּבַעְצמֹו. ֲאַנְחנּו ַרק עֹוְזִרים ְקָצת.

 ב. ְמַתח ַקו ֵּבין ָהִעְנָיִנים ַהָּבִאים ּוֵבין ִמי ֶׁשּלֹו ֵהם ַמְתִאיִמים – 'ְיהּוִדי ָּגדֹול' אֹו 'ֶיֶלד 
ָקָטן'.

ַהְרֵּבה ֶחְׁשּבֹונֹות

ֵׂשֶכל ֹלא ְמֻפָּתח

ְלַבֵּקׁש ָמִׁשיַח ֶּבֱאֶמת

ֵאין ֶחְׁשּבֹונֹות

ֵׂשֶכל ֹלא ְמֻפָּתח

רֹוִאים ָעָליו ָמִׁשיַח

ְיִדיָעה ְּבתֹוַרת ַהַּקָּבָלה

ְּתִפָּלה ְּפׁשּוָטה ַלה'

ְלַבֵּקׁש ָמִׁשיַח ְּבֹקִׁשי

ְּתִפָּלה ְּבַכָּונֹות רּוָחִנּיֹות
 ְיהּוִדי ָּגדֹול

ֶיֶלד ָקָטן
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 ג. ִמי ָאַמר ְלִמי

ִמי ָאַמר ָּכל ֶאָחד ֵמַהִּמְׁשָּפִטים ַהָּבִאים, ּוְבֵאיֶזה ֶהְקֵׁשר?

א. "ֵיׁש ָלנּו ַּבְּסִניף 'ִטירֹונּות' ֲחׁשּוָבה ְמאֹוד, ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח"... __________

._________________________________________________________

ב. "ֶזה ִעְנָין ֶׁשּנֹוֵגַע ִלי, ַוֲאִני ֻמְכָרח ַלֲעׂשֹות ִּבְׁשִבילֹו ַהֹּכל"

_________________________________________________________

._________________________________________________________

ג."ִאם ַאְּת סֹוֶמֶכת ָעַלי ְּכַרִּבי, ָאז ִקַּבְלְּת ֶאת ְּתׁשּוָבִתי ְּבֹאֶפן ָּברּור"

_________________________________________________________

._________________________________________________________
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טֹוָבה  ְּבתֹור  אּוַלי,  ַמֲאַמִצּים,  ָעִׂשיִתי  ַעְכָׁשו  "ַעד  ַאְבֵרִמי:  קֹוֵלט  ֶׁשָּלנּו,  ַּבֶּפֶרק 
ִּבְׁשִביְלָך... ֲאָבל ַעְכָׁשו – ֶזה ִהְׁשַתָּּנה ְלַגְמֵרי. ֶזה ַמָּמׁש ִאְכַּפת ִלי! ֶזה ִעְנָין ֶׁשּנֹוֵגַע 

ִלי, ַוֲאִני ֻמְכָרח ַלֲעׂשֹות ִּבְׁשִבילֹו ַהֹּכל".

ַנּסּו ַלֲחֹׁשב ּוְלָפֵרט, ַמה ִּיְקֶרה ַּכֲאֶׁשר ֲאִני ֱאְקֹלט ֶׁשָּמִׁשיַח ֶזה ִעְנָין ֶׁש-ִּל-י? ֵאיְך ֶזה 
ַיְׁשִּפיַע ַעל ַהְּפֻעּלֹות ֶׁשִּלי ְלָהִביא אֹותֹו?

ַּכָּמה ְּפֻעּלֹות ֶאֱעֶׂשה? ______________________________________.

ַּכָּמה ַחּיּות ִּתְהֶיה ִלי ַּבְּפֻעּלֹות? ________________________________.

ַּכָּמה ְזַמן ַאְקִּדיׁש לְּפֻעּלֹות? __________________________________.

ַמה ִּיְקֶרה ִאם ֶאְתַקֶּׁשה ַּבְּפֻעּלֹות? ______________________________.
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ֶּפֶרק ו
 ּובֹו ֻיְסַּבר ָמֵהן ַהְּפֻעּלֹות ֶׁשָעֵלינּו

ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ִלְחיֹות ְּגֻאָּלה

ָהיּו ִלי ְׁשֵּתי ִסּבֹות טֹובֹות ָלרּוץ ַהּיֹום ַלְּסִניף:

ַהִּסָּבה ָהִראׁשֹוָנה, ִהיא ַהֵּתָבה ָהֲעלּוָמה ֵמרּוְסָיה ֶׁשִּנְמֵצאת ָׁשם. ֶאת ַהַּמְפֵּתַח ֶׁשָּלּה ָמָצאנּו 
ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשָעַבר – ֲאָבל ִפיֶצ'ע ָאַמר ֶׁשִּנְפַּתח אֹוָתּה ַרק ַהּיֹום, ַּבְּסִניף, ִעם ֻּכָּלם. ְּכָבר ָׁשבּוַע 

ֲאִני ְמַנֶּסה ְלַנֵחׁש ַמה ָּיֹכל ִלְהיֹות ָּבּה...

ִסַּכְמנּו  ַהְּדָבִרים ֶׁשִפיֶצ'ע ָאַמר ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשָעַבר.  ְוַהֲחׁשּוָבה ֶּבֱאֶמת – ִהיא  ַהְּׁשִנָּיה,  ַהִּסָּבה 
ַהָּׁשבּוַע  ְּבֶמֶׁשְך  ַהָּמִׁשיַח.  ֶאת  ְלָהִביא  ְּכֵדי  ֶּׁשִּביָכְלֵּתנּו,  ַמה  ָּכל  ְוַנֲעֶׂשה  ֵעצֹות  ֶׁשְּנַחֵּפׂש 
ָהַאֲחרֹון ָחַׁשְבִּתי ַעל ָהִעְנָין, ְוֶהֱעֵליִתי ַּכָּמה ַרְעיֹונֹות ֻמְצָלִחים ִלְפֻעּלֹות ַּבּנֹוֵׂשא. ֲאִני ַחָּיב 

ְלַדֵּבר ַעל ֶזה ִעם ִפיֶצ'ע.

     

ִהַּגְעִּתי ַלְּסִניף ְמאֹוד ֻמְקָּדם, ֲאָבל ִפיֶצ'ע ִהְקִּדים אֹוִתי. הּוא ְּכָבר ָהָיה ָׁשם, ְוַגם ָּברּוְך – 
ֶהָחֵבר ֶׁשָּמָצא ִאִּתי ֶאת ַהַּמְפֵּתַח.

"ִפיֶצ'ע!" ָקָראִתי ֵאָליו. "ּבֹוא ֶרַגע! ֵּביְנַתִים, ַעד ֶׁשַהְּפִעילּות ַּתְתִחיל – ַאָּתה ַחָּיב ִלְׁשֹמַע 
ֶאת ָהַרְעיֹונֹות ֶׁשִּלי. ָחַׁשְבִּתי ַהְרֵּבה ַעל ַמה ֶּׁשִּדַּבְרנּו, ְוֵיׁש ִלי ַּכָּמה ַהָּצעֹות ֵאיְך ְלָהִביא 

ֶאת ַהָּמִׁשיַח".

"ֶּבֱאֶמת?" ִפיֶצ'ע ָקַפץ ִמִּׂשְמָחה. הּוא ִהְתַיֵּׁשב ִמָּיד ְלָיִדי, ֻּכּלֹו ֹאֶזן, ָּדרּוְך ִלְׁשֹמַע ֶאת ְּדָבַרי. 
"ָּכל ַהָּכבֹוד! ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשָהִעְנָין ַמֲעִסיק אֹוְתָך ֶּבֱאֶמת. ַאָּתה לֹוֵקַח ַאֲחָריּות"...

ַאֲחֵרי  ְמַיֵּגַע  ִחּפּוִׂשים  ַמַּסע  ֶׁשל  ְּבִסּיּומֹו  ַהּקֹוֵדם,  ַּבֶּפֶרק 
ַחָּיב  ַוֲאִני  ֶׁשִּלי  ִאיִׁשי  ִעְנָין  ֶזה  ֶׁשָּמִׁשיַח  ֵהַבְנִּתי   – ַהַּמְפֵּתַח 
ָלַקַחת ַאֲחָריּות ּוְלָהִביא אֹותֹו. ִּבְמֻיָחד ְּבתֹור ֶיֶלד, 'ְמִׁשיָחי', 
ֶׁשרֹוִאים ָעָליו ָמִׁשיַח. ָּכֵעת נֹוַתר ַרק ְלַפֵּצַח – ַמה ֵּיׁש ַּבֵּתָבה?...
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ֹלא ָיֹכְלִּתי ְלִהְתַמְהֵמַּה ּוָפַתְחִּתי ִמָּיד: "ְּבִקּצּור, ַּתְקִׁשיב טֹוב: ָּדָבר ִראׁשֹון, ֶאְפָׁשר ְלַאְרֵּגן 
ִטּיּול ֲעָנק ְלרּוְסָיה, ְלָכל ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר. ַנְרֶאה ָלֶהם ֵאיְך ָהעֹוָלם מּוָכן ַלְּגֻאָּלה...

"ָּדָבר ֵׁשִני, ֶאְפָׁשר ֶלֱאֹסף ֶאת ָּכל ַהְּיָלִדים ְּבָכל ַּתְלמּוֵדי ּתֹוָרה ַחַּב"ד ָּבָאֶרץ ִלְתִפָּלה ֲעָנִקית 
ַּבֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי. ַנֲעֹצר ֶאת ַהִּלּמּוִדים ְוִנְתַּפֵּלל ַעד ֶׁשָּמִׁשיַח ָיבֹוא!

"ָּדָבר ְׁשִליִׁשי, ִאם ִּדַּבְרנּו ַעל ַהִּלּמּוִדים – ַחָּיִבים ְלַהְפִסיק ְלַלֵּמד ְּבַתְלמּוֵדי ּתֹוָרה ָּכל ִמיֵני 
נֹוְׂשִאים ֲאֵחִרים, ּוְלַהְתִחיל ִלְלֹמד ָּכל ַהּיֹום ַרק ְּגֻאָּלה ּוָמִׁשי"...

..."טֹוב, ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשִּנְצָטֵרְך ַלֲעֹצר ָּכאן. ַהְּפִעילּות ֲאמּוָרה ְלַהְתִחיל", ָקַטע אֹוִתי ִפיֶצ'ע. 
"ַהַחָּיִלים ְּכָבר ְמַחִּכים ֶׁשִּנְפַּתח ֶאת ַהֵּתָבה... ֲאָבל ֲאִני רֹוֶצה ָלֵתת ְלָך ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה:

"ֵיׁש ְלָך ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ַרְעיֹונֹות ֲעָנִקִּיים, יֹוְצֵאי ֹּדֶפן, ֵאיְך ַלֲהֹפְך ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו! ָמה 
ִעם ְקָצת ַרְעיֹונֹות ֶׁשְּקׁשּוִרים ֵאֵלינּו, ֲאִני ְוַאָּתה?! ַרְעיֹונֹות ְּפׁשּוִטים, ֵאיְך ֲאַנְחנּו ַנְתִחיל 

ִלְחיֹות ָמִׁשיַח, ַּבּיֹום יֹום ֶׁשָּלנּו"...

"ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת?" ִהְתַּבְלַּבְלִּתי. "ֲהֵרי ַהְּגֻאָּלה ִהיא ָּדָבר ֲעָנק, ְלָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו. ַמה ֶּזה 
ַיֲעֹזר ֶׁשֲאִני ְוַאָּתה ִנְחֶיה ָמִׁשיַח?"

ֲאָבל ִפיֶצ'ע ְּכָבר ֹלא ָהָיה ָׁשם, הּוא ִנַּגׁש ִלְמקֹומֹו ּוָפַתח ַּבְּפִעילּות. ְּבָיָדיו ָנָחה, ַּכּמּוָבן, 
ַהֵּתָבה.

ַהְּגֻאָּלה – ְּבתֹוְך ַהַחִּיים ֶׁשָּלנּו

ִאם ְּבָכל ָׁשבּוַע ָּכל ַהַחָּיִלים ַּבְּסִניף ְמֻרָּתִקים ְלִפיֶצ'ע, ַהָּׁשבּוַע – זֹו ָהְיָתה ַמָּמׁש ְּדִריכּות 
ִׂשיא. ֵעיֵני ֻּכָּלם ָהיּו ַמָּמׁש ְמֻהְּפָנטֹות ֶאל ַהֵּתָבה ֶׁשְּבָידֹו ֶׁשל ִפיֶצ'ע. ְּבֶרַגע ֶזה הּוא עֹוֵמד 

ַלְחֹׂשף ַמה ֵּיׁש ָּבּה!

ִמְכֵסה  ֶאת  ֵהִרים  ֹרֶׁשם  ַרַּבת  ּוִבְתנּוָעה  ַּבֲעִדינּות,  ַהִהיְסטֹוִרי  ַהַּמְפֵּתַח  ֶאת  סֹוֵבב  ִפיֶצ'ע 
ַהֵּתָבה. הּוא סֹוֵבב ֶאת ַהֵּתָבה ַהְּפתּוָחה ְלֶעְבֵרנּו, ּוִמָּיד – ִזְּנקּו ָּכל ַהַחָּיִלים ִמְּמקֹומֹוֵתיֶהם 

ְוִהְתרֹוְממּו ִלְראֹות ֶאת ְּתכּוַלת ַהֵּתָבה.

"ָמה, ֶזה ַרק ִמְכָּתב ָקָטן?!" ָׁשֲאלּו ַּכָּמה ֵמַהַחָּיִלים ְּבַאְכָזָבה. ִפיֶצ'ע ָׁשַלף ִמּתֹוְך ַהֵּתָבה ַּדף 
ָקָטן, ָּפׁשּוט, ְמֻקָּמט ְקָצת.

"ּבֹואּו ְוִנְקָרא ֶאת ַמה ֶּׁשָּכתּוב ּבֹו", ָקָרא ִפיֶצ'ע ְּבקֹול. ִּבן ֶרַגע, ֻּכָּלם ִהְתַיְּׁשבּו ִּבְדָמָמה 
ַּבִּכְּסאֹות ִמְּבִלי ְלהֹוִציא ֶהֶגה – ּוִפיֶצ'ע ֵהֵחל ִלְקֹרא:

ַלְּגֻאָּלה  ַּבֲהָכנֹות  ְּבִהְתַלֲהבּות  ֶׁשִּמְתַעְּסִקים  ה',  ִצְבאֹות  ֶׁשל  ַהֲחִסיִדים  ַהַחָּיִלים  "ִלְכבֹוד 
ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה. ַאֲחֵרי ֶׁשִּבַּקְרֶּתם ֶאְצֵלנּו, ְּברּוְסָיה, ּוְרִאיֶתם ֶאת ָהעֹוָלם ֶׁשָּלנּו ֶׁשּמּוָכן 

83



ַלְּגֻאָּלה – ֲאִני ַחָּיב ְלַהְׁשִאיר ָלֶכם ֶאת ַהֶּמֶסר ֶהָחׁשּוב ֶׁשִּלי. ַאֶּתם ְצִריִכים ָלַדַעת ֶׁשַהְּגֻאָּלה 
ַהַּמְפֵּתַח  ַּגם ֶאת  ָלֶכם  ְוֵיׁש  ֶאְצְלֶכם,  ִנְמֵצאת  ַהְּגֻאָּלה  ַהֵּתָבה ֶׁשל  ֶׁשָּלֶכם!  ַּבָּיַדִים  ִנְמֵצאת 
ְּכֶׁשִּתְחיּו  ַהָּמִׁשיַח.  ִּבימֹות  ַחָּיִלים  ְּכמֹו  ְוִלְחיֹות  ַלְּגֻאָּלה  ְלִהְתַרֵּגל  הּוא   – ַה'ַּמְפֵּתַח'  ֵאֶליָה. 

ָמִׁשיַח, ַה'ֵּתָבה' ִּתָּפַתח ְּבֹאֶפן אֹוטֹוָמִטי. ַהְּגֻאָּלה ִּתְתַּגֶּלה ְוִתְפֹרץ ַהחּוָצה"...

"ַאֶּתם ְמִביִנים, ַחָּיִלים?" ִפיֶצ'ע ֵהִרים ֶאת ֵעיָניו ֵמַהִּמְכָּתב, ְוָזַעק ְּבִהְתַלֲהבּות: "ְּכֵדי ְלָהִביא 
ֶאת ַהְּגֻאָּלה ֹלא ְצִריִכים ְלִהְתַאֵּמץ ְוַלֲעׂשֹות ְּפֻעּלֹות ֲעָנִקּיֹות, ְׁשֵמיִמּיֹות, עֹוָלִמּיֹות... ָּפׁשּוט 
ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֵּתָבה ֶׁשִּנְמֵצאת ֶאְצֵלנּו ַּבָּיַדִים. ְלַהְכִניס ֶאת 'ָמִׁשיַח' ְלתֹוְך ַהַחִּיים ֶׁשָּלנּו – ֶזה 

ַהַּמְפֵּתַח ֶׁשְּיַגֶּלה ְלֵעיֵנינּו ֶאת ַהְּגֻאָּלה!"

ָלַחְׁשִּתי  ַהַּמְפֵּתַח?"  ֶאת  ְלַחֵּפׂש  ָּכְך  ָּכל  ִהְתַאַּמְצנּו  ַהֶּזה  ַהִּמְכָּתב  ִּבְׁשִביל  ֵמִבין,  "ֲאִני ֹלא 
ְלָברּוְך. ִהְתַחְלִּתי ַלְחֹׁשב – אּוַלי ֶזה ִּבְכָלל 'ְטִריק' ֶׁשל ִפיֶצ'ע, ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ֵאיְך ִלְחיֹות 

ָמִׁשיַח...

"ַרק ֶאְקָרא ֶאת ַהּׁשּוָרה ָהַאֲחרֹוָנה ַּבִּמְכָּתב", ִהְמִׁשיְך ִפיֶצ'ע – ְּכִאּלּו ָקָרא ֶאת ַמְחְׁשבֹוַתי.

ְּפֻעּלֹות   – ה'  ְּבִצְבאֹות  ֶׁשָּלֶכם  ַהְּפֻעּלֹות  ִּבְׁשִביל  ָקָטן  ַמֶּׁשהּו  ָלֶכם  ִהְׁשַאְרִּתי  "ּוְלִסּיּום, 
ְמֻיָחדֹות ִּבְׁשִביל ִלְחיֹות ִעם ָמִׁשיַח, ְוָכָכה ְלָהִביא אֹותֹו – ָאֶלְּכס ִמ'ָּבְלָׁשַיא-ְּברֹוְנָיא'".

ִפיֶצ'ע ִהְכִניס ֶאת ָידֹו ׁשּוב ֶאל ַהֵּתָבה, ְוָׁשַלף ִמֶּמָּנה עֹוד ֶּפֶתק ָקָטן. "ֵיׁש ָּכאן ֶצ'ק ֶׁשל ַּבְנק 
'ָסאֶוועְטְסַקיי' ְּברּוְסָיה, ַעל ְסכּום ֶׁשל 5,770 ּדֹוָלר"...

"ַוואּו!" "ֶזה ֹלא ָיֹכל ִלְהיֹות!" "ֶּבֱאֶמת?!"

ְּבִליל ֶׁשל ְצָעקֹות ִנְׁשַמע ַּבְּסִניף, ַוֲאִפּלּו ִפיֶצ'ע ֹלא ִהְצִליַח ְלִהְׁשַּתֵּלט ָעָליו. ַהִהְתַלֲהבּות 
ִהְרִקיָעה ְׁשָחִקים. ֵּכן, ָאֶלְּכס ָהרּוִסי ִהְׁשִאיר ְּתרּוָמה ִנְכֶּבֶדת ְּביֹוֵתר ֲעבּור ַהְּסִניף ֶׁשָּלנּו – 

ִּבְמֻיָחד ִּבְׁשִביל ֶׁשּנּוַכל ְלַהְתִחיל ִּבְפֻעּלֹות ַמֲעִׂשּיֹות, ְּכֵדי ִלְחיֹות ִעם ָמִׁשיַח!

ִסְּימּו ְּכָבר ֶאת ָּכל ָהִעְנָיִנים, ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש עֹוֵמד ּומּוָכן ְלַמְעָלה, 
ְוַעל־ֶּדֶרְך־ֶזה ְּבנֹוֵגַע ְלָכל ָהִעְנָיִנים – ְּכָבר "ַהֹּכל מּוָכן ִלְסעּוָדה", 
ַהֵּתָבה  ֶאת  ְוָנְתנּו  ְסגּוָרה  ִּכְבֵתָבה  מּוָכִנים  ָהִעְנָיִנים  ָּכל  ֶיְׁשָנם 

ְוַהַּמְפֵּתַח ֶׁשָּלּה ְלָכל־ֶאָחד־ְוַאַחת ִמִּיְׂשָרֵאל
)ַעל ִּפי ְּדַבר ַמְלכּות – ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ְּדָבִרים תנש"א(
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ָלְקחּו ָחֵמׁש ַּדּקֹות ַעד ֶׁשִּנְרְּגעּו ָהרּוחֹות. ִפיֶצ'ע ִהְכִריז ַעל 'ֲאֵסַפת ִטּכּוס ֵעָצה' – ָמה ֶאְפָׁשר 
ְלַהְחִּדיר  ְּכֵדי  ַהַּמְתִאימֹות  ַהְּפֻעּלֹות  ָמֵהן  ְּבַיַחד,  ְוַנְחֹׁשב  "ּבֹואּו  ַהְּגֻאָּלה.  ַלֲהָבַאת  ַלֲעׂשֹות 

'ָמִׁשיַח' ַּבְּסִניף ֶׁשָּלנּו".

"ֲאִני ֵמִבין ֶׁשָהַרְעיֹונֹות ֶׁשִּלי ֵהם ֹלא ְּבִדּיּוק ַהַּמְתִאיִמים", ָּפִניִתי ְלִפיֶצ'ע ִּבְמַעט ְמבּוָכה. 
"ֲאַנְחנּו ֹלא ְצִריִכים ִלְבֹרַח ְלׁשּום ָמקֹום, ְוֹלא ְלַנּסֹות ְלִהְׁשּתֹוֵלל ְּבָכל ָהעֹוָלם... ְלִפי ַמה 
ֶּׁשִהְסַּבְרָּת, ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ַלֲהֹפְך ֶאת ַהָּמקֹום ֶׁשָּלנּו. ִלְקֹלט ֶׁשַהְּגֻאָּלה ִנְמֵצאת ָּכאן, ַּבָּיַדִים 

ֶׁשָּלנּו"...

"ָנכֹון ְמאֹוד!" ִהְנֵהן ִפיֶצ'ע. "ִאם ִּבְׁשִביל ְלָהִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח ְנַחֵּפׂש ַרְעיֹונֹות ְמפֹוְצִצים, 
ְׁשֵמיִמִּיים – ַהֵּפרּוׁש הּוא ֶׁשַהְּגֻאָּלה ִהיא ָּדָבר ְמֻנָּתק. ִהיא ֹלא ֵחֶלק ֵמַהַחִּיים ָהְרִגיִלים ֶׁשָּלנּו. 
ְוֶזה ַמָּמׁש ֹלא ָנכֹון! ַהְּגֻאָּלה ִהיא ַהְחָּדַרת ָה'ַאֶל"ף' – ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא – ְּבתֹוְך ַהֹּגָלה, 

ְּבתֹוְך ָּכל ִּפָּנה ַּבַחִּיים ַהִּׁשְגָרִתִּיים.

"ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלַהְמִׁשיְך ִלְחיֹות ְּבאֹוָתם ַחֵּיי יֹום יֹום ְּכמֹו ַּבָּגלּות, ְוָׁשם – ְלַהְחִּדיר ְּבָכל 
ִּפָּנה ֶאת ַהְּגֻאָּלה".

ַהֹּכל ָקׁשּור ַלְּגֻאָּלה

ֲאמּוִרים  ֲאַנְחנּו  "ָמה  מֹוִטי.  ֶׁשל  ִמִּפיו  ַהְּקִריָאה  ִנְׁשְמָעה  ַּתְכֶל'ס?"  ַמה   – ִפיֶצ'ע  "טֹוב, 
ַלֲעׂשֹות, ִּבְׁשִביל ְלַהְחִּדיר ָמִׁשיַח ְּבָכל ָּדָבר?"

ִפיֶצ'ע ִּכְמַעט ְוֵהֵחל ַלֲענֹות – ֶאָּלא ֶׁשִּפְתאֹום ִנְמַלְך ְּבַדְעּתֹו, ּוָפָנה ֶאל ַהּלּוַח. "ֲאִני ַחָּיב 
ַּכָּמה ִצּיּוִרים טֹוִבים"...

ִפיֶצ'ע ִהְתִחיל ְלַׁשְרֵּבט ַעל ַהּלּוַח ִסְדַרת ִקְׁשקּוִׁשים, ּוְבִצָּדם – ַהּכֹוֶתֶרת: 'ָּכל ָּדָבר ָקׁשּור'. 
"ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשֵהַבְנֶּתם ֶׁשִּנִּסיִתי ְלַצֵּיר ָּכאן ֶקֶׁשר, ֵּכן?"...

מּוָבן,  ֲהֵרי   – ַהָּמִׁשיַח  ְּבִביַאת  ְּבַלַהט  עֹוְסִקים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני  ֵּכיָון 
לֹו  "ֲאַחֶּכה  ִעם  ַהַּׁשָּיכּות  ֶאת  ְלֹראׁש  ְלֹכל  ְמַחְּפִׂשים  ִעְנָין  ֶׁשְּבָכל 
ְּבָכל יֹום ֶׁשָּיבֹוא". ִמָּיד ְּכֶׁשְּיהּוִדי ׁשֹוֵמַע ִּבְקִריַאת ַהּתֹוָרה ֶאת ַהִּמָּלה 
"ִמֵּקץ" – ִמְתעֹוֵרר הּוא: ֲאָהא! ֶזה ְמַרֵּמז ַעל ֵקץ ַהָּגלּות, ְוֵקץ ַהָּיִמים 

ְוֵקץ ַהָּיִמין, ֵקץ ַהְּגֻאָּלה!
)ַעל ִּפי ִׂשיַחת ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ תנש"א(
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ֶּפֶרץ ְצחֹוק ַקל ִנְׁשַמע, ּוִפיֶצ'ע ֵהֵחל ְלַהְסִּביר: "ָהַרִּבי אֹוֵמר, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ֲעסּוִקים ְמאֹוד 
ְּבִעְנָין ְמֻסָּים – ָּכל ָּדָבר ֶׁשֲאַנְחנּו רֹוִאים, ִמְתַקֵּׁשר ִמָּיד ַלּנֹוֵׂשא ּבֹו ָאנּו ֲעסּוִקים. ָּכְך ְּבִדּיּוק 

ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ִלְחיֹות ִעם ָמִׁשיַח. ָּכל ָּדָבר ֶׁשרֹוִאים ְוׁשֹוְמִעים – ָקׁשּור ִמָּיד ַלָּמִׁשיַח.

ְיהּוִדי  ָהַרִּבי – ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ֲחֻנָּכה, אֹוֵמר  ְוַׁשַּבת  ְלֻדְגָמא, ְּבִׂשיָחה ְלַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ  "ָּכְך, 
ֵקץ  ַהָּיִמין,  ְוֵקץ  ַהָּיִמים  ֵקץ  ַעל  ְּבַוַּדאי  ְמֻדָּבר  'ֲאָהּה'!  ִמְתעֹוֵרר:  ִמָּיד  הּוא  ִמֵּקץ,  ׁשֹוֵמַע 

ַהְּגֻאָּלה! ְוַגם ַחג ַהֲחֻנָּכה, ַמְזִּכיר לֹו ִמָּיד ֶאת ֲחֻנַּכת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי.

"יֹוְדִעים ָמה? ַהֻּדְגָמא ֲהִכי טֹוָבה – ִהיא ָהַרִּבי ְּבַעְצמֹו! ֵמָאז ֵהֵחָּלה ְּתקּוַפת ִהְתַּגּלּות ָמִׁשיַח 
ִּבְׁשַנת תנש"א, ֵאין ִּכְמַעט ַחג, ָּפָרַׁשת ָׁשבּוַע אֹו ַּתֲאִריְך ְמֻיָחד – ֶׁשָהַרִּבי ֹלא ִקֵּׁשר ַלְּגֻאָּלה. 
ֲאִפּלּו ֶאת ְיֵמי ֵּבין ַהְּמָצִרים ְוַהּצֹומֹות – ֶׁשְּבֶדֶרְך ְּכָלל ּגֹוְרִמים ִלְתחּוַׁשת ֵאֶבל ְוַצַער ַעל 
ַהֻחְרָּבן ְוַהָּגלּות – ָהַרִּבי ַמָּמׁש 'ָהַפְך' ִליֵמי ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה, ְוִהְדִּגיׁש ׁשּוב ְוׁשּוב ֶׁשֵאּלּו ְיֵמי 

ְסֻגָּלה ַהְּקׁשּוִרים ְלִביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו"...

אֹוֵמר  ֶזה   – ַלָּמִׁשיַח  ָקׁשּור  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ָּדָבר  ָּכל  "ִאם  ְּדָבָריו.  ֶאת  ּדֹוִבי  ָקַטע  "ֶרַגע", 
ֶׁשַּנְפִסיק ִלְלֹמד ַּבְּסִניף ִׂשיחֹות ַעל ָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע, ְוַנְתִחיל ִלְלֹמד ַרק ְּגֻאָּלה ּוָמִׁשיַח?"

ֲהִפיַכת ַהּצֹומֹות ְלִׂשְמָחה

ְּבַׁשָּבת – ָּכְך  ְּבָאב  ְוִתְׁשָעה  ְּבַתּמּוז  ַּתֲעִנּיֹות י"ז  ִּבְׁשַנת תנש"א, ָחלּו 
ִהְסִּביר  ְׁשִליָט"א  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ָהַרִּבי  ִראׁשֹון.  ְליֹום  ִנְדָחה  ֶׁשַהּצֹום 
ָאז ַּבֲאִריכּות, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַהּצֹום ִנְדֶחה ֻמְדֶּגֶׁשת יֹוֵתר ֲהִפיָכתֹו ְלָׂשׂשֹון 

ְוִׂשְמָחה, ְּכמֹו ֶׁשִּיְהֶיה ַּבְּגֻאָּלה.

ַׁשָּבת ִּתְׁשָעה ְּבָאב ָהְיָתה ְׂשֵמָחה ִּבְמֻיָחד, ַּכֲאֶׁשר ַעד ְּכִניַסת ַהּצֹום 
ָהיּו ִּב-770 ִרּקּוִדים סֹוֲעִרים... ְּבֶמֶׁשְך ַהּצֹום, ִחֵּלק ָהַרִּבי ּדֹוָלִרים 

ִׂשיָחה  ָאַמר  ֵכן,  ּוְכמֹו  ְּבַהְפָּתָעה!  ְּפָעִמים   3
ִּפְתאֹוִמית, ַעל ָּכְך ֶׁשִּתְׁשָעה ְּבָאב הּוא יֹום 
ָהַרִּבי  ֵהֵחל  ַהּיֹום,  ּוְבִסיּום  ָמִׁשיַח.  ֵליַדת 
ַאֲחֵרי ַמֲעִריב ֶאת 'ִנּגּון ַהַהָּקפֹות' –  ַּכֲאֶׁשר 
ְּבִהְתַלֲהבּות,  ִלְרֹקד  ֵהֵחּלּו  ַהֲחִסיִדים 
ׁשֹוְכִחים ָלֶלֶכת ֶלֱאֹכל ַאֲחֵרי ַהּצֹום...
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"נּו, ְּבַוַּדאי ֶׁשֹּלא!" ָעָנה ִפיֶצ'ע. "ֲהֵרי ֶזה ְּבִדּיּוק ַמה ֶּׁשִהְסַּבְרנּו – ָּבֶרַגע ֶׁשַחִּיים ָמִׁשיַח, ָּכל 
ָּדָבר ַּבַחִּיים ֶׁשָּלנּו הֹוֵפְך ִלְגֻאָּלִתי. ֹלא ַרק ְּכֶׁשּלֹוְמִדים ְּגֻאָּלה ּוָמִׁשיַח! ַּגם ָּכל ָּדָבר ַאֵחר 
ֶׁשּלֹוְמִדים, ַּבֻחָּמׁש ּוַבְּגָמָרא, ַּבֲחִסידּות, ְוַכּמּוָבן ַּבִּׂשיחֹות ֶׁשל ָהַרִּבי – ִמְתַקֵּׁשר ִמָּיד ַלָּמִׁשיַח.

"ֵיׁש ֶהְסֵּבר ְמֻיָחד ֶׁשל ָהַרִּבי. ָהַרְמַּב"ם אֹוֵמר ֶׁשְּבִסְפֵרי ַהְּנִביִאים ֻמְזָּכִרים ַהְרֵּבה ְנבּואֹות 
ַהְּסָפִרים  ֶׁש'ָּכל  ָהַרְמַּב"ם,  ֶאת  ְמָפֵרׁש  ָהַרִּבי  ַהְּסָפִרים ְמֵלִאים ְּבָדָבר ֶזה'.  'ָּכל  ַהְּגֻאָּלה,  ַעל 
ְמֵלִאים' ַהַּכָּוָנה ִהיא ֶׁשֲאִפּלּו ַהְּפסּוִקים ֶׁשֹּלא ְמַדְּבִרים ְּבָגלּוי ַעל ַהְּגֻאָּלה, ַוֲאִפּלּו ַהְּפסּוִקים 

ֶׁשְּמַדְּבִרים ַעל ַהָּגלּות – ַּגם ֵהם ְּבֶעֶצם ְקׁשּוִרים ַלְּגֻאָּלה!

"זֹו ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלנּו – ְּכֶׁשִּנְחֶיה ָמִׁשיַח ֶּבֱאֶמת, נּוַכל ִלְמֹצא ֵאיְך ֶּבֱאֶמת ַהֹּכל ָקׁשּור ַלְּגֻאָּלה".

"אֹוֵקי!" ִסֵּכם יֹוְסֶק'ה. "ָאז ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְפֹעל ֶׁשָּכל ַהְּסִניף ִיְהֶיה ָקׁשּור ַלָּמִׁשיַח. ֵמַהּיֹום, 
ִפיֶצ'ע, ַּתְסִּביר ָלנּו ְּבסֹוף ָּכל ְּפִעילּות ֵאיְך ַמה ֶּׁשָּלַמְדנּו ַהּיֹום – ָקׁשּור ַלָּמִׁשיַח! אּוְּפס... 

ְּבֶעֶצם, ַעְכָׁשו ֲאִני קֹוֵלט ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ָּתִמיד, ַּגם ָּכָכה"...

ִהַּבְטנּו ְּבִפיֶצ'ע ְּבַהֲעָרָכה, ַאְך הּוא ָהָיה ָעסּוק ְּכָבר ַּבִּצּיּור ַהָּבא.

ִׂשְמַחת ַהְּגֻאָּלה

'ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה'! ָזֲעָקה ַהּכֹוֶתֶרת, ּוְלִצָּדּה – ְׁשֵּתי ְּדֻמּיֹות ֶׁשל ֲאָנִׁשים, ֶׁשֲאמּוִרים ִלְהיֹות 
ַעִּליִזים ּוְמַקְּפִצים...

"ַּכּמּוָבן, ֶׁשֶּזה ַאַחד ַהְּדָבִרים ֲהִכי ֲחׁשּוִבים ִליהּוִדי ֶׁשַחי ָמִׁשיַח – ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה! 

ְלָאָדם  'ָאסּור  ַהִּמָּדה.  ַעל  ֶיֶתר  ִלְׂשֹמַח  ֶׁשָאסּור  ָּכתּוב  ַּבְּגָמָרא,  ֶנֱאַמר  ָּכְך  ַהָּגלּות,  "ִּבְזַמן 
ֶׁשְּיַמֵּלא ְׂשחֹוק ִּפיו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה'. ַרק ְּבִעִּתים ְמֻיָחִדים, ְּבִׂשְמָחה ֶׁשל ִמְצָוה ְוַכּדֹוֶמה... ֲאָבל 
ִּבְׁשַנת תנש"א, ָקַבע ָהַרִּבי – ֶׁשִהְׁשַּתּנּו ַהְּזַמִּנים. ִמֵּכיָון ֶׁשְּנִׂשיא ּדֹוֵרנּו, ַהָּמִׁשיַח ֶׁשְּבדֹוֵרנּו, 

ִהְתַּגָּלה ְּבָכל ַהֹּתֶקף – ְּכָבר ֶיְׁשָנּה ָהְרׁשּות ִלְׂשֹמַח ְּבִלי ַהְגָּבלֹות!

"ְוֶזה ָּברּור, ִּכי ֲהֵרי ְּכֶׁשֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ּוְבטּוִחים ַּבְּנבּוָאה ֶׁשל ָהַרִּבי ֶׁשָּמִׁשיַח ַמִּגיַע ָּכֵעת – 
ְּבַוַּדאי ֶׁשִּנְהֶיה ָּכל ַהְּזַמן ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה!"

"נּו, ָאז ָמה עֹוִׂשים ַּבְּסִניף ֶׁשָּלנּו ְּכֵדי ְלהֹוִסיף ְּבִׂשְמָחה?" ָׁשַאל ַיעְנְקֶל'ה.

"ֲאִני ַמִּציַע", ָקָראִתי, "ֶׁשִּנְׁשַּתֵּמׁש ַּבַּתְקִציב ַהְּמֻיָחד ֶׁשִּקַּבְלנּו, ְּכֵדי ִלְקנֹות ַרְמקֹול ֲעָנִקי, 
ֶׁשַּיְׁשִמיַע ַּבְּסִניף ֶׁשָּלנּו ִנּגּוֵני ִׂשְמָחה. נּוַכל ַּגם ַלֲעֹרְך ִמֵּדי ַּפַעם ִרּקּוִדים ְלֵזרּוז ַהְּגֻאָּלה, 

ְואּוַלי ֲאִפּלּו ְלַסֵּים ָּכל ְּפִעילּות ְּבִרּקּוד 'ְיִחי'"...

"נּוַכל ֲאִפּלּו ַלֲעׂשֹות ִרּקּוִדים ָּבְרחֹובֹות, ְלַהְרִקיד ֶאת ָהעֹוְבִרים ְוָׁשִבים!" ִהְצָטֵרף ָּברּוְך 
ְּבִהְתַלֲהבּות.
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ְלַפְרֵסם ְלָכל ַאְנֵׁשי ַהּדֹור

"טֹוב, ִאם ִּדַּבְרָּת ַעל ָהֲאָנִׁשים ָּבְרחֹוב – ֶזה ַמְזִּכיר ָלנּו, ַּכּמּוָבן, עֹוד ְּפֻעָּלה ֲחׁשּוָבה ֶׁשל 
ָחִסיד ֶׁשַחי ָמִׁשיַח", ָאַמר ִפיֶצ'ע ּוָפָנה ׁשּוב ֶאל ַהּלּוַח. ַהַּפַעם, ְיִציַרת ַהּמֹוֵפת ָהְיָתה ִרּבּוַע 

ֲעָנק ִעם ְׁשֵני ַקִּוים ַּתְחָּתיו – "ֶזה ִנְרֶאה ְּכמֹו ֶׁשֶלט, ָנכֹון?" ָצַחק ִפיֶצ'ע. 'ִּפְרסּום ָמִׁשיַח'.

"נּו, ֶזה ָּברּור!" ִהְמִׁשיְך ִפיֶצ'ע ְּבַלַהט. "ִמי ֶׁשֶּבֱאֶמת ַחי ָמִׁשיַח, ֹלא ָיֹכל ִלְׁשמֹר ֶאת ָהִעְנָין 
ְלַעְצמֹו. הּוא ְמַדֵּבר ַעל ֶזה ׁשּוב ָוׁשּוב, הּוא 'ַמְדִּביק' ֶאת ֻּכָּלם ַּבַחּיּות ֶׁשּלֹו ּוְמַפְרֵסם ֶאת 

ֶזה ְלָכל ִמי ֶׁשַרק ֶאְפָׁשר!

"ֶזה ֶּבֱאֶמת ַהַּתְפִקיד ֲהִכי ָחׁשּוב ֶׁשל ַהְּתקּוָפה ֶׁשָּלנּו. ֶּבָעָבר, ָהְיָתה ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלנּו ְלָהִכין 
ֶאת ָהעֹוָלם ִלְקַראת ַהְּגֻאָּלה. ָהעֹוָלם ֹלא ָהָיה מּוָכן, הּוא ָהָיה ָמֵלא ְּבַהְפָרעֹות ַעל ַהּתֹוָרה 
ְוַהִּמְצוֹות – ּוִבְׁשִביל ֶזה ָהָיה ָצִריְך ַלֲעֹבד ָקֶׁשה. ָּכל ַהְּׁשלּוִחים ֶׁשל ָהַרִּבי, ְוָכל ַה'ִּמְבָצִעים', 

נֹוֲעדּו ְּכֵדי ְלַסֵּים ֶאת ֵּברּור ָהעֹוָלם ְוַהְכָׁשָרתֹו ִלְקַראת ַהְּגֻאָּלה.

"ַּכּיֹום, ְּכֶׁשָהעֹוָלם מּוָכן ַלְּגֻאָּלה – ָהַרִּבי הֹוִדיַע ֶׁשֲעבֹוַדת ַהְּׁשִליחּות ִהְסַּתְּיָמה! ַהָּדָבר ַהָּיִחיד 
ֶׁשִּנְׁשַאר ַּבְּׁשִליחּות ֶׁשָּלנּו, הּוא ֶׁשֻּכָּלם ְיַקְּבלּו ֶאת ְּפֵני ָמִׁשיַח. ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ֵיַדע – 

"אחד הדברים הכי חשובים ליהודי שחי משיח – להיות בשמחה!"
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ֶׁשַהְּגֻאָּלה ְּכָבר ָּכאן, ֶׁשָהַרִּבי הּוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֶׁשֵהֵחל ְלִהְתַּגּלֹות, ְוֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלִהְתּכֹוֵנן 
ַלְּגֻאָּלה ְוִלְחיֹות ְּכמֹו ַּבְּגֻאָּלה.

"ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ְויֹוְדִעים ַעל ַהְּגֻאָּלה – ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלַהֲעִביר ָהְלָאה, ְלָכל 
ָהַרִּבי ֶמֶלְך  ִהְתַּגּלּותֹו ֶׁשל  ִלְקַראת  ָהֵכן  ַיַעְמדּו  ָהֲאָנִׁשים ְּבדֹוֵרנּו  ִמי ֶׁשַרק ֶאְפָׁשר! ֶׁשָּכל 

ַהָּמִׁשיַח".

"ֶאְפָׁשר, ֶּבֱאֶמת, ְלַאְרֵּגן ִמְבָצע ַאִּדיר!" ִהְתָּפֵרץ ָּדִויִדי ְּבִהְתַלֲהבּות. "ִלְקנֹות ֲהמֹון ְׁשָלִטים 
ּוִפְרסֹומֹות, ַּכְרִטיֵסי ָמִׁשיַח, ְוַגם ֹחֶמר ַהְסָּבָרה. ִעם ָּכל ַהַחָּיִלים ַּבְּסִניף ֶׁשָּלנּו ֶאְפָׁשר ִלְכֹּבׁש 

ֶאת ָּכל ָהִעיר!" 

ְסָעָרה ַקָּלה ָּפְרָצה. ֻּכָּלם ֵהֵחּלּו ָלדּון ְּבַלַהט, ֵאיְך ְּבִדּיּוק ִיְתַּבֵּצַע ַהִּמְבָצע ַהָּגדֹול, ְוֵאיְך נּוַכל 
ָלֶגֶׁשת ָלֲאָנִׁשים ְּבִלי ְלִהְתַּבֵּיׁש...

'ַעד ָמַתי' ִמּתֹוְך ַהְּגֻאָּלה

ְנפּוחֹות,  ָּפִנים  ִּבְמִהירּות  ִצֵּיר  הּוא  ָהרּוחֹות.  ִנְרְּגעּו  ַהּלּוַח ׁשּוב,  ֶאל  ָּפָנה  ִפיֶצ'ע  ַּכֲאֶׁשר 
ֵעיַנִים ֲעצּומֹות ְוַכָּמה ַקִּוים ֶׁשִּסְּמלּו ְצָעָקה ָרָמה ּוְמַהְדֶהֶדת... 'ְּדִריַׁשת ַהְּגֻאָּלה'.

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָּכל  ֶאת  ּוְלָהִכין  ְּבַעְצמֹו  ְלִהְתּכֹוֵנן  ָצִריְך  ָׁשִליַח  ָּכל 
ֶׁשהּוא  ַעל־ְיֵדי  ִצְדֵקנּו,  ְמִׁשיַח  ְּפֵני  ְלַקָּבַלת  ְוכּו'  ּוְבִעירֹו  ִּבְמקֹומֹו 
ַמְסִּביר ֶאת ִעְנָינֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח, ְּבֹאֶפן ַהִּמְתַקֵּבל ֵאֶצל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד 

ְלִפי ִׂשְכלֹו ַוֲהָבָנתֹו
)ַעל ִּפי ְּדַבר ַמְלכּות – ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשָרה תשנ"ב(

ֵּכיָון ֶׁשְּכָבר ִסַּיְמנּו ֶאת ָּכל ָהִעְנָיִנים ֶׁשל "ַמֲעֵׂשינּו ַוֲעבֹוָדֵתנּו", 
ּוְבֵמיָלא צֹוֲעִקים ְותֹוְבִעים "ַעד ָמַתי" – ִנְׁשֶאֶלת ִמָּיד ַהְּׁשֵאָלה 
ִיָּתֵכן,  ֵּכיַצד   – ָהִעְנָיִנים  ָּכל  ִנְפֲעלּו  ֶׁשְּכָבר  ֵּכיָון  ַהַּמְרִעיָׁשה: 

ֶׁשְּמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ֲעַדִין ֹלא ָּבא?!...
)ַעל ִּפי ְּדַבר ַמְלכּות – ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ֵעֶקב תנש"א(
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"ָאסּור ָלנּו ִלְׁשֹּכַח ֶאת ַהְּנֻקָּדה ָהִעָּקִרית ַהּזֹו", ִהְרִצין ִפיֶצ'ע. "ָּפׁשּוט ֹלא ְלִהָּׁשֵאר ְרגּוִעים 
ְלֶרַגע, ִלְדֹרׁש ְוִלְתֹּבַע ְּבֹתֶקף – ָלָּמה ַהְּגֻאָּלה ֹלא ִהִּגיָעה?! 'ַעד ָמַתי'!"

"ֶרַגע", ִהְתַּבְלַּבְלִּתי. "ִאם ֲאַנְחנּו ָּכל ָּכְך ְׂשֵמִחים, ְויֹוְדִעים ֶׁשַהְּגֻאָּלה ִהְתִחיָלה – ָלָּמה ֲאַנְחנּו 
ְצִריִכים ִלְצֹעק 'ַעד ָמַתי'? ֵמיָלא ַּפַעם, ְּכֶׁשָהְיָתה ָּגלּות ָקָׁשה ְמאֹוד. ֲאָבל ַהּיֹום?"...

"ְׁשֵאָלה ְמֻצֶּיֶנת", ֶהְחִמיא ִלי ִפיֶצ'ע. "ֶּבֱאֶמת, ֵיׁש ֶהְבֵּדל ָּגדֹול ְמאֹוד ֵּבין ַּפַעם ְלַהּיֹום. ַּפַעם, 
ְּכֶׁשַהָּגלּות ָהְיָתה ְּבָתְקָפּה ְוַהֹחֶׁשְך ָהָיה נֹוָרא – ְיהּוִדים ָצֲעקּו 'ַעד ָמַתי' ְּבַצַער ּוְמִרירּות, 

ְוִהְתַחְּננּו ַלה' ֶׁשְּיַסֵּים ֶאת ְקָׁשֵיי ַהָּגלּות.

"ֲאָבל ַהּיֹום – ֵיׁש ִלְדִריַׁשת ַהְּגֻאָּלה ֶׁשָּלנּו ֹּתֶקף ַאֵחר ְלַגְמֵרי. ֹלא ַרק ִּבְגַלל ַהָּצרֹות ְוַהָּגלּות, 
ֶאָּלא ְּבִעָּקר – ִּבְגַלל ֶׁשַהְּגֻאָּלה ָּכאן ּוָמִׁשיַח ֵהֵחל ְלִהְתַּגּלֹות. ַּדְוָקא ִּבְגַלל ֶזה, ֲאַנְחנּו ֹלא 
ֲאַנְחנּו  ַהְּגֻאָּלה!  ִמּתֹוְך  ֶאָּלא  ַהָּגלּות,  ִמּתֹוְך  ֹלא   – ָמַתי'  'ַעד  צֹוֲעִקים  ֲאַנְחנּו  ְרגּוִעים. 

ִמְׁשּתֹוְקִקים ִלְראֹות אֹוָתּה ְּכָבר, ִּבְׁשֵלמּות ּוְבָגלּוי! 

"ֹלא ְמֻדָּבר ַעל ֵאיֶזה ֲחלֹום ָרחֹוק, ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַקִּוים ֶׁשִּיְתַּגֵּׁשם; ָהַרִּבי הֹוִדיַע ִּבְנבּוָאה ֶׁש'ִהֵּנה 
ֶזה ָמִׁשיַח ָּבא', ָהַרִּבי חֹוֵזר ּוַמְדִּגיׁש ֶׁשִעְנְיֵני ַהְּגֻאָּלה ְּכָבר ִהְתִחילּו. ְּכֶׁשֲאַנְחנּו קֹוְלִטים ֶאת 

"אפשר לארגן מבצע אדיר! המון שלטים ופרסומות, כרטיסי משיח, וגם חומר הסברה"...
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ִּבימֹות  ֲהֵרי  ֲאַנְחנּו  ְמנּוָחה:  ְּבֹחֶסר  ְותֹוְבִעים  ְּבֹתֶקף,  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ּדֹוְרִׁשים  ֲאַנְחנּו   – ֶזה 
ַהָּמִׁשיַח, ֵיׁש ָלנּו ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֶׁשִהְתַּגָּלה ּופֹוֵעל... נּו, ֲאַנְחנּו רֹוִצים ְּכָבר ִלְראֹות אֹותֹו!"

     

ָיָצאנּו ֵמַהְּסִניף ִעם ְרִׁשיַמת ִצּיּוד ֲעָנִקית ֶׁשָעֵלינּו ִלְקנֹות.

ִּבְזכּות ַהְּתרּוָמה ַהְּמֻיֶחֶדת ֵמרּוְסָיה, נּוַכל ְלַׁשְדֵרג ֶאת ַהְּסִניף ֶׁשָּלנּו – ֶׁשַּמָּמׁש ִיְצַעק 'ָמִׁשיַח'! 
ְּגֻאָּלה  ְלִׁשעּוֵרי  ַמְמַּתִּקים  ֲהמֹון  ּוְדָגִלים,  ְׁשָלִטים  ַהְסָּבָרה,  ֹחֶמר  ַרְמקֹוִלים,  ִלְקנֹות  נּוַכל 

ּוָמִׁשיַח ּוְסָפִרים ֲחָדִׁשים ְּבִעְנְיֵני ְּגֻאָּלה ּוָמִׁשיַח.

ֲהמֹון ַחָּיִלים ִנְרָּגִׁשים ִהְתרֹוְצצּו ְסִביב ִפיֶצ'ע. הּוא ַנֲעָנה ְלִהְתַלֲהבּוֵתנּו, ְוִהְסִּכים ָלֶלֶכת ִעם 
ֻּכָּלם ַלֶּמְרָּכז ַהִּמְסָחִרי, ְלַהְתִחיל ֶאת ַהְּקִנּיֹות ְּכָבר ַעְכָׁשו. ַרק ֲאִני ָצַעְדִּתי ֵמֲאחֹוֵרי ֻּכָּלם, 

ְמֻכָּנס ְּבַמְחְׁשבֹוַתי. ִּפְתאֹום, ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו ֹלא ַמָּמׁש ִעְנְינּו אֹוִתי...

לֹוְמִדים,  ֲאַנְחנּו  ִּיְהֶיה?  ַמה  ַּתְכֶל'ס,  ָמנֹוַח.  ִלי  ָנְתנּו  ֹלא  ִפיֶצ'ע  ֶׁשל  ָהַאֲחרֹוִנים  ְּדָבָריו 
ּפֹוֲעִלים, ַמְתִחיִלים ִלְראֹות ּוְלַהְרִּגיׁש ֶׁשַהְּגֻאָּלה ַמָּמׁש ִנְמֵצאת ָּכאן... ֲאָבל ִּבְׁשִביל ָמה – 
ְּכֵדי ֶׁשִּנְקֶנה עֹוד ַהְרֵּבה ִצּיּוד ַלְּסִניף ְוִנְפַּתח ְּבִמְבַצע ִּפְרסּום ֲעָנק?! ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו 

ִיְּקחּו ָׁשבּועֹות ָוֳחָדִׁשים...

ְוָהַרִּבי ֲהֵרי ִהְבִטיַח ָלנּו ָמִׁשיַח ַעְכָׁשו! ָּכל ַהְּפֻעּלֹות ֶׁשָּלנּו ִלְחיֹות ָמִׁשיַח, ְלִהְתַרֵּגל ַלְּגֻאָּלה 
– ֵהן ַרק ִּבְׁשִביל ִלְראֹות ֶאת ַהִהְתַּגּלּות ֶׁשל ָהַרִּבי ִמְתַּגֶּׁשֶמת מּול ֵעיֵנינּו. ָּכאן ְוַעְכָׁשו, 

ְּבִלי ְלַחּכֹות ַאף ֶרַגע!

ְלֶרַגע ָקָטן ִהַּטְׁשְטָׁשה ְרִאָּיִתי, ְוָאז ִנְׁשַמע ִּפְתאֹום קֹול ַרַעׁש ָּגדֹול ֶׁשָהַלְך ְוָגַבר. ָּכל ַהַחָּיִלים 
ְסִביִבי, ְוַגם ָהֲאָנִׁשים ָּבְרחֹוב, ָהיּו ִנְרִאים ִּפְתאֹום ָּכל ָּכְך ְמֻאָּׁשִרים!

ֵּכן, ֵּכן, ֲאִני ֵמִבין – ֶזה ַהּקֹול ֶׁשל ַהּׁשֹוָפר! ּתֹוְך ֶרַגע ַקל ּוְכָבר ָהִיינּו ֻּכָּלנּו ַעל ֲעָנִנים, 
ִנָּׂשִאים ִּבְמִהירּות. ְּכמֹו ָמטֹוס, ַרק ַהְרֵּבה יֹוֵתר ַמֵהר... ְוֵהָּנה ֲאַנְחנּו ְּכָבר ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, 

ְּבֹקֶדׁש ַהָּקָדִׁשים...

ֵּכן! ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א ִהְתַּגָּלה!!!

 – ֶׁשִּלי  ֶׁשַהְּפֻעָּלה  ִהְרַּגְׁשִּתי  ְמִאירֹות,  ֹּכה  ְּבָפִנים  ֲעֵליֶכם'  'ָׁשלֹום  ִלי  ָאַמר  ּוְכֶׁשָהַרִּבי 
ַה'ִּטירֹונּות' ִלְלֹמד ּוְלִהְתַרֵּגל ַלְּגֻאָּלה – ִהיא ִהיא זֹו ֶׁשֵהִביָאה ֶאת ַהִהְתַּגּלּות ַהִּנְכֶסֶפת...
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ַהַּמְפֵּתַח ַּבָּיַדִים ֶׁשָּלנּו. ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח ֹלא ְצִריִכים ְּפֻעּלֹות 

ְׁשֵמיִמּיֹות ּוְגבֹוהֹות. ָעֵלינּו ְלַהְכִניס ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְלתֹוְך ַהַחִּיים ֶׁשָּלנּו, 
ַעל ְיֵדי ֶׁשִּנְהֶיה ֲחדּוִרים ָּבִעְנְיֵני ָמִׁשיַח:

ָּדָבר ֶׁשהּוא רֹוֶאה  ָּכל  ָמִׁשיַח –  ֶׁשַחי  ְיהּוִדי  ְלָמִׁשיַח.  ַהֹּכל ָקׁשּור 

ְוׁשֹוֵמַע, ְוָכל נֹוֵׂשא ֶׁשהּוא לֹוֵמד, ִמְתַקֵּׁשר ֶאְצלֹו ִמָּיד ְלָמִׁשיַח. ֲאִפּלּו 
ַּבְּמקֹומֹות ֶׁשָּבֶהם ֻמְסָּבִרים ְּדָבִרים ֲאֵחִרים, הּוא מֹוֵצא ֶאת ַהֶּקֶׁשר 

ַלְּגֻאָּלה.

ְּגדֹוָלה,  ְּבִׂשְמָחה  ִנְמָצא  ָמִׁשיַח  ֶׁשַחי  ְיהּוִדי  ַהְּגֻאָּלה.  ִׂשְמַחת 

ִּביִדיָעה ֶׁשָּמִׁשיַח ִהְתַּגָּלה ְּכָבר, ְוִהֵּנה הּוא ָּבא.

ִּפְרסּום ָמִׁשיַח. ְיהּוִדי ֶׁשַחי ָמִׁשיַח, ְמַפְרֵסם ֹזאת ְלָכל ָהעֹוָלם! 

ָעֵלינּו  ַּכּיֹום  ִהְסַּתְּיָמה.  ַלְּגֻאָּלה –  ְלָהִכין ֶאת ָהעֹוָלם  ַהְּׁשִליחּות 
ְלַפְרֵסם ְלֻכָּלם ֶאת ִהְתַּגּלּותֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ּוְלָהִכין 

אֹוָתם ְלַקֵּבל ֶאת ָּפָניו.

ְּכָבר  ֶׁשַהְּגֻאָּלה  ְויֹוֵדַע  ָמִׁשיַח  ֶׁשַחי  ְיהּוִדי  ַהְּגֻאָּלה.  ְּדִריַׁשת 

ִהְתִחיָלה – ַהָּדָבר ְמעֹוֵרר אֹותֹו יֹוֵתר ִלְדֹרׁש ְּבֹתֶקף ְּבִלי ֶאְפָׁשרּות 
ְלֵהָרַגע ּוְלִהְתַאֵּפק: 'ַעד ָמַתי'?! רֹוִצים ִלְראֹות ֶאת ַהְּגֻאָּלה 

ְּבָגלּוי!

מראי מקומות 
הפרק בכללותו מבוסס על דבר מלכות ש"פ אחרי קדושים תנש"א. ש"פ פנחס תנש"א, ועל כמה 

מהשיחות דלקמן.

כדי להביא משיח צריכים לחיות משיח במקום ובזמן שלנו: דבר   
דבר  גם  וראה  תשנ"ב.  שמות  ש"פ  תנש"א.  פינחס  ש"פ  מלכות 

מלכות ש"פ אחרי קדושים תנש"א.

קישור כל דבר למשיח: שיחת ש"פ מקץ תנש"א. דבר מלכות ש"פ   
עקב תנש"א סי"א. ועוד.

ש"פ    מלכות  דבר  שיחות  ראה  ושמחה:  לששון  הצומות  הפיכת 
הסוכות  דחג  ב'  ליל  שיחת  גם  וראה  תנש"א.  דברים  וש"פ  בלק 

תשנ"ב )שיחות קודש ח"א ע' 117(.

"כל הספרים מלאים בדבר זה": דבר מלכות ש"פ אחרי קדושים   
תנש"א הערה 120.

שמחת הגאולה: שיחת י"א אלול תנש"א )שיחות קודש ח"ד ע'   
254(. וראה גם דבר מלכות ש"פ בשלח תשנ"ב. ועוד.

ש"פ    מלכות  דבר  חי משיח באמת:  כבוחן האם   – פירסום משיח 
פינחס תנש"א סי"ד.

פני    לקבל  העולם  להכין את  וצריכים  הסתיימה עבודת השליחות 
משיח: דבר מלכות ש"פ חיי שרה תשנ"ב. ועוד.

ומהם נלקטו בספר     – ריבוי עצום של שיחות  דרישת הגאולה: 
'עד מתי'.

בדורנו מודגשת דרישת הגאולה דוקא בגלל שהגאולה החלה: ראה   
דבר מלכות ש"פ עקב תנש"א. ש"פ וירא תשנ"ב. ש"פ משפטים 
תשנ"ב ס"ט. ועוד. ולהעיר מד"ה ואתה תצוה תשמ"א ס"ט )סה"מ 

מלוקט ח"ו ע' קלד(. 

להבאת    מעשיו  על  כתודה  עליכם'  'שלום  ליהודי  יאמר  משיח 
הגאולה: ראה דבר מלכות ש"פ במדבר תנש"א סי"ג.
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 א. ַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ַצֲעַקת 'ַעד ָמַתי' ַּפַעם, ִּבְזַמן קִֹׁשי ַהָּגלּות, ְלֵבין 'ַעד ָמַתי' ַהּיֹום – 
ִּבימֹות ַהָּמִׁשיַח? 

א. ַּפַעם – ָצֲעקּו ִּכי ָרצּו ֶאת ַהְּגֻאָּלה. ַהּיֹום – ִּכי ָהַרִּבי ְמַבֵקׁש ִלְצֹעק.

ב. ַּפַעם – ָצֲעקּו ִּכי ָהָיה ָקֶׁשה ּוִבְקׁשּו ְּגֻאָּלה. ַהּיֹום – ַהְּגֻאָּלה ְּכָבר ִהְתִחיָלה, ְורֹוִצים ִלְראֹות 
אֹוָתּה ִּבְׁשֵלמּות.

ג. ַּפַעם – ִאי ֶאְפָׁשר ָהָיה ִלְתֹּבַע, ְוָלֵכן ִּבְקׁשּו ְּבֶׁשֶקט ֵמה' ֶאת ַהְּגֻאָּלה. ַהּיֹום – ְּכָבר ֶאְפָׁשר 
ַמָּמׁש ִלְתֹּבַע וִלְצֹעק.

 ב. ִּבְׁשַנת תשמ"ה, ִּבֵּקׁש ָחִסיד ְלהֹוִציא ֶאת ַהֵּסֶפר 'ְיִחי ַהֶּמֶלְך' – ַעל ִסָּמֵני ֶמֶלְך 
ַהָּמִׁשיַח ָּבַרְמַּב"ם – ַעל ְמָנת ְלַפְרֵסם ּוְלהֹוִכיַח ְּבצּוָרה ִהְלָכִתית ֶׁשָהַרִּבי הּוא ַהָּמִׁשיַח. ָהַרִּבי 
ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א ָׁשַלל ֹזאת ַּבֲחִריפּות, ְּכֵדי ֶׁשַהִּפְרסּום ֹלא ַיְפִריַע ַלֲהָפַצת ַהֲחִסידּות. 
ַּכָּמה ָׁשִנים ַאַחר ָּכְך, ִּבְׁשַנת תשנ"ב, ִאֵּׁשר ָהַרִּבי ֶאת ַהְדָּפַסת ַהֵּסֶפר ְּבַמֲענֹות ְמעֹוְדִדים 

ְּביֹוֵתר.

ַנֵּסה ַלֲחֹׁשב – ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשָּלַמְדנּו ַהּיֹום ַּבֶּפֶרק – ַמִהי ַהִּסָּבה ַלִּׁשּנּוי? ַמּדּוַע ִּבְׁשַנת תשנ"ב 
ִהִּתיר ָהַרִּבי ֶאת ֲהָפַצת ַהֵּסֶפר?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

.________________________________________________________
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ֶׁשרֹוִאים  ָדָּבר  ָּכל  ָמִׁשיַח.  ִעם  ִלְחיֹות  ַחָיִּבים  ֲאַנְחנּו  ְּבִדּיּוק  "ָּכְך  ַמְסִּביר:  ִפיֶצ'ע 
ְוׁשֹוְמִעים – ָקׁשּור ִמָיּד ַלָמִּׁשיַח".

ַנֵּסה ִלְמֹצא ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ֵמָהֵארּוִעים ַהָּבִאים ַלָּמִׁשיַח:

ִטּיּול ַלְּבֵרָכה ___________________________________________.

ֲחֻתָּנה ________________________________________________.

ִמְלֶחֶמת ּוָפַרְצָּת _________________________________________.

ַחג ַהָּׁשבּועֹות ___________________________________________.

 ג. ִלְסִניף ִצְבאֹות ה' ְּדרּוָׁשה ְרִׁשיַמת ַהָּצעֹות ִלְפֻעּלֹות ֲחָדׁשֹות ְּכֵדי ִלְחיֹות ְּגֻאָּלה.ְּבַחר 
ִמֵּבין ָהְרִׁשימֹות ַהָּבאֹות, ֶאת ָהְרִׁשיָמה ֲהִכי ַמְתִאיָמה – ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשָלַמְדנּו ַּבֶּפֶרק.

 

ִּפְרֵקי  ֶׁשל  ַּדִּפים  ֲהמֹון  ֶׁשל  ַהְדָּפָסה 
ֶׁשֹּיאְמרּו  ְיהּוִדים  ֵּבין  ַלֲחֻלָּקה  ְּתִהִּלים 
ְּגָמָרא  ִלּמּוד  ּוִמְבַצע  ְּתִהִּלים, 

ְּבַחְברּותֹות ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהְּׁשכּוָנִתי.

ִׁשעּוֵרי  ִלְפִתיַחת  ּוְׁשִתָּיה  ַמְמַּתִקים 
ְּגֻאָּלה ּוָמִׁשיַח ְּבָכל ַהִּכּתֹות, ֶּדֶגל ָמִׁשיַח 
ֲעָנק ִלְתִלָּיה ַעל ַהְּסִניף, ּו-250 ֲעלֹוֵני 

ַהְסָּבָרה ַלֲחֻלָּקה ְּב'ִמְבָצִעים'.

ָמִׁשיַח  ֶּדֶגל  ִעם  ּפֹוְרִחים  ַּכּדּוִרים   150
ְלִפְרסּום ָּבָאֶרץ, ַּתֲחַנת ַרְּדיֹו ֲאֶמִריָקִאית 
ֲעָנִקית ְלִׁשּדּוֵרי ָמִׁשיַח, ְועֹוד 10 ְמטֹוֵסי 

ָמִׁשיַח ְלִפְרסּום ְּבחּו"ל.

ִּבְנַין ִצְבאֹות ה'  ִלְבִנַּית  ְמֻיָחד  ַּתְקִציב 
סְפִרּיֹות,  ֶׁשִּיְכלֹול  ָהִעיר,  ְּבֶמְרַּכז  ֲעָנק 
ַּתְמחּוי  ֵּבית  ְּכֶנֶסת,  ֵּבית  מֹוֲעדֹוִנים, 

ְלִנְזָקִקים ְוִכּתֹות ִלּמּוד.
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לעילוי נשמת
מרת יהודית בת שלמה חיים ע"ה ליסון

ר' אברהם חיים ב"ר מאיר ווילמה ז"ל רוזנפלד

נלב"ע ט"ז אייר

 

ר' אשר ארמין ב"ר שלמה ורחל לאה ע"ה מרקוס

נלב"ע כ"ב תמוז

ר' יעקב אויגן ב"ר שלמה ורחל לאה ע"ה מרקוס

נלב"ע י"ז ניסן

מרת ציטה זיסל ב"ר דוד וסימה רחל ע"ה ריינהרץ

נלב"ע כ"ב תמוז

מרת לאה ב"ר מאיר ווילמה ע"ה רוזנפלד

נלב"ע כ"ה מרחשון

ת.נ.צ.ב.ה.
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לזכות
החיילים בצבאות השם בנימין שי’ שירה חנה שתחי' 

שניאור זלמן שי’

למשפחת ר’ אלון יצחק וסימה נבו

להתקשרות פנימית ואמיתית לרבי מלך המשיח

להיות שלוחים נאמנים בבריאות טובה ובהצלחה מרובה 
מתוך עשירות בגשמיות ורוחניות

לזכות
שלום דובער בן שולע רייזל שושנה

ורעייתו אסתר שרה בת מיכל חנה

וילדיהם חי׳ מושקא בת אסתר שרה

דבורה לאה בת אסתר שרה

מנחם מענדל בן אסתר שרה

דיקשטיין

לעילוי נשמת
הילדה חיילת בצבאות ה’ חי’ מושקא ע"ה בת הרה"ח ר’ 

שניאור זלמן שליט"א זלצמן 

שליחה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח מיום לידתה בניאגרה 
קנדה

נפטרה ביו"ד תמוז ה’תשע"ה

והקיצו ורננו שוכני עפר והיא בתוכם תיכף ומיד ממש 
בהתגלות כ"ק אדמו"ר מה"מ
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