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ִאגֶֶּרת לַחַיָּל
 ֵאֶליָך ַחָּיל ָיָקר,

ֶׁשרֹוֶצה ְלָהִביא ָמִׁשיַח!

ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהֶּזה  ַהִּויֵדאֹו  ָמה  ִמּׁשּום  ַהָּמָסְך...  ֶאת  ִּכִּביִתי  ַעְכָׁשו  ְּבִדּיּוק 
ֶׁשָרִאיִתי ַעְכָׁשו, ֹלא ָהָיה ְּכמֹו ָּכל ַהִּויֵדאֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ֶׁשָרִאיִתי ְּבֶמֶׁשְך ָּכל 
ַהַחִּיים ֶׁשִּלי. ֶאת ַהִּויֵדאֹו ַהֶּזה ֲאִני רֹוֶאה ַּבָּיִמים ָהַאֲחרֹוִנים ְּבָכל יֹום. הּוא 
ַמְרִעיד ֶאְצִלי ֵאיזֹו ִּפָּנה ַּבֵּלב, הּוא ַמְדִליק ֵאיֶזה ַמֶּׁשהּו ְּבתֹוִכי ְוַה'ַּמֶּׁשהּו' 
ַהֶּזה ּגֹוֵרם ִלי ָלֶלֶכת ְלַהְחִליט ֶׁשֵּמַעְכָׁשו ַהֹּכל ִיְהֶיה ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי, ָּכל ֶרַגע 
ֵמַעְכָׁשו ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ָּכל ֶׁשִּביָכְלִּתי ַלֲהָבַאת ַהִהְתַּגּלּות ֶׁשל ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א.

ַהִּויֵדאֹו ַהֶּזה הּוא ַהִּׂשיָחה ֶׁשל כ"ח ִניָסן תנש"א: ַּבִּׂשיָחה ַהֹּזאת ָהַרִּבי ֶמֶלְך 
ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א זֹוֵעק ִמִּקירֹות ִלּבֹו: ֵאיְך ֶאְפָׁשר ָלנּוַח ְוָלֶׁשֶבת ְּבֶׁשֶקט 
ָּכל עֹוד ָמִׁשיַח ֲעַדִין ֹלא ָּבא... ִּתְפֲעלּו, ַּתֲעׂשּו ַהֹּכל ַלֲהָבַאת ַהְּגֻאָּלה. ַהֹּכל 
ַיְצִליחּו  ֶׁשַּוַּדאי  ַעְקָׁשִנים  ֲעָׂשָרה  ְוִיָּמְצאּו  ַהְלַואי  ָּבֶכם!  ַרק  ָּכֵעת  ָּתלּוי 
ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה! ָהַאֲחָריּות ִהיא ֶׁשָּלֶכם ְלָהִביא ֶאת ַהִהְתַּגּלּות ְּבֹפַעל 

ַמָּמׁש!

ִאִּתי  ֶּׁשִהְתַרֵחׁש  ִמַּמה  ּתֹוָצָאה  הּוא  ֶזה,  ֶׁשָּכל  ִהיא  ָהֱאֶמת 
ַּבְּזַמן ָהַאֲחרֹון, ָּכל ַהִּׂשיחֹות ֶׁשִּלי ִעם ר' ׁשֹוֶלם, ִעם מֹוִטי, 
ִעם ַׁשי ֶׁשַּתִּכירּו ַּבִּסּפּור ֶׁשִּלְפֵניֶכם, ַמה ֶּׁשִהְתַרֵחׁש ְּבֵבית 
ַּבַּטְנק,  ַהְמֻיָחִדים  ּוַבִּמְבָצִעים  ַחַּב"ד  ַּבֵּבית  ַהַּתְבִׁשיל, 

ָּכל ֵאּלּו ִהְׁשִּפיעּו ָעַלי ְמֹאד. 

ְׁשִליָט"א  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ֶׁשָהַרִּבי  ְלָהִבין  ִהְתַחְלִּתי 
ֶׁשֲאִני  רֹוֶצה  ְׁשִליָט"א  ָהַרִּבי  ַמֶּׁשהּו.  ִמֶּמִּני  רֹוֶצה 
ִיְהֶיה "ְקֵרייִזי ַאַּבאּוט ָמִׁשיַח" )=ְמֻׁשָּגע ַעל ָמִׁשיַח(, 
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ִהְתַּגָּלה  ֲעַדִין ֹלא  ְׁשִליָט"א  ֶׁשָהַרִּבי  ִלי  נֹוֵגַע  ֶׁשִּיְהֶיה  'ַעְקָׁשן' -  ֶׁשֶאֱהֶיה 
ְוֶאֱעֶׂשה ַהֹּכל ִּבְׁשִביל ַהִהְתַּגּלּות.

ָלֵכן, ֶהְחַלְטִּתי ִלְכֹּתב ּוְלַסֵּפר ָלֶכם ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשָּקָרה ִלי ַּבְּזַמן ָהַאֲחרֹון, 
ֵאיְך ֵהַבְנִּתי ֶׁשֻּמְכָרִחים ִלְהיֹות 'ַעְקָׁשן'. ִּתְקְראּו ֶאת ַהחֹוֶבֶרת ׁשּוב ְוׁשּוב 
ֶאת  ְלָהִביא   — ַהְּמִׂשיָמה  ֶאת  ַעְצְמֶכם  ַעל  ָלַקַחת  ַאֶּתם  ַּגם  ְוַתְחִליטּו 

ַהִהְתַּגּלּות ֶׁשל ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א!

ַחָּיִלים ְיָקִרים! ַחָּיֵלי ִצְבאֹות ה' ֲאֶׁשר ְּבַמֲחנֹות ַהַּקִיץ - תשע"ו, ַהָּדָבר 
ִּביָכְלֵּתנּו! ִאם ָהַרִּבי רֹוֶצה ֶׁשַּנֲעֶׂשה ֶאת ֶזה, ַוַּדאי ַנְצִליַח!

ֲאֶׁשר  ָּכל  "ֲעׂשּו  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּזָעָקה  ֵמָאז  ָעְברּו  ָׁשִנים  ְוָחֵמׁש  ֶעְׂשִרים 
ֹלא  ְׁשִליָט"א  ָהַרִּבי  ַוֲעַדִין  ַמָּמׁש"  ְּבֹפַעל  ָמִׁשיַח  ֶאת  ְלָהִביא  ִּביָכְלְּתֶכם 
ָהַאֲחָריּות,  ֶאת  ָלַקַחת  ַלָּיַדִים,  ָהִעְנָיִנים  ֶאת  ָלַקַחת  ֻמְכָרִחים  ִהְתַּגָּלה, 

ִלְהיֹות "ַעְקָׁשִנים" ּוְלָהִביא ְּבֹפַעל ֶאת ַהְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה!

ָהַרִּבי סֹוֵמְך ָעֵלינּו! ֻמְכָרִחים ָלַקַחת ַאֲחָריּות!

ְּבִצִּפָּיה ְלִהְתַּגּלּות ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א ַנאּו ַמָּמׁש!

ְׁשמּוִליק





8

יַח ּתַכְלִית הַבְִּריָאה - ָמׁשִ

ּפֶֶרק א

יַח ּתַכְלִית הַבְִּריָאה - ָמׁשִ
"ְטַרח"!

ָהעֹוֵזר ֶׁשל ר'  'ָנַחת' מֹוִטי,  ַוֲעֵליֶהם  ַהֶחֶדר,  ְּבָכל  ִנְׁשְּפָכה  ָהַאְרָּגִזים  ְּתכּוָלָתם ֶׁשל 
ׁשֹוֶלם. ָּפָניו ֶׁשל מֹוִטי ִהְתַעְּותּו ֵמַהְּכֵאב. ַרְצִּתי ַלֲעֹזר לֹו, ָלֵתת לֹו ָיד ּוְלָהִקים אֹותֹו 
ִמְּכֵאִבים,  ֶנֱאַנק  ֵּבְיֶּגל". מֹוִטי  "ֵּבְיֶּגל  ְוַהִּנְׁשנּוִׁשים ֶׁשל  ַהֵּבְיָּגֶלה  ֵמֲעֵרמֹות  ַאט ַאט 
ֶׁשר' ׁשֹוֶלם  ַהָּקִרים  ַהַּמִים  ּכֹוס  מּול  'ּתֹוָדה'  ְמַמְלֵמל  ַהָּסמּוְך,  ַהִּכֵּסא  ַעל  ְוִהְתַיֵּׁשב 

ַהָּמסּור 'ָׁשַאב' ֵמַה'ְּבֵאר' ַהּמֹוֶדְרִני ֶׁשְּׁשמֹו 'ָּתִמי-ַאְרַּבע' ָהעֹוֵמד ְּבַצד ַהֶחֶדר.

ְּבָיָדיו  ַהְּכֵאב  ְנֻקּדֹות  ַעל  ִהְצִּביַע  מֹוִטי  ׁשֹוֶלם.  ר'  ִהְתַעְנֵין  ְלָך?"  ּכֹוֵאב  "ֵאיֹפה 
ּוְבַרְגָליו.

"ּוָמה עֹוד ּכֹוֵאב ְלָך?" ָׁשַאל ר' ׁשֹוֶלם. — "ֶׁשָּמִׁשיַח עֹוד ֹלא ִהִּגיַע"... ָעָנה מֹוִטי, 
ְּבִׂשיא ָהְרִצינּות, ְמַׁשְחֵרר עֹוד ַאְנַחת ְּכֵאב.

"נּו, ֶּבֱאֶמת", ָאַמְרִּתי ִמְּבִלי ֵמִׂשים. "ַרק ַעל ֶזה ַאָּתה חֹוֵׁשב ַעְכָׁשו?!". — "ֵּכן" ָעָנה 
מֹוִטי, ְוֵהֵחל ְמָבֵרְך "ֶׁשַהֹּכל" ְּבַכָּוָנה. "ָאֵמן", ָעִניִתי, ֲעַדִין ֹלא ְמַעֵּכל ֶאת ַהְּתׁשּוָבה 

ֶׁשּלֹו.

"ֲאִני ֹלא ֵמִבין", ָאַמְרִּתי. "ֲאַנְחנּו ָּכאן, ְּבֵבית ַהַּתְבִׁשיל ‘טֹוב ָוֶחֶסד’ ֶׁשל ֵּבית ַחַּב"ד, 
ַאָּתה ֵמִרים ֶאת ָהַאְרָּגִזים ֶׁשל ַהְּתרּומֹות — ְוַכִּנְרֶאה ֵהם יֹוֵתר ֵמַהִּמְׁשָקל ֶׁשְּלָך, ְונֹוֵפל 
ָהֱאֶמת,  ֶאת  "ַּתִּגיד  ִהְתַרְסִּתי.  ָמִׁשיַח?",  ַעל  ְוחֹוֵׁשב  ּכֹוֲאבֹות,  ַמּכֹות  ְמַקֵּבל  ִאָּתם. 

ֶׁשּכֹוֵאב ְלָך ַעְכָׁשו ְוַאָּתה רֹוֶצה ְלֵהָרַגע, ָמה ַהֶּקֶׁשר ָמִׁשיַח?"...

• • •



9

ר' ׁשֹוֶלם ִהְסַּתֵּכל ָעַלי ְּבֵעיַנִים ְּפעּורֹות. "ָמה, ַאָּתה ֹלא ִמְתַּפֵּלל ָּכל יֹום?" ָׁשַאל 
ְּבִניָמה ְמֻבַּדַחת.

"ֶּבַטח ִמְתַּפֵּלל! ִנְרֶאה ְלָך ֶׁשֶּיֶלד ַּבִּגיל ֶׁשִּלי ֹלא ִמְתַּפֵּלל ָׁשלֹוׁש ְּתִפּלֹות ְּבִמְנָין ָּכל 
יֹום? ֲאִני ְּכָבר עֹוד ְמַעט ַּבר ִמְצָוה!" ָאַמְרִּתי ְּבַגֲאָוה. — "נּו, ָאז ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה 
ֶעְׂשֵרה ִנְמֵצאת ַהְּתׁשּוָבה!" ָעָנה ִּבְתרּוַעת ִנָּצחֹון, ּפֹוֶנה ְלֶעְרַּכת ָה'ֶעְזָרה ִראׁשֹוָנה' 
ֶׁשָּנָחה ַעל ַהַּמָּדף, ׁשֹוֵלף ִמָּׁשם ָסִביעֹור ּוֶּפִדים ְלַהְרָּגַעת ַה'ִּׁשְפׁשּוִפים' ֶׁשּמֹוִטי ִקֵּבל 

ְּבָיָדיו ּוְבַרְגָליו.

ר' ׁשֹוֶלם ָרַכן ְלֵעֶבר מֹוִטי, ְמַנֶּקה ּוְמַחֵּטא ַּבֲעִדינּות ֶאת ָהֲאזֹוִרים ַהְּפגּוִעים, ַוֲאִני 
ִּכי  ָמה?  "נּו,   — ְּבֹראִׁשי.  ְׁשמֹוֶנה-ֶעְׂשֵרה  ִּבְרכֹות  ֹּתֶכן  ָּכל  ֶאת  ְלַהֲעִביר  ִנִּסיִתי 
ִליׁשּוָעְתָך ִקִּוינּו ָּכל ַהּיֹום!" ָאַמר מֹוִטי ִמְּמקֹום מֹוָׁשבֹו, ְּבעֹודֹו ִמְתַיֵּסר. — "ְצִריִכים 
ָּדָבר  ָּכל  ַהָּמִׁשיַח,  ְלִביַאת  ַלְּגֻאָּלה,  ַלְיׁשּוָעה,  ַהּיֹום  ְוָכל  יֹום  ָּכל  ּוְלַצּפֹות  ְלַחּכֹות 
ֶׁשּקֹוֶרה ְצִריִכים ִלְזֹּכר ּוְלַהְזִּכיר ֶׁשַהְּגֻאָּלה ֲעַדִין ֹלא ָּבָאה ְוֶׁשֲאַנְחנּו ְמַחִּכים ְלִהְתַּגּלּות 

ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח"...

"ָּברּור ֶׁשַהְּגֻאָּלה הֹוֶלֶכת ְלַהִּגיַע", ָאַמְרִּתי ִמָּיד, "ֲאָבל ָלָּמה ָצִריְך ְלַהְזִּכיר ֶאת ֶזה 
ְּבָכל ָּדָבר, ַּגם ְּבַמֶּׁשהּו ֶׁשֹּלא ָקׁשּור?".

ְוַהִּנְׁשנּוִׁשים  ַהֵּבְיָּגֶלה  ֲחִבילֹות  ֶאת  ֶלֱאֹסף  ַמְתִחיל  ָהִרְצָּפה,  ַעל  ִהְתַיֵּׁשב  ׁשֹוֶלם  ר' 
ְלתֹוְך ַהַּקְרטֹון. "ּבֹוא, ְׁשמּוִליק", ָקָרא ִלי, "ִאם ּתּוַכל ַלֲעֹזר ִלי, ּוֵביְנַתִים ַאְסִּביר 

ּתְִמיִדי,  עִנְיָן  הוּא  יַח  ַהּמָׁשִ ּבְבִיַאת  ָהֱאמוּנָה  עִנְיַן  ׁשֶ ם  ּכְׁשֵ
ּתְִמיִדי,  ִחיּוּב  ל ְמַחּכֶה לְבִיָאתֹו הוּא  זֶה ַהִחיּוּב ׁשֶ ֶרךְ  ּדֶ עַל 
יַח, וְעֹוד יֹוֵתר, ּכְִפי  יְהוִּדי צִָריךְ ּתִָמיד לְַחּכֹות וּלְצַּפֹות לַּמָׁשִ
 .  . ַהיֹּום"  ּכָל  ִקוִּינוּ  לִיׁשוּעְָתךָ  ”ּכִי   — ּבַּתְִפלָּה  אֹוְמִרים  ׁשֶ
יְִהיֶה  יַח, ֲאִפלּוּ  יָּכוּת לַּמָׁשִ ּבְׁשַ ַמזְּכִיר עִנְיָן  הוּ  ר ִמיׁשֶ ּכֲַאׁשֶ
ְמעֹוֵרר  ִמיָּד  זֶה  ֶאלָּא  לְכָךְ,  ָאִדיׁש  ֵאר  לְִהּשָׁ יָכֹול  ַאגַּב — הוּא לֹא  ּבְֶדֶרךְ  זֶה 

יַח. י צִּפִיָּה לַּמָׁשִ ֶאצְלֹו ִרגְׁשֵ

ת עַּמוּד 136. ת ֻחּקַ יָחה א לְָפָרׁשַ יחֹות ֵחלֶק כח ׂשִ עַל־ּפִי לִּקוֵּטי ׂשִ

הַָרבִּי אוֵֹמר
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ְלָך". ִהְתַיַּׁשְבִּתי ַעל ָהִרְצָּפה ְּבֵחֶפץ ֵלב. ֲהֵרי ִּבְׁשִביל ֶזה ָּבאִתי ְלֵבית ַהַּתְבִׁשיל — 
ַלֲעֹזר ְלר' ׁשֹוֶלם ּוְלמֹוִטי ְלִהְתַאְרֵּגן ִלְקַראת ַהֲחֻלָּקה ַהְּׁשבּוִעית ַלִּנְזָקִקים.

הַּמַּטָָרה - דִּיָרה בַּּתַחְּתוֹנִים
ֶאְגֵלי ַהֵּזָעה ֶׁשִּבְצְּבצּו ַעל ִמְצחֹו ֶׁשל ר' ׁשֹוֶלם ֹלא ִהְפִריעּו לֹו ַּכִּנְרֶאה, ִּכי הּוא ָעַבד 
ְּבֶמֶרץ ְוֵהֵחל ַלֲענֹות ִלי ּתֹוְך ְּכֵדי: "ְרֵאה, ְׁשמּוִליק ַהָּיָקר. ה' ָּבָרא ָּכל ָּדָבר ָּבעֹוָלם 
ִעם ַּתְכִלית ְוִעם ַמָּטָרה. ַהֵּבְיָּגֶלה ַהֶּזה ְמֹיָעד ְלַהִּגיַע ַלֶּפה ֶׁשל ַהִּנְזָקק אֹו ַהִּנְזֶקֶקת, 
ְוַהִּנְׁשנּוִׁשים ָהֵאּלּו ַיֲעלּו ַעל ֻׁשְלַחן ַהִּמְׁשָּפָחה ַּדַּלת-ָהֶאְמָצִעים ִמּסֹוף ָהְרחֹוב ִלְכבֹוד 
ַׁשָּבת. סֹוֵכן ַהִּׁשּוּוק ֶׁשָּתַרם ֶאת ָּכל ָהֲעֵרמֹות ָהֵאּלּו — ָעָׂשה ֹזאת ִעם ַמָּטָרה: ְּכֵדי 

ֶׁשֶּזה ַיִּגיַע ִליֵדי ִמי ֶׁשָּזקּוק ְלָכְך".

"ָּברּור, ֲאָבל ָמה ַהֶּקֶׁשר ְלָּמִׁשיַח?" ָׁשַאְלִּתי, אֹוֵסף עֹוד ְׁשֵּתי ֲחִבילֹות ָלַאְרָּגז ַהָּבא 
ַּבּתֹור ּוַמְחִליף ְּתנּוָחה. — "ְּכמֹו ֶׁשָּכל ָּדָבר ָקָטן ִנְבָרא ִעם ַּתְכִלית ְוִעם ַמָּטָרה, ָּכְך 
ַּגם ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו — ָהעֹוָלם ַהָּגדֹול — ִנְבָרא ַעל ְיֵדי ה' ִעם ַּתְכִלית ְוִעם ַמָּטָרה, 
הּוא ֹלא ִנְבָרא ְסָתם ָּכָכה ִּבְׁשִביל ַהֵּכיף", ר' ׁשֹוֶלם ָקם ִמְּמקֹומֹו, ֵמִניף ֶאת ָהַאְרָּגז 

ַלֹּגַבּה ְועֹוֵרם אֹותֹו ַעל ַּגֵּבי ָהַאְרָּגִזים ָהֲאֵחִרים ֶׁשָעְמדּו ְמֻסָּדִרים ְּכמֹו ַחָּיִלים.

ֶאת  ְמַנֵער  ְּבִחּיּוְך,  ר' ׁשֹוֶלם  ָאַמר  ֵמַה'ְּפסּוִקים'",  ֶזה  ֶאת  ָלַדַעת  ָאמּור  ַּגם  "ַאָּתה 
ָהָאָבק ֵמַהִּמְכָנַסִים. "'ְוֶזה ָּכל ָהָאָדם ְוַתְכִלית ְּבִריָאתֹו ּוְבִריַאת ָּכל ָהעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים 
ְוַתְחּתֹוִנים — ִלְהיֹות לֹו ִּדיָרה זֹו ַּבַּתְחּתֹוִנים'. ִלְפָעִמים אֹוְמִרים ֶאת ֶזה ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה 
ְּפָעִמים ֲאָבל ֹלא חֹוְׁשִבים ָמה אֹוְמִרים... ָאז זֹו ְּבִדּיּוק ַהַּמָּטָרה: ָהעֹוָלם ִנְבָרא ְּכֵדי 

ֶׁשַּלה' ִּתְהֶיה ִּדיָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּתְחּתֹון".

ִׁשְפׁשּוִפים  חֹוֵטף  נֹוֵפל,  ַאְרָּגִזים,  סֹוֵחב  ָקֶׁשה,  עֹוֵבד  ֶׁשֲאִני  ְלַעְצְמָך  ְּתָתֵאר  "ָאז 
ּוַבּסֹוף ֶזה ֹלא ַמִּגיַע ַלִּנְזָקִקים — ָאז ִּבְׁשִביל ָמה ָעִׂשיִתי ֶאת ָּכל ֶזה?" ִהְקָׁשה מֹוִטי 
ִמְּמקֹום מֹוָׁשבֹו. "ָּכָכה ַּגם ֵּכן ָהעֹוָלם ַהֶּזה: ִאם הּוא ֹלא ַמִּגיַע ַלַּתְכִלית ֶׁשִּבְׁשִביָלּה 

הּוא ִנְבָרא — ָמִׁשיַח, ָאז ָּכל ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ֹלא ָׁשָוה ְּכלּום, ִּכְבָיכֹול".

ֶׁשַּגם  ָרָצה  "ה'  ְלָבִבי.  ִּבְצחֹוק  ׁשֹוֶלם  ר'  ָאַמר  לֹו..."  ְּכֶׁשּכֹוֵאב  ַּגם  צֹוֵדק,  "מֹוִטי 
ָהַרְגַלִים ֶׁשל מֹוִטי, ַהֵחֶלק ַהָּנמּוְך ְּביֹוֵתר ַּבּגּוף ֶׁשּלֹו, ַיְרִּגיׁשּו ֶאת ַהִּמְצָוה ָהרּוָחִנית 
ִּבְכֵאב ַּגְׁשִמי... ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ִסיָמן ִמָּכְך ֶׁשהּוא ָּבא ַלֲעׂשֹות ִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים... 

— ְסָתם ְסָתם, מֹוִטי, ֹלא ִהְתַּכַּוְנִּתי ֶּבֱאֶמת…
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“ֲאָבל ַמה ֶּׁשֵּכן, ה' ְּבֶהְחֵלט ָרָצה ֶׁשַּגם ַהֵחֶלק ֲהִכי ָנמּוְך ָּבעֹוָלמֹות ֶׁשהּוא ָּבָרא — 
עֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי, ַיֲהֹפְך ִלְהיֹות ַהָּמקֹום ֶׁשִעַּקר ַהְּׁשִכיָנה ִנְמָצא ּבֹו, ֶׁשהּוא ַיְרִּגיׁש 
ָּבעֹוָלם ֶׁשָּלנּו ְּכמֹו ַּבַּבִית, ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ָנִעים ְונֹוַח ְלִהָּכֵנס ְלתֹוכֹו. ְּכמֹו ָאָדם ֶׁשּיֹוֵׁשב 
ַּבַּבִית ֶׁשּלֹו ֶרֶגל ַעל ֶרֶגל, ְועֹוֶׂשה ַּגם ְּדָבִרים ֶׁשהּוא ֹלא ַיֲעֶׂשה ְּבאּוַלם ֲחֻתּנֹות אֹו 

ָּבְרחֹוב".

עֲבוַֹדת הַבֵּרוִּרים
"ֲאָבל ֵאיְך ה' ַיְרִּגיׁש ַּבַּבִית ְּכֶׁשֵאין ָּבעֹוָלם ְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה?" ָׁשַאְלִּתי. "ֲהֵרי ֲהִכי נֹוַח 
לֹו ְלַמְעָלה, ָּבעֹוָלמֹות ָהרּוָחִנִּיים, ָׁשם ַמְרִּגיִׁשים ֶּבֱאֶמת ֶאת ה'! ָׁשם ֵאין ֲעֵברֹות... 
ְוִנְׁשנּוִׁשים ּוְפָצִעים  ֵּבְיָּגֶלה  ְוָכאן, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי, ֹלא ַמְרִּגיִׁשים ְּכלּום... ַרק 

ַּבָּיַדִים ּוָבַרְגַלִים... ְוֵיׁש ֶאְפָׁשרּות ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות".

"ַאָּתה ִמְתַּכֵּון לֹוַמר ֶׁשֶּזה ְּכמֹו ְּכִלי ְמֻלְכָלְך ְמאֹוד ֶׁשַּמְכִניִסים ּבֹו ֹאֶכל ָטִעים... ּוִמי 
ִיְרֶצה ֶלֱאֹכל ֶאת ָהֹאֶכל, ָהא?" ִהְמִׁשיל ר' ׁשֹוֶלם. "זֹו ְׁשֵאָלה ָיָפה".

"ָאז ָלָּמה ֶּבֱאֶמת ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא רֹוֶצה ִּדיָרה ָּכאן" ָׁשַאְלִּתי.

ים דִּיָרה לַה' ֵאיךְ הַּסִינִים עוֹׂשִ
עַל יְֵדי לִּמוּד  לִיָט"א ּבְהְִתוַעֲדוּת עַל ָהעִנְיָן ַהּזֶה, ׁשֶ ּפַעַם ִדּּבֵר ָהַרּבִי ׁשְ
יָחה  הַּשִׂ ַאֲחֵרי  ּכֻלֹּו.  ָהעֹולָם  ּכָל  ֶאת  ְמבְָרִרים  ִמצְוֹות  וְִקיּוּם  ּתֹוָרה 
ַאל ֶאת ָהַרּבִי: "ֵאיךְ  יַח לִיִחידוּת, וְׁשָ נִכְנַס יְהוִּדי ֶאָחד לַָרּבִי ֶמלֶךְ ַהּמָׁשִ
נְִּמצִָאים ּבְִסין ָהְרחֹוָקה? ֵאיךְ  ר לְבֵָרר ֶאת ּכָל ִמלְיֹונֵי ַהּסִינִים ׁשֶ ֶאְפׁשָ

גַּם ֵהם יְִהיוּ ֵחלֶק ֵמהִַדּיָרה לַה'"?

נְִמצֵאת  ַאלְּתָ  ָ ׁשּ ּשֶׁ לְַמה  "ַהּתְׁשוּבָה  לֹו:  וְָאַמר  ִחיֵּךְ  לִיָט"א  ׁשְ ָהַרבִּי 
ל ַהּמְעִיל  לְּךָ". אֹותֹו יְהוִּדי ִהְסּתַכֵּל עַל ַהבְִּטנָה ׁשֶ ל ַהּמְעִיל ׁשֶ בַּבְִּטנָה ׁשֶ
ּתוּב "ֵמייד ִאין צַ'יְינָה" )=ְמיֻּצָר ּבְִסין(. ּכָךְ הוּא  לֹּו וִּמיָּד ָמצָא ֶאת הַכִּ ׁשֶ
ֵהם עֹוזְִרים לָנוּ  גַּם לַּסִינִים יֵׁש ֵחלֶק ּבִַדּיָרה לַה' — עַל יְֵדי ׁשֶ ֵהבִין, ׁשֶ

לְַקיֵּם ּתֹוָרה וִּמצְוֹות.

הידעת?
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ָלָּמה,  ׁשֹוֲאִלים  ֹלא  ַהֵּׁשם  ְרצֹון  "ְוַעל  מֹוִטי,  ָעָנה  ַהֵּׁשם",  ְרצֹון  ֶזה  ִראׁשֹון,  "ָּדָבר 
ַמֲעִׂשים  ְוַלֲעׂשֹות  ִיְתָּבֵרְך  ַהֵּׁשם  ְרצֹון  ֶאת  ְלַבֵּצַע  הּוא  ֶׁשָּלנּו  ַהַּתְפִקיד  ֵאיְך.  ֶאָּלא 
ֶׁשִּיְגְרמּו ָלָרצֹון ֶׁשּלֹו ְלִהְתַקֵּים, ְוַלַּתְפִקיד ַהֶּזה קֹוְרִאים ַּבֲחִסידּות "ֲעבֹוַדת ַהֵּברּוִרים". 
ְלֻדְגָמא, ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ָּכאן: לֹוְקִחים ֶאת ַהֵּבְיָּגֶלה ְוַהִּנְׁשנּוִׁשים ּוַמֲעִלים אֹוָתם 
ִלְקֻדָּׁשה. ֲאַנְחנּו ּדֹוֲאִגים ְלָכְך ֶׁשֶּזה ַיִּגיַע ַלְּיהּוִדים, ּוְמַלְּמִדים אֹוָתם ְלַהִּגיד ְּבָרכֹות 
ַעל ַהַּמֲאָכִלים, ְוָכְך ֶזה 'ִמְתָּבֵרר' ְועֹוֶלה ִלְקֻדָּׁשה. ַהֵּׁשם ַמְרִּגיׁש ֶאת ֶזה, ְוָאז נֹוַח לֹו 

ָלבֹוא ְלעֹוָלם ֶׁשּמּוָכן ִלְהיֹות ִּדיָרה ִּבְׁשִבילֹו".

"ַּגם ֵּבית ַהַּתְבִׁשיל ֶזה סּוג ֶׁשל ֲעבֹוַדת ַהֵּברּוִרים", הֹוִסיף ר' ׁשֹוֶלם. "ִמְבֶנה, ֶׁשָּיכֹול 
ְלַׁשֵּמׁש ְסָתם ִלְמגּוִרים ְוָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשָעׂשּו ּבֹו ַּפַעם ֲעֵברֹות — הֹוֵפְך ְלָמקֹום ֶׁשל 
ְצָדָקה ְוֶחֶסד. ֲאַנְחנּו ַמֲעִלים ּו'ְמָבְרִרים' ֶאת ָהֵעִצים ְוָהֲאָבִנים ְוַהַּבְרִזִּלים ִלְקֻדָּׁשה. 
ִּדיָרה  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ָהָיה  הּוא   — ְּבִחיצֹוִנּיּות  ָיֶפה  ִנְרֶאה  ָהָיה  ֹלא  ַהָּמקֹום  ִאם  ַּגם 
ְוָלֵכן  ָנִאים,  ּוְבֵכִלים  ָנָאה  ְּבִדיָרה  ִּתְׁשֶרה  ֶׁשַהְּקֻדָּׁשה  טֹוב  ֲהִכי  ֲאָבל  ַּבַּתְחּתֹוִנים, 

ִהְׁשַקְענּו ַּבַּמְרֶאה ַהִחיצֹוִני ֶׁשל ֵּבית ַהַּתְבִׁשיל".

ר' ׁשֹוֶלם ִהְסַּתֵּכל ְּבַמָּבט ָחטּוף ַעל ַהָּׁשעֹון. "אֹוי, ְמֻאָחר... ְׁשמּוִליק, ַאָּתה ָּבא ִאִּתי 
ַלַּמְחָסן ְלָהִביא ְּכֵלי ְּפַלְסִטיק ַחד-ַּפֲעִמִּיים? ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ַּכּמּות ְּגדֹוָלה... מֹוִטי, 

ֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ְוחֹוְזִרים, ֵּביְנַתִים ָּתנּוַח...".

ָעִלינּו ַעל ָהֶרֶכב. ר' ׁשֹוֶלם ָּתַחב ֶאת ַהַּמְפֵּתַח ַּבֹחר ְוסֹוֵבב. "ִהֵּנה, ַאָּתה רֹוֶאה? ְּבתֹוְך 
ַהָּמנֹוַע ֵיׁש ִניצֹוץ ָקָטן ֶׁשל ֵאׁש ֶׁשַּמְדִליק אֹותֹו. ָּכל ַהְּזַמן הּוא ְמֻכֶּסה ְוֶנֱעָלם, ֲאָבל 
ָּבֶרַגע ֶׁשַהֶּנָהג ְמסֹוֵבב ֶאת ַהֹחר הּוא ְמַגֶּלה ֶאת ַהּנֹוְכחּות ֶׁשל ַהִּניצֹוץ ַהֶּזה ְוָהֶרֶכב 
ֶׁשֻּמְסָּתר  ֱאֹלִקי,  ִניצֹוץ  ֵיׁש  ָּבעֹוָלם  ָּדָבר  ְּבָכל  ָהעֹוָלם-ַהֶּזה:  ַּגם  ָּכְך  ִלְנֹסַע...  ָיכֹול 
ַּב'ְּקִלָּפה' ֶׁשְּמַכָּסה ָעָליו. ַעל ְיֵדי ְּפֻעּלֹות ֶׁשל ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות — ֶאְפָׁשר ְלַגּלֹות ֶאת 
ַהִּניצֹוץ ֶׁשִּמְסַּתֵּתר ּוִמְתַחֵּבא ְּבָכל ֵחֶפץ ֶׁשהּוא, ֶׁשִּיְהֶיה מּוָכן ְלִגּלּוי ָהֱאֹלקּות ַּבְּגֻאָּלה".

"ָאז ֶזה ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ְּבֵבית ַהַּתְבִׁשיל..." ֵהַגְבִּתי סֹוף סֹוף, ַמְתִחיל ְלָהִבין. 
 — ָׁשַאְלִּתי.  ַּבְּגֻאָּלה?"  ָהֱאֹלקּות  ְלִגּלּוי  מּוָכן  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֲאִני  ַּגם  ִאִּתי?  "ּוָמה 
"ְּבֶהְחֵלט ֵּכן", ָעָנה ר' ׁשֹוֶלם, לֹוֵחץ ַעל ַּדְוַׁשת ַהָּגז ְוִנְכַנס ַלְּכִביׁש ִּבְזִהירּות, ִמְסַּתֵּכל 
ַּבַּמְראֹות. "ָּכל ִמי ֶׁשעֹוֵזר ְלָכְך ֶׁשַהֵחֶפץ ִיְהֶיה ֻמְכָׁשר ְלִגּלּוי ָהֱאֹלקּות — ַּגם הּוא ִנְהָיה 
מּוָכן ָלֶזה. ַאָּתה ָּבאָת ְלֵבית ַהַּתְבִׁשיל ַלֲעֹזר ֶׁשָהֹאֶכל ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַחְּלִקים ִיְהֶיה מּוָכן 

ַלְּגֻאָּלה, ְוַאָּתה ְּבַעְצְמָך ִנְהֵייָת מּוָכן ַּגם ֵּכן...".
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"ּוָמה ִעם ָּכל ּתֹוָׁשֵבי ַהְּׁשכּוָנה? ֵיׁש ְלָך ַמְסִּפיק ֲעבֹוָדה ָלֵתת ָלֶהם ְּבֵבית ַהַּתְבִׁשיל 
ְּכֵדי ֶׁשַּגם ֵהם ִיְהיּו מּוָכִנים?" ָׁשַאְלִּתי ִּבְתִמימּות. ר' ׁשֹוֶלם ָצַחק, ְצחֹוק ְלָבִבי, ְּכמֹו 
ָּתִמיד. — "הֹו, ֵיׁש ְלָך ְׁשֵאלֹות טֹובֹות. ָּברּוְך ה' ֹלא ָצִריְך ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֲעבֹוָדה 
ְוֶׁשֹּלא  ֶׁשָּלנּו,  ָלֶעְזָרה  ֶׁשְּזקּוקֹות  ַיֲחִסית  ִמְׁשָּפחֹות  ְקָצת  ֵיׁש  ִּכי  ַהַּתְבִׁשיל,  ְּבֵבית 
ִיְתַוְּספּו יֹוֵתר. ֲאָבל ָּכל ַהְּיהּוִדים ְּבַיַחד ֻמְפָקִדים ַעל ֲהָכַנת ָהעֹוָלם ַלְּגֻאָּלה, ָּכל ֶאָחד 
ַּבַּמֲעִׂשים ַהְּקַטִּנים ֶׁשּלֹו. ְוָאז, ַהֹּכל ִמְצָטֵרף ְּבַיַחד ְוַהֵּׁשם ָיכֹול ְלִהְתַּגּלֹות ִּבְׁשֵלמּות, 

ֶׁשֻּכָּלם ִיְראּו אֹותֹו ָּכאן ָּבעֹוָלם".

ֶׁשֲאַנְחנּו  ֹזאת אֹוֶמֶרת,  "ָנכֹון...  ְּבֶעֶצב. —  ָאַמְרִּתי  ַּבְּגֻאָּלה"...  ַרק  ִיְהֶיה  ֶזה  "ֲאָבל 
ְצִריִכים ְלַהְמִׁשיְך ַלֲעׂשֹות ִמּתֹוְך ִצִּפָּיה ַלְּגֻאָּלה ֶׁשַּתִּגיַע, ִּכי ָאז ִנְרֶאה ֶאת ַהַּתְכִלית 
ֶׁשל ְּבִריַאת ָהעֹוָלם — ִהְתַּגּלּות ה' ְּבִעְּקבֹות ַהַּמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ֶׁשָּלנּו". ר' ׁשֹוֶלם 
ְמַחֶּכה  ְלָך ֶׁשהּוא  ָעָנה  ַהִּסָּבה ֶׁשּמֹוִטי  "זֹו  ַלֲחִנָּיה.  ְוִנְכַנס  ָיִמיָנה,  ַהֶהֶגה  סֹוֵבב ֶאת 

ַלָּמִׁשיַח, ֶזה ָּכל ַהֶּקֶׁשר!".
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יַח ּתַכְלִית הַבְִּריָאה - ָמׁשִ

ר' ׁשֹוֶלם ָיַרד ַלַּמְחָסן ַוֲאִני ִנְׁשַאְרִּתי ָּבֶרֶכב ַהְמֻמָּזג, ְמַהְרֵהר. 'ַחָּיִבים ְלָהִביא ְּכָבר 
ֶאת ַהְּגֻאָּלה' ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי, 'ִּכי ָּכל עֹוד ֶׁשַהְּגֻאָּלה ֹלא ָּבָאה — ֵאין ׁשּום ַּתְכִלית 

ָלעֹוָלם ַהֶּזה...'.

ּ הָעֲבוָֹדה מוּטֶלֶת עָלֵינו
ִּדיָרה  לֹו  ֶׁשִּתְהֶיה  רֹוֶצה  ה'  'ִאם  ַמְחְׁשבֹוַתי.  חּוט  ֶאת  ִלְטוֹות  ִהְמַׁשְכִּתי  ֶרַגע'  'ַרק 
ָּבעֹוָלם — הּוא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה ְּבַעְצמֹו, ִּבְׁשִביל ָמה ָצִריְך ִלְבֹרא עֹוָלם 
ֶׁשִּנְרֶאה ֹלא ָקׁשּור ַלְּקֻדָּׁשה, ְוַרק ַאַחר ָּכְך ְלַחּכֹות ַלּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ֶׁשָּלנּו?'. ֶהְחַלְטִּתי 
ֶׁשֶאְׁשַאל ֶאת ר' ׁשֹוֶלם ְּכֶׁשַּיְחֹזר ֵמַהַּמְחָסן. ְוִהֵּנה, ֹלא ָחְלָפה ַּדָּקה ְוהּוא ָעָלה, ְמַסֵּמן ִלי 
ָלבֹוא. ָּפַתְחִּתי ֶאת ֶּדֶלת ָהֶרֶכב, ְוִהְתַקַּדְמִּתי ְלִכּוּונֹו. הּוא הֹוִׁשיט ִלי ֲעֵרַמת ִמְכִסים 
ַלַּמְחָסן,  ְלַמָּטה,  יֹוֵרד  ֲאִני  ָהֲאחֹוִרי.  ַּבּמֹוָׁשב  ְוִׂשים  "ַקח,  ִמְּפַלְסִטיק,  ְלֻקְפָסאֹות 
ַעל  ֵּביְנַתִים  "ְׁשֹמר  ָצַחק.  ִלְקֻדָּׁשה",  ַהֹּכל  ֶאת  ְלַהֲעלֹות  ְּכֵדי  ַּבַּתְחּתֹוִנים"  ַל"ִּדיָרה 

ָהֶרֶכב".

הּוא ָחַזר ַאֲחֵרי ַּדָּקה, ְוִהְתִחיל ְלַדֵּבר ִאִּתי ְּכִאּלּו ָקָרא ֶאת ַמְחְׁשבֹוַתי. "ַהֵּׁשם רֹוֶצה 
ֶׁשַהִּדיָרה ִּתְהֶיה ַּבַּתְחּתֹוִנים, זֹאת אֹוֶמֶרת, ֶׁשַהָּמקֹום אֹותֹו ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ָּבָרא 
ְלִדיָרה  ָהעֹוָלם  ֶׁשֲהָכַנת  ָּדרּוׁש  ֶזה  ּוִבְׁשִביל  ְלִדיָרה,  ַיֲהֹפְך  ַעְצמֹו  ִמַּצד  ְּכ"ַתְחּתֹון" 
ִּתְתַּבֵּצַע ַּדְוָקא ַעל ְיֵדי ּוְבֹכָחם ֶׁשל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשַחִּיים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּתְחּתֹון. ֶׁשַּנֲעֹבד 

ָקֶׁשה, ֶׁשָּנִזיַע, ֶׁשִּנְתַאֵּמץ ְוִנְתַיֵּגַע, ְוָאז הּוא ַיִּגיַע ְויֹוִפיַע. ְוֶזה — ָׁשֶוה ָּכל ַמֲאָמץ!".

ַהּתְַחּתֹונִים ִמּצַד עַצְָמם  ַהּכַוָּנָה ּבְִדיָרה ּבַּתְַחּתֹונִים ִהיא ׁשֶ
ה עַל־יְֵדי  יָרה ּתֵעָׂשֶ ַהּדִ יָרה לֹו יְִתּבֵָרךְ, וְלָכֵן צִָריךְ ׁשֶ יְִהיוּ ּדִ
וְָקא  ּדַ ּכִי  ּבְגוִּפים,  ַהְמלֻּבָׁשֹות  ָרֵאל  יִׂשְ מֹות  נִׁשְ ּדְ ָהעֲבֹוָדה 
ֵאין-ּכֵן ִאם  יָרה לֹו יְִתּבֵָרךְ. ַמה-ּשֶׁ ים ַהּתְַחּתֹונִים ּדִ ָאז נַעֲׂשִ
ָאז  ֲהֵרי  ּמִלְַּמעְלָה  ׁשֶ ַהגִּלּוּי  ִמּצַד  ית  נַעֲׂשֵ ָהיְָתה  יָרה  ַהּדִ

יָרה לֹו יְִתּבֵָרךְ. ַהּתְַחּתֹונִים עַצְָמם ִמּצַד עַצְָמם לֹא נַעֲׂשוּ ּדִ

ת ּתַזְִריעַ עַּמוּד 73. יָחה ב לְָפָרׁשַ יחֹות ֵחלֶק יב ׂשִ עַל־ּפִי לִּקוֵּטי ׂשִ

הַָרבִּי אוֵֹמר
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'ְּבֶהְחֵלט', ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי. 'ה' ְמַחֶּכה ְלִהָּכֵנס ַלִּדיָרה ֶׁשּלֹו... ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ֶאְתַאֵּמץ 
יֹוֵתר ְלַמַען ַהַּמָּטָרה ַהּזֹו!'.

• • •

ָהֶרֶכב ַעל  ִּבְמֻיָּמנּות ֶאת  ְמַנֵּוט  ֵמִבין, ר' ׁשֹוֶלם", ָׁשַאְלִּתי אֹותֹו ְּבעֹודֹו  "ֲאִני ֹלא 
ַהְּכִביׁש, ַּבֶּדֶרְך ָחזֹור ְלֵבית ַהַּתְבִׁשיל. "ֵאיְך ָהעֹוָלם ָיכֹול ַלֲהֹפְך ִמַּצד ַעְצמֹו ְל'ִדיָרה' 
ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא? ֲהֵרי ַּגם ִאם ֲאַנְחנּו ְנָבֵרר ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם, ּוְנַגֶּלה ֶאת ַהִּניצֹוץ 
ָהֱאֹלִקי ַהָּטמּון ְּבָכל ָּדָבר — ֶזה ְמַאְפֵׁשר אּוַלי ַרק ֶׁשָהעֹוָלם ְיַׁשֵּמׁש ִלְדָבִרים טֹוִבים, 
ֲאָבל הּוא ְּבַעְצמֹו ִיָּׁשֵאר אֹותֹו ָּדָבר ְּכמֹו ֹקֶדם: עֹוָלם ָחׁשּוְך, ֶׁשַּמְסִּתיר ַעל ַהָּקדֹוׁש-
ָּברּוְך-הּוא. זֹו ָּכל ַהְּמִציאּות ֶׁשּלֹו! ְּבֶעֶצם, ַהָּמָׁשל ַהּקֹוֵדם ֶׁשל ַהְּכִלי ַהְמֻלְכָלְך ֵאינֹו 

ְמֻדָּיק, ִּכי ַהְּכִלי ֵאינֹו 'ְמֻלְכָלְך' — הּוא ָּכל ֻּכּלֹו ֲחִתיַכת ִלְכלּוְך...

 "ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ָּכאן 'ִּדיָרה' ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא — ָהעֹוָלם ָצִריְך ֹלא ַרק ְלִהְתַעּלֹות, 
ֶאָּלא ְלִהְׁשַּתּנֹות ְוִלְהיֹות ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ְלַגְמֵרי..."

"ְׁשֵאָלה ָיָפה", ָאַמר ר' ׁשֹוֶלם. "ֵאיְך ָהעֹוָלם ָיכֹול ִלְהיֹות ִּדיָרה ַלה' ִאם ה' ָּבָרא אֹותֹו 
ְּבצּוָרה ֶׁשהּוא ַרע. ּוְלַמַען ָהֱאֶמת ַאָּתה צֹוֵדק, ָהעֹוָלם ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות ִּדיָרה — ִאם 

ְמִציאּותֹו ִהיא ֹלא ֱאֹלקּות, ּוְמַנֶּגֶדת ֶלֱאֹלקּות".

"ָאז ֹזאת אֹוֶמֶרת ֶׁשֹּלא ִתְהֶיה ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים?", ָׁשַאְלִּתי ִּבְפִליָאה.

ר' ׁשֹוֶלם ִצְחֵקק. "ָאַמְרִּתי ֶׁשָהעֹוָלם ֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ִּדיָרה ִאם ְמִציאּותֹו ִהיא ֹלא 
ֱאֹלקּות, ּוְמַנֶּגֶדת ֶלֱאֹלקּות; ֲאָבל ָהֱאֶמת ִהיא, ֶׁשָהעֹוָלם ַהֶּזה הּוא ֹלא ַרע ִּבְכָלל! 
ַּגם ַמה ֶּׁשִּנְרֶאה ָלנּו ְּכמֹו ַמֶּׁשהּו ֶׁשְּמַנֵּגד ֶלֱאֹלקּות — ֶּבֱאֶמת ּוִבְפִניִמּיּות הּוא טֹוב 

ְוָקדֹוׁש...".

"ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת ֶּבֱאֶמת ּוִבְפִניִמּיּות? ַּתְכֶל'ס — הּוא ַרע אֹו טֹוב?" ִהְקֵׁשיִתי.

הַכֹּל ַמּסֵכָה
ֵעיַני  ֶאת  ְוִסְנְורּו  ְּבַאַחת  ִנְדְלקּו  ְּכֻחִּלים  ַּבַּצד!" אֹורֹות  ַּתֲעֹצר  ַחַּב"ד,  ֶׁשל  "ָהֶרֶכב 

ְּבֶחְׁשַכת ָהֶעֶרב. ַנֶּיֶדת ִמְׁשָטָרה.

"אֹוי, ִּבְׁשִביל ָמה ַעְכָׁשו ָּכל ֶזה? מֹוִטי ְמַחֶּכה ָלנּו ְּבֵבית ַהַּתְבִׁשיל", ִמְלֵמל ר' ׁשֹוֶלם, 
ְמַחֶּכה  ַהְּכָפפֹות,  ִמָּתא  ַהִּמְסָמִכים  ֶאת  ָׁשַלף  הּוא  ַהְּכִביׁש.  ְּבַצד  ָהֶרֶכב  ֶאת  עֹוֵצר 
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ַלּׁשֹוֵטר ֶׁשָּיבֹוא. הּוא ִהִּביט ַּבַּמְראֹות ְוֵעיָניו ִנְפֲערּו ָלְרָוָחה. "ְמֻדָּבר ְּבֶרֶכב ָסמּוי, 
ִּתְרֶאה! ֶזה ֶרֶכב ֶאְזָרִחי ַלֲחלּוִטין, ֲאִפּלּו ֹלא ָהִייִתי ָיכֹול ִלְראֹות ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבִמְׁשָטָרה. 

הּוא ִהְפִעיל ֶאת ַהִּסיֶרָנה ְוָהאֹורֹות ַמָּמׁש ַעְכָׁשו!".

ְלַזהֹות  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ֶלֱאֹלקּות,  ִּכְמַנֵּגד  "ֶׁשִּנְרֶאה  ְלַעְצִמי,  ִהְרַהְרִּתי  ָהעֹוָלם",  "ְּכמֹו 
ִּבְכָלל ֶׁשְּמִציאּותֹו ָהֲאִמִּתית ִהיא ֱאֹלקּות ְסמּוָיה"...

"ֶעֶרב טֹוב", ִקֵּדם ר' ׁשֹוֶלם ֶאת ָּפָניו ֶׁשל ַהּׁשֹוֵטר ֶׁשִהִּגיַע ְלַחּלֹונֹו. "ַּבֶּמה ֲאִני ָיכֹול 
ַלֲעֹזר?". — "ֶּבֱאֶמת ָעַצְרִּתי אֹוְתָך ִּבְׁשִביל ֶעְזָרה, ּוְסִליָחה ֶׁשָּכָכה ִהְבַהְלִּתי אֹוְתָך", 
ָעָנה ַהּׁשֹוֵטר ַהְמֻחָּיְך. "ְּבַסְך ַהֹּכל ֲאִני ָצִריְך ַּכְרִטיס ֶׁשל ֶׁשַבע ִמְצוֹות ְּבֵני ֹנַח, ּוְבִדּיּוק 
ָרִאיִתי אֹוְתָך ִעם ַהְּתמּונֹות ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח ְוָכל ֶזה". ַרק ַעְכָׁשו ַׂשְמִּתי ֵלב ֶׁשַהִּמְבָטא 

ֶׁשּלֹו ֲעָרִבי אֹו ַמֶּׁשהּו ָּכֶזה...

ֶׁשּלֹו,  ַהֶּפֶלאפֹון  ִמְסַּפר  ֶאת  ֵמַהּׁשֹוֵטר  ָלַקח  הּוא  ַהֶּפֶלאפֹון.  ֶאת  ָׁשַלף  ׁשֹוֶלם  ר' 
ַּבָּׂשָפה  ַּבִּמְׂשָרד  ִלי  ֵיׁש  ִאם  "ֶאְבֹּדק  ָמֳחָרַתִים.  אֹו  ָמָחר  ְּבֶקֶׁשר  ַלֲעֹמד  ְוִהְבִטיַח 
ְּבִעּצּוָמה ֶׁשל  ֲאַנְחנּו  ַעְכָׁשו  ִּכי  ָמָחר,  ִלְזֹּכר  ְמַקֶּוה  "ֲאִני  ָהֲעָרִבית", ָאַמר ַלּׁשֹוֵטר, 

ֲחֻלַּקת ָמזֹון ְלִנְזָקִקים".
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ָּגדֹול.  יֹוֵתר  עֹוד  ְּבִחּיּוְך  ַהּׁשֹוֵטר  ָׁשַאל  ַלֲעֹזר?"  ָלבֹוא  ֶאְפָׁשר  ְלִנְזָקִקים?  "ֲחֻלָּקה 
"ְּבִדּיּוק ַעְכָׁשו ֵיׁש ָלנּו ִמְבָצע "ִלְתֹרם ַלְּקִהָּלה" ְּבַתֲחַנת ַהִּמְׁשָטָרה ָהִעירֹוִנית".

"ְּבִׂשְמָחה, ָּתבֹוא ְוָתִביא עֹוד ֲחֵבִרים", ָלַחץ ר' ׁשֹוֶלם ֶאת ָידֹו ְוִחֵּיְך ַּגם הּוא. ַהּׁשֹוֵטר 
ָחַזר ְלִרְכּבֹו, ְור' ׁשֹוֶלם ָאַמר: "ָרִאיָת? ָהעֹוָלם ֹלא סֹוֵתר ֶלֱאֹלקּות! ַּגם ׁשֹוֵטר ֹלא-
ָּכֶרַגע  ִיְתָּבֵרְך.  ֵמה'  ִנְפֶרֶדת  ְמִציאּות  ֵאינֹו  ְוַגָּנִבים  ֶׁשִּמְתַעֵּסק ִעם ּפֹוְׁשִעים  ְיהּוִדי 
ִלְמִציאּותֹו  ַּבֶהְתֵאם  ּפֹוֵעל  ְיהּוִדי  ֹלא  ֶׁשּׁשֹוֵטר  ֵאיְך  ְּבִגּלּוי,  ֶזה  ֶאת  ִלְראֹות  ָזִכינּו 
ָהֲאִמִּתית — ְמֻעְנָין ִּבְׁשִמיַרת ֶׁשַבע ִמְצוֹות ְּבֵני ֹנַח, ְורֹוֶצה ַלֲעֹזר ְלִנְזָקִקים! ַלְמרֹות 
ֶׁשְּבִחיצֹוִנּיּות הּוא ִנְרֶאה 'ְקִלָּפה' — ִמִּצּדֹו ֶׁשל ה', הּוא ֹלא ִנְפָרד ִמֶּמּנּו ֶאָּלא ְמֻאָחד 

ִאּתֹו ְלַגְמֵרי. ָּכֵעת ָזִכינּו ַּגם ִלְראֹות ֶׁשהּוא ַּגם ַמְרִּגיׁש ֶאת ֶזה...".

"ָאז ָמה, ִאם ֵיׁש ׁשֹוֵטר ֶאָחד ָּכֶזה ָאז ֻּכָּלם ָּכֵאֶּלה?" ִהְזַּדַעְקִּתי.

ֶׁשַבע  ַעל  יֹוֵדַע  ֶׁשְּכָבר  ֹלא-ְיהּוִדי  ׁשֹוֵטר  ּוְמֻיָחד,  ָנִדיר  ִמְקֶרה  ַמָּמׁש  הּוא  "ָנכֹון, 
ִיְהֶיה ֶאְצלֹו ַּבִּכיס. ֲאָבל ַהִּמְקֶרה ַהֶּזה נֹוֵתן ָלנּו ְקָצת  ִמְצוֹות ְּבֵני ֹנַח ְורֹוֶצה ֶׁשֶּזה 

ְלָהִבין, ֶׁשֵּיׁש ָּכֶזה ָּדָבר.

"ַּבְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה — ִּתְתַּגֶּלה ִּבְׁשֵלמּות ְמִציאּותֹו ָהֲאִמִּתית ֶׁשל ָהעֹוָלם, 
ֶׁשהּוא ֵאינֹו ְמִציאּות ִנְפֶרֶדת ֵמַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. ְוָאז — ָּכל ַהּגֹוִיים ְּבִלי יֹוֵצא ִמן 

ב'  ל  ׁשֶ ַהִחּבוּר  נֹו  יֶּׁשְ ּכְׁשֶ ִהיא  ַהּמַעֲלָה  לֵמוּת  ׁשְ ּתַכְלִית 
הוּא  ּבָרוּךְ  סֹוף  ֵאין  וַּמהוּת  עַצְמוּת  ל  ׁשֶ ַהגִּלּוּי  הָעִנְיָנִים: 
מֹות  ּכִנְׁשָ נְִּמצִָאים  ׁשֶ ּכְִפי  ָרֵאל  יִׂשְ וַּמהוּתֹו, לִבְנֵי  עַצְמוּתֹו 
ּבְִפנִיִמיּוּת  ַהגִּלּוּי  ֶאת  וְּמַקּבְלִים  ּבַּתְַחּתֹונִים  ּבְגוִּפים 
ית )לֹא  יָרה )ּבַּתְַחּתֹונִים( עַצְָמּה נַעֲׂשֵ ְמצִיאוָּתם. ַהיְנוּ, ַהּדִ
ּבְֵטלָה ּבְִמצִיאוּת, ֶאלָּא( צִנֹּור לְגִלּוּי ּדָבָר ה' ַמּמָׁש עַצְמוּתֹו וַּמהוּתֹו יְִתּבֵָרךְ 

ּבְעַצְמוּתֹו וַּמהוּתֹו.

ת יְִתרֹו ה'תשנ"ב ְסעִיף ח. ּבָת ּפָָרׁשַ עַל־ּפִי ּדְבַר ַמלְכוּת ׁשַ

הַָרבִּי אוֵֹמר
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ַהְּכָלל ִיְרצּו ֱאֹלקּות, ִיְׁשְמרּו ֶאת ַהִּמְצוֹות ֶׁשָּלֶהם ְוַיַעְזרּו ַלְּיהּוִדים ַעד ְּבִלי ַּדי... ָאז 
ְּבֶעֶצם ּתּוְׁשַלם ַהַּמָּטָרה ֶׁשל ְּבִריַאת ָהעֹוָלם".

ְּבעֹוד ר' ׁשֹוֶלם חֹוֶנה ְלַיד ֵּבית ַהַּתְבִׁשיל ִסַּכְמִּתי ְלַעְצִמי ֶאת ַמה ֶּׁשִהְתַחֵּדׁש ִלי ַהּיֹום. 
ְּבֶעֶצם ַהְּגֻאָּלה ֹלא ְּתַׁשֶּנה ֶאת ָהעֹוָלם, ֶאָּלא ְּתַגֶּלה ֶאת ְמִציאּותֹו ָהֲאִמִּתית. ֵאין ׁשּום 

ַּתְכִלית ָלעֹוָלם ִלְפֵני ּבֹוא ַהְּגֻאָּלה, ִּכי ָּכל ַמְּטַרת ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ִהיא ַהְּגֻאָּלה.

ָקַלְטִּתי ֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשֹּלא ַמִּגיָעה ַהְּגֻאָּלה, ָחֵסר ָּכאן ַמֶּׁשהּו, ְוֹלא ְסָתם ַמֶּׁשהּו — ֶאָּלא 
ַמֶּׁשהּו ִעָּקִרי! ַעְכָׁשו ֲאִני ֵמִבין ַּגם ָלָּמה ָּכל ָּדָבר ָקׁשּור ַלְּגֻאָּלה, ִּכי ְּבֶעֶצם — ַהְּגֻאָּלה 

ִהיא ַהְּמִציאּות ָהֲאִמִּתית ֶׁשל ָּכל ָּדָבר.

ֻמְסּתָר  הוּא  ֲאבָל  ֱאלִֹקי,  נִיצֹוץ  יֵׁש  ּבָעֹולָם  ּדָבָר  ּבְכָל  ַהּבֵרוִּרים.  עֲבוַֹדת 
ּמְִסּתַּתֵר,  וְּמכֻּסֶה ּבִ'ְקלִּפָה'. וְעַל-יְֵדי ִקיּוּם ּתֹוָרה וִּמצְוֹות ְמגַלִּים ֶאת ַהנִּיצֹוץ ׁשֶ

וְָאז הוּא מוּכָן לְגִלּוּי ָהֱאלֹקוּת ּבַגְֻּאלָּה.

ל  ׁשֶ ָהָרצֹון  ם  יְִתגַּּשֵׁ הַּבֵרוִּרים  עֲבֹוַדת  ּתְִסּתַיֵּם  ׁשֶ לְַאַחר  ּבַּתְַחּתוֹנִים.  דִּיָרה 
הוּא ּבָָרא — עֹולָם ַהּזֶה  ּבָעֹולָמֹות ׁשֶ ַהֵחלֶק ֲהכִי נָמוּךְ  דֹוׁש-ּבָרוּךְ-הוּא, ׁשֶ ַהּקָ

ּבָּה נֹוַח לֹו לָדוּר. יָרה ׁשֶ בִילֹו ּדִ ִמי, יֲַהפֹךְ לְִהיֹות ּבִׁשְ ַהגַּׁשְ

ָאנוּ  ִמּמֵילָא  הַּבְִריָאה,  ל  ׁשֶ ַהּתַכְלִית  ִהיא  ַהגְֻּאלָּה  ׁשֶ ִמּכֵיוָן  ַהיּוֹם.  ּכָל  ִקוִּינוּ 
וֶה  ּתָבֹוא, ּכִי ִאם לֹא נַגִּיעַ לַּתַכְלִית, זֶה לֹא ׁשָ ְמצַּפִים לָּה ּבְכָל ֶרגַע וְֶרגַע ׁשֶ

ּכְלוּם.

דֹוׁש-ּבָרוּךְ-הוּא לֹא ּבָָרא ִמלְּכַּתְִחלָּה ֶאת ָהעֹולָם ּבְצוָּרה  צְִריכִים לַעֲבֹד. ַהּקָ
וְָקא עַל-יְֵדי ָהעֲבֹוָדה  ּזֶה יַגִּיעַ ּדַ יָרה ּבַּתְַחּתֹונִים, ּכִי הוּא רֹוצֶה ׁשֶ הוּא ּכְבָר ּדִ ׁשֶ

ֲאנְַחנוּ נִגְרֹם לָזֶה לְִקרֹות. לָּנוּ, ׁשֶ ׁשֶ

וְנְִפָרד  ַרע  ּכְָדבָר  לָנוּ  נְִרֶאה  ָהעֹולָם  ַהגָּלוּת  ּבִזְַמן  ֱאלֹקוּת.  הוּא  ָהעוֹלָם 
יָרה  גַּם הָעֹולָם הוּא טֹוב, וְהוּא יָכֹול לְִהיֹות ּדִ ֵמֱאלֹקוּת. ֲאבָל ּבַגְֻּאלָּה יְִתגַּלֶּה ׁשֶ

לַה'.

לַָמְדנוּ 
הַיּוֹם



19

א ִּבְׁשַעת ַהָּצֳהַרִים ָׁשַכב ְׁשמּוִליק ַעל ַהִּמָּטה ְוָקָרא ַלֲהָנָאתֹו, ַאַחד ַהִּסּפּוִרים ָהָיה 
ַעל ָאָדם ֶׁשָּכל ַחָּייו ָעַבד ָקֶׁשה ְלַהִּׂשיג עֹוד ְועֹוד ֶּכֶסף ַעל-ְמָנת ִלְקנֹות ֶרֶכב ָחִדיׁש 
ּוְמֻׁשְכָלל, ַאְך ַּבּסֹוף, ָקְרָתה ְטָרֶגְדָיה ְוהּוא ִנְפַטר ְּבִגיל ָצִעיר ְוֹלא ָקָנה ֶאת ָהֶרֶכב. 
ְלַאַחר ֶׁשְּׁשמּוִליק ָקָרא ֶאת ַהִּסּפּור ִהְפִטיר ְלַעְצמֹו "ֶזה ַמָּמׁש ִמְתַקֵּׁשר ְלַמה ֶּׁשר' 

ׁשֹוֶלם ָאַמר ִלי ַהּיֹום".

ְּכֹתב ְלֵאיֶזה ְּפָרט ִהְתַּכֵּון ְׁשמּוִליק ֶׁשֶּזה ִמְתַקֵּׁשר:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
._____________________________________________________

ב ַהְׁשֵלם ְלִפי ַמה ֶּׁשָּלַמְדנּו ַהּיֹום ַּבֶּפֶרק:

דַּּפֵי
עֲבוָֹדה

ֵּכיַצד ִנָּתן ְלָבֵרר ֶאת 
ֵּבית ַהַּתְבִׁשיל?

______________
______________
______________
______________
______________
______________

ֵּכיַצד ֲאִני ְמָבֵרר ֶאת 
ַהּגּוף ֶׁשִּלי?

______________
______________
______________
______________
______________
______________

ֵּכיַצד ִנָּתן ְלָבֵרר ֶאת 
ַהֵּבְיָּגֶלה ְוַהִּנְׁשנּוִׁשים?
______________
______________
______________
______________
______________
______________
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ַמּדּוַע ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ָהָיה ָצִריְך ִלְברֹא ֶאת ָהעֹוָלם ִמְּלַכְּתִחָּלה ֶׁשִּנְרֶאה ֹלא  ג 
ָקׁשּור ִלְקֻדָּׁשה, ְוַרק ַאֲחֵרי ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלנּו ָהעֹוָלם ִיְהֶיה ִּדיָרה ִּבְׁשִבילֹו?

א. ִמֵּכיָון ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא רֹוֶצה ֶׁשַהִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים ִּתְהֶיה ַעל-ְיֵדי ּוְבֶאְמָצעּות 
ַהַּתְחּתֹוִנים ַעְצָמם.

ב. ָּכְך הּוא ָעָׂשה, ְוֵאין ָלנּו 'ְלִהְתָעֵרב' ְּבַמֲעֵׂשה ַהְּבִריָאה.

ג. ִמּׁשּום ֶׁשִאם הּוא ָהָיה ּבֹוֵרא ֶאת ָהעֹוָלם ְּבֹאֶפן ֶׁשהּוא ְּכָבר ִּדיָרה ִּבְׁשִבילֹו, ֹלא 
ָהְיָתה ַּתְכִלית ְּבִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות.

ד. ָּכל ַהְּתׁשּובֹות ְנכֹונֹות.

ד ְׁשמּוִליק ָׁשַאל ֶאת ר' ׁשֹוֶלם ֵּכיַצד ָהעֹוָלם יּוַכל ִלְהיֹות ִּדיָרה ַלה', ַוֲהֵרי הּוא ֹלא 
ַרק ְּכִלי ְמֻלְכָלְך ֶאָּלא ֲחִתיַכת ִלְכלּוְך...

ְּכֹתב ֵּכיַצד ְׁשמּוִליק ִהְסַּתֵּכל ַעל ָהעֹוָלם ִלְפֵני ַהֶהְסֵּבר ֶׁשל ר' ׁשֹוֶלם:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
._____________________________________________________

ְּכֹתב ֵּכיַצד ְׁשמּוִליק ִהְסַּתֵּכל ַעל ָהעֹוָלם ְלַאֲחֵרי ַהֶהְסֵּבר ֶׁשל ר' ׁשֹוֶלם:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
._____________________________________________________
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יְחִיָדה

ּפֶֶרק ב'

יְחִיָדה

ר' ׁשֹוֶלם ֹלא ָעָנה ִלי ַּבֶּפֶלאפֹון. ַּגם מֹוִטי ֹלא ָעָנה. ֲאָבל ֲאִני ָהִייִתי ְּכָבר ַאֲחֵרי 
ַׁשֲחִרית, ְוָרִציִתי ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהַּתְבִׁשיל ַלֲעֹזר ָלֶהם ִעם ַהֲחֻלָּקה. ְּבָׁשָעה זֹו ֲאמּוִרים 
ְלַהִּגיַע ַהַּקְרטֹוִנים ֶׁשל ַהָּבָׂשר ְוַהָּדִגים ַהְמֻׁשָּמִרים, ְוָצִריְך ְלַהְכִניס אֹוָתם ַלַּמְקִּפיא 
ֶׁשֹּלא ִיְתַקְלְקלּו ַּבֶּׁשֶמׁש ַהּלֹוֶהֶטת. ֶהְחַלְטִּתי ֶׁשֲאִני יֹוֵצא ַלֶּדֶרְך ַּגם ִאם ֵהם ֹלא עֹוִנים 

ִלי...

עֹוד ַּכָּמה ַּדּקֹות ַוֲאִני ְּכָבר ַמִּגיַע. ֲהִכי טֹוב, ֶׁשְּכֶׁשַאִּגיַע ְלָׁשם ֵהם ְּכָבר ִיְהיּו ְּבֵבית 
ַׁשֲחִרית  ַאֲחֵרי  ִלְנֹסַע  ִהיא  ֶׁשָּלֶהם  ֶׁשַהָּתְכִנית  ֶאְתמֹול  ִלי  ָאְמרּו  ֵהם  ִּכי  ַהַּתְבִׁשיל, 

ְלֵאזֹור-ַהַּתֲעִׂשָּיה ְלַהֲעִמיס ַעל ָהֶרֶכב ַלְחָמִנּיֹות ְטִרּיֹות ֵמַהַּמֲאִפָּיה.

ֶזהּו, ִהַּגְעִּתי. ֶרַגע, ַמֶּׁשהּו ִנְרֶאה ִלי מּוָזר. ַׁשַער ַהַּבְרֶזל ָנעּול, ֲאָבל... ַמה ֶּזה? ה' 
ִיְׁשֹמר! ֶּדֶלת ַהְּזכּוִכית ְׁשבּוָרה ִלְרִסיִסים!... ֲאִני ְּבֶהֶלם...

ִמיֶׁשהּו ָּפַרץ ְלֵבית ַהַּתְבִׁשיל! ַׁשַער ַהַּבְרֶזל ָנעּול, ֲאָבל ְּבתֹוְך ַהַּמְנעּול ֵיׁש ַמְפֵּתַח 
ָׁשבּור... ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְכִניס ַמְפֵּתַח ַאֵחר... ַמה ּקֹוֶרה ָּכאן? ֵאיְך ֲאִני ַמִּׂשיג ֶאת ר' 

ׁשֹוֶלם אֹו ֶאת מֹוִטי?...

ּבַגְֻּאלָּה ּתְִתגַּלֶּה ְמצִיאוּתֹו ָהֲאִמּתִית  ּבַּפֶֶרק ַהּקֹוֵדם ר' ׁשֹולֶם לִּמֵד אֹוִתי ׁשֶ
וְֵהבַנְּתִי  דֹוׁש-ּבָרוּךְ-הוּא.  ֵמַהּקָ נְִפָרד  ּדָבָר  לֹא  הוּא  ּבֱֶאֶמת  ׁשֶ ָהעֹולָם  ל  ׁשֶ
ַמּטְַרת  ּכָל  ּכִי  לָעֹולָם,  ּתַכְלִית  ׁשוּם  ֵאין  ַהגְֻּאלָּה,  ִהגִּיעָה  לֹא  עֹוד  ּכָל  ׁשֶ

הָעֹולָם ִהיא ּבְעֶצֶם — ַהגְֻּאלָּה.
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ַּכָּמה ְׁשִנּיֹות ַאֲחֵרי ֶׁשָרִאיִתי ֶאת ַהְּזָוָעה, ָעַצר ָהֶרֶכב ֶׁשל ר' ׁשֹוֶלם ְּבַיַחד ִעם מֹוִטי 
ְלַיד ֵּבית ַהַּתְבִׁשיל. ר' ׁשֹוֶלם ָקַפץ ִמֶּמּנּו ְּכרּוַח ְסָעָרה. "ַמה ָּקָרה ָּכאן?" ָצַעק ְּבקֹול 
ֹלא-לֹו. ְּדָמעֹות ָזְלגּו ַעל ְלָחַיי, ְוִהְצַּבְעִּתי ְּבִלי ִמִּלים ַעל ֶּדֶלת ַהְּזכּוִכית ַהְּׁשבּוָרה 

ְוַעל ַהַּמְנעּול ֶהָחסּום ָּכֵעת.

ֶאת  ָׁשַמט  הּוא  ַלְחָמִנּיֹות.  ַאְרַּגז  ְּכֶׁשְּבָיָדיו  ִהִּגיַע  מֹוִטי  ָחְורּו.  ׁשֹוֶלם  ר'  ֶׁשל  ָּפָניו 
ָהַאְרָּגז ַּתְחָּתיו ּוִפיו ָהָיה ָּפעּור. הּוא ִהְתַיֵּׁשב ַעל ַהַּסְפָסל ַהָּסמּוְך ְּבֹחֶסר אֹוִנים.

"ִמיֶׁשהּו ָיכֹול ְלַהְסִּביר ִלי ַמה ָּקָרה ֹּפה?" ָׁשַאל ְּבִלי ְלַהְמִּתין ִלְתׁשּוָבה, אֹוָתּה הּוא 
ְּכָבר ָיַדע ְּבַעְצמֹו. — "ַאָּתה ְסָתם ׁשֹוֵאל", ֵהַטְחִּתי ּבֹו ֵמֹרב ִּתְסּכּול. "ָהִעָּקר ַאֶּתם 
ֹרַע,  ַרק  ָּכאן  ֵיׁש  ִּתְראּו,  ִהֵּנה  ַהֵּׁשם.  ִעם  ּוְבַאְחדּות  ֶזה ֱאֹלקּות  ֶׁשָהעֹוָלם  אֹוְמִרים 

ּפֹוְרִצים ׁשֹוְדִדים ְוַגָּנִבים"... ֵמַרְרִּתי ְּבֶבִכי.

ָאַמר  ְׁשמּוִליק",  ָעֹמק,  "ִּתְנֹׁשם  ַהְרָּגָעה.  ְלאֹות  ֶׁשִּלי  ַהָּכֵתף  ַעל  ָיד  ָׂשם  ר' ׁשֹוֶלם 
ְּבקֹול ּבֹוֵטַח ְוָרגּוַע. ֵהַרְמִּתי ֵאָליו ֶאת ֵעיַני ְּכֹלא-ַמֲאִמין. ֶזה ר' ׁשֹוֶלם ֶׁשֶרַגע ֹקֶדם 
ָצַעק ְוֶהְחִויר? — "ַהּכֹל ִמְּלַמְעָלה. ָּכל ַמה ֶּׁשה' עֹוֶׂשה — ֶזה ְלטֹוָבה", ָאַמר ְּבקֹול 
ָׁשֵלו. "ַּגם ִאם ֲאַנְחנּו ֹלא ְמִביִנים ֶאת ַהִּסָּבה. ְּכֶׁשָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה", ִהְמִׁשיְך, "ָאז ֻּכָּלנּו 
ִנְרֶאה ֶאת ָהֱאֹלקּות ְּבִגּלּוי. ֲאָבל ָּכֵעת, ֵיׁש ֹרַע ְוֹחֶׁשְך ָּבעֹוָלם — אֹו יֹוֵתר ָנכֹון, ִנְרֶאה 
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ָלנּו ֶׁשֵּיׁש ֹרַע ְוֹחֶׁשְך ָּבעֹוָלם — ִּכי ֵיׁש ֶהְעֵלם ְוֶהְסֵּתר ַעל ָהֱאֹלקּות, ְוֹלא רֹוִאים ֶאת 
ַהְּמִציאּות ָהֲאִמִּתית ֶׁשל ָּכל ָּדָבר".

ָהעֹוָלם  ֶׁשל  ָהֲאִמִּתית  ַהְּמִציאּות  ִּתְתַּגֶּלה  ְוֵאיְך  ְוֶהְסֵּתר?  ֶהְעֵלם  ֵיׁש  ָלָּמה  "ֲאָבל 
ֶלָעִתיד ָלבֹוא?" ָׁשַאְלִּתי. — "ְׁשֵאָלה טֹוָבה, ֲאָבל ֵאין ָלנּו ְזַמן ָּכֵעת ַלְּתׁשּוָבה. מֹוִטי, 

ֵיׁש ְלָך ִמְסָּפר ֶׁשל ַׁשי?" ָׁשַאל ר' ׁשֹוֶלם.

ַׁשי הּוא ֶאָחד ִמְּפִעיֵלי ַהֵּבית ַחַּב"ד. הּוא ַמְפִעיל ֶאת ֲחנּות ַהּיּוָדִאיָקה ַּבֶּקְניֹון, ֲחנּות 
הּוא  ַׁשי  ַחַּב"ד.  ֵּבית  ֶׁשל  ַהְמֹקָרִבים  ּוְלַמְעַּגל  ְלִמְתַעְנְיִנים  ׁשֹוֶאֶבת  ֶאֶבן  ֶׁשְּמַהָּוה 
ַאְבֵרְך ֲחִסיִדי ֶׁשָחַזר ִּבְתׁשּוָבה ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשִנים. ַּבָּצָבא הּוא ִׁשֵּמׁש ְּבַתְפִקיד ַּבָּלׁש 
ַּבִּמְׁשָטָרה-ַהְּצָבִאית, ְוַגם ְּכֶׁשִּסֵּים ִעם ַהָּצָבא — ָּבַחר ִלְהיֹות ַּבָּלׁש ַּבִּמְׁשָטָרה. "ַעְכָׁשו 
ֲאִני ְּבַתְפִקיד ַּבָּלׁש ַאֲחֵרי ַהֵּיֶצר ָהַרע", הּוא אֹוֵמר ָּתִמיד ְּבהּומֹור, ֲאָבל ַעְכָׁשו ר' 
ֶׁשּלֹו  ַהִּמְקצֹוִעי  ַהֶּיַדע  ֶאת  ְיַנֵּצל  ֶׁשהּוא  ְוַכִּנְרֶאה  ִּבְדִחיפּות,  ְלֶעְזָרתֹו  ָזקּוק  ׁשֹוֶלם 

ְלִעְנְיֵני ְקֻדָּׁשה.

הַּתוָֹרה — ּתָכְנִית הָעוֹלָם
ַׁשי ִהִּגיַע ּתֹוְך ְׁשֵּתי ַּדּקֹות ַעל 'אֹוַפּנֹוַע-ַהְּגֻאָּלה' ּבֹו הּוא נֹוֵסַע ִמֵּדי יֹום. הּוא הֹוִריד 
ֶאת ַהַּקְסָּדה, ְוִהִּניַח אֹוָתּה ְלַצד מֹוִטי, ַעל ַהַּסְפָסל. הּוא ָּפָנה ְלָתא-ַהִּמְטָען ַהָּקָטן 
ֶׁשל ָהאֹוַפּנֹוַע ְוהֹוִציא זּוג ְּכָפפֹות. ִּבְצָעִדים ְּגִמיִׁשים הּוא ָּפָנה ְלֶפַתח ֵּבית ַהַּתְבִׁשיל. 
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ֵׁשׁש ֵעיַנִים ָעְקבּו ַאֲחָריו ְּבַסְקָרנּות. ֶׁשִּלי, ֶׁשל ר' ׁשֹוֶלם ְוֶׁשל מֹוִטי. הּוא ֵהִרים ֶאת 
ַהַּמְנעּול ֶׁשל ַׁשַער ַהַּבְרֶזל ְוִהִּביט ּבֹו ְּבַדְקְּדָקנּות.

"ֵיׁש ַמְנעּול, ֲאָבל ִאי ֶאְפָׁשר ִלְפֹּתַח", ִהְכִריז ַׁשי ֶאת ַמה ֶּׁשֻּכָּלנּו ָיַדְענּו. "הּוא ָּתקּוַע 
ִעם ַמְפֵּתַח ִּבְפִנים. ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְׁשֹּבר ֶאת ַהַּמְנעּול ַהֶּזה ְוָלִׂשים ַמְנעּול ָחָדׁש. ֶזה 
ִנְרֶאה ְּכמֹו ְסָתם ֲהָלָצה ֶׁשִּמיֶׁשהּו ָּתַקע ָּכאן ַמְפֵּתַח, ָּכל ֶיֶלד-ְרחֹוב ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶאת 

ֶזה. זֹו ֲעַדִין ֹלא הֹוָכָחה ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבפֹוֵרץ".

הּוא ִנַּגׁש ׁשּוב ָלאֹוַפּנֹוַע ְוָׁשַלף ִמָּׁשם ַמְנעּול ָחָדׁש ּוַמְבִריק. "ְּבִדּיּוק ַהֹּבֶקר ָקִניִתי 
ְּבַטְמּבּור, ַּכִּנְרֶאה ֶׁשָּכְך ְּכָבר ָהָיה ָּכתּוב, עֹוד ִלְפֵני ְּבִריַאת ָהעֹוָלם, ַּב'ִּדיְפְּתָראֹות 

ּוִפְנְקָסאֹות'".

ּוִפְנְקָסאֹות",  "ַּבִּדיְפְּתָראֹות  ָהֵאּלּו?". —  ַהִּמִּלים  ֶּזה  "ַמה  ְּבקֹול.  ָׁשַאְלִּתי  "ְּבָמה?" 
ֵהִׁשיב ִלי ר' ׁשֹוֶלם ִּבְמִתינּות. "ָּכל ַאְדִריָכל ֶׁשּבֹוֶנה ַּבִית, ּכֹוֵתב ָּתְכִנּיֹות ְׁשֵלמֹות ַעל 
ִּגְליֹונֹות ְנָיר ֲעָנִקִּיים. ֶזהּו ָמָׁשל ֶׁשּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש ַעל ַהּתֹוָרה, ֶׁשָּבּה ָּכַתב ַהָּקדֹוׁש-
ָּברּוְך-הּוא ִלְפֵני ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ֶאת ַהָּתְכִנית — ֶׁשַעל ִּפיָה הּוא ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם. 

ָּכל ָּדָבר ֶׁשּקֹוֶרה ָּבעֹוָלם, ְמקֹורֹו הּוא ְּבֶעֶצם ַּבּתֹוָרה".

"ִאם ַהֹּכל ַמִּגיַע ֵמַהּתֹוָרה, ָאז ֵאיְך ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשִּמיֶׁשהּו ָׁשַבר ֶאת ַהַּמְנעּול ְוֶאת 
ֶּדֶלת ַהְּזכּוִכית?" ָׁשַאְלִּתי, ְמֻבְלָּבל.

יְִּתגַּלּוּ לֶעִָתיד לָבֹוא,  ּבְַמּתַן ּתֹוָרה נִּתְנוּ גַּם עִנְיְנֵי ַהּתֹוָרה ׁשֶ
ֲהֵרי ַמּתַן ּתֹוָרה  יְּלַּמֵד ֶאת ּכָל ָהעָם )ׁשֶ יַח ׁשֶ ל ָמׁשִ ּתֹוָרתֹו ׁשֶ
ּתֹוָרה(,  ַמּתַן  הַּפַעַם  עֹוד  יִהְיֶה  וְלֹא  ַחד־ּפַעֲִמי,  עִנְיָן  הוּא 
ִהְתגַּלּוָּתם  עִנְיָנִים ֵאלֶּה ֵהם ּבְֶהעְלֵם, וְעַד ּכְֵדי ּכָךְ, ׁשֶ ֶאלָּא ׁשֶ
ֵתצֵא",  ֵמִאּתִי  ה  ֲחָדׁשָ "ּתֹוָרה  ּבִבְִחינַת  הִיא  לָבֹוא  לֶעִָתיד 
ּמְִתגַּלֵּית ּבִזְַמן ַהּזֶה עַל יְֵדי ְמַקּבְלֵי ַהּתֹוָרה,  ִהיא ּבְֵאין־עֲרֹךְ לְגְַמֵרי לַּתֹוָרה ׁשֶ ׁשֶ
ָאָדם לֵָמד ּבָעֹולָם ַהּזֶה הֶבֶל ִהיא  ּכְַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינוּ-זִכְרֹונָם-לִבְָרכָה "ּתֹוָרה ׁשֶ
ה ִחּדוּׁש גַּם ּבָעֹולָם —  יַח". וְעַל יְֵדי ַהִחּדוּׁש ּבַּתֹוָרה נַעֲׂשֶ ל ָמׁשִ לְִפנֵי תֹוָרתֹו ׁשֶ

ה".  ר ֲאנִי עֹוׂשֶ ה ֲאׁשֶ ים וְָהָאֶרץ ַהֲחָדׁשָ ַמיִם ַהֲחָדׁשִ "ַהּשָׁ

ת נָׂשֹא תנש"א. ּבָת ּפָָרׁשַ יַחת ַהּדְבַר ַמלְכוּת ׁשַ עַל ּפִי ׂשִ

הַָרבִּי אוֵֹמר
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– "ְׁשֵאָלה ָיָפה", ָאַמר ר' ׁשֹוֶלם, "ְוַהְּתׁשּוָבה ָעֶליָה ְקׁשּוָרה ַּגם ִהיא ַלּנֹוֵׂשא ֶׁשָעָליו 
ִּדַּבְרנּו ֹקֶדם. ֶּבֱאֶמת ַהּתֹוָרה ִהיא ְמֻאֶחֶדת ַלֲחלּוִטין ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְּבֹאֶפן 
ַהֶּזה ֹלא  ָּבעֹוָלם  ְלַמָּטה  ָיְרָדה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ְלַאַחר  ֲאָבל  ַהֻּמְגֶּבֶלת.  ֵמֲהָבָנֵתנּו  ֶׁשַּנֲעֶלה 
רֹוִאים ְּבָגלּוי ֵאיְך ֶׁשִהיא ְמֻאֶחֶדת ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. ּוִמֵּכיָון ֶׁשָּכל ָּדָבר ָּבעֹוָלם 
ֵאיְך  רֹוִאים  ֹלא  ֶׁשַּבּתֹוָרה  "ִמֵּכיָון  ִלְדָבָריו.  ִנְכַנְסִּתי  "ֵהַבְנִּתי!"  ַּבּתֹוָרה...",  ְמקֹורֹו 

ֶׁשִהיא ְמֻאֶחֶדת ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ָלֵכן ַּגם ָּבעֹוָלם ֹלא רֹוִאים ֶאת ֶזה".

"ָיֶפה, ָיֶפה", ֶהְחִמיא ר' ׁשֹוֶלם, ְוִנַּכר ָעָליו ֶׁשהּוא ֶנֱהֶנה ִמָּכְך ֶׁשָּתַפְסִּתי ֶאת ָהִעְנָין. 
"ַאְך ְּכֶׁשָּיבֹוא ָמִׁשיַח, ִּתְתַּגֶּלה ַהְּמִציאּות ָהֲאִמִּתית ֶׁשל ַהּתֹוָרה — ְּכִפי ֶׁשִהיא ְמֻאֶחֶדת 
ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. ְוִכְלׁשֹון ַהִּמְדָרׁש: "ּתֹוָרה ֲחָדָׁשה ֵמִאִּתי ֵתֵצא". ִׂשים ֵלב: ַמִהי 
ֶׁשִּנְרֶאה  ֵתֵצא".  ֶׁש"ֵּמִאִּתי  ֶזה  ָמִׁשיַח?  ֶׁשל  ֶׁשַּבּתֹוָרה  ַהִחּדּוׁש  ַמהּו  ַהֲחָדָׁשה,  ַהּתֹוָרה 
ְּבָגלּוי ֶאת ִהְתַאֲחדּות ַהּתֹוָרה ִעם ה'. ַּבְּגֻאָּלה, ְּכֶׁשִּנְלַמד ּתֹוָרה ַנְרִּגיׁש ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה 
ֶׁשָּלּה, ַנְרִּגיׁש ֵאיְך ַהּתֹוָרה ִהיא ָּדָבר ֶאָחד ַמָּמׁש ִעם ה'. ְוָלֵכן — ָאז ִנְרֶאה ַּגם ֶאת 

ְמִציאּותֹו ָהֲאִמִּתית ֶׁשל ָהעֹוָלם, ֶׁשֵאין הּוא ְמִציאּות ִנְפֶרֶדת ֵמה'. ַאְך ֵּביְנַתִים...".

ְלָכאן  ַמִּגיָעה  ְמַעט  ְועֹוד  ַהּקֹוַפַחת,  ַהֶּׁשֶמׁש  ַּתַחת  ַּבחּוץ,  ָּכאן  ֲאַנְחנּו  ..."ֵּביְנַתִים 
ַהַּמָּׂשִאית ִעם ַהְּתרּוָמה ֶׁשל ַהָּבָׂשר ְוַהָּדִגים", ִהְׁשִלים מֹוִטי ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ֵמִעם ְמקֹום 

מֹוָׁשבֹו, ַעל ַּגֵּבי ַהַּסְפָסל. "ְוֵאין ָלנּו ְלָאן ְלַהְכִניס אֹוָתם".

ַאָּתה  ַאְבָקה. — "ָמה  ְמַפֵּזר  ַׁשי, ְּבעֹודֹו  ִהְפִטיר  ֶזה",  ַאֲחֵרי  ַוֲאַנְחנּו  ְׁשִנּיֹות  "ְׁשֵּתי 
ְמַפֵּזר ָׁשם, ַׁשי?" ִהְסַּתְקֵרן ר' ׁשֹוֶלם. — "ַאְבָקה ְלִגּלּוי ְטִביעֹות ֶאְצַּבע. ְלַדְעִּתי, ֹלא 
ָהָיה ָּכאן ׁשּום ּפֹוֵרץ", ָקַבע. "ֵאין ָּכאן ְטִביעֹות ּבֹוְלטֹות. ִנְרֶאה ִלי ֶׁשִּמיֶׁשהּו ָּפׁשּוט 
ָזַרק ֶאֶבן ֵמָרחֹוק ְוִהיא ָּפְגָעה ְּבֶדֶלת ַהְּזכּוִכית. ֵיׁש ָלנּו ָּכאן ְּבָעָיה ֶׁשל ֲעלּות ַהִּתּקּון 
אֹו ַהִחּדּוׁש ֶׁשל ַהֶּדֶלת, ְוַגם ְצִריִכים ְלַנּקֹות ֶאת ִׁשְבֵרי ַהְּזכּוִכית, ֲאָבל חּוץ ִמֶּזה ַהֹּכל 

ְּבֵסֶדר..." ִחֵּיְך ַׁשי ֵמִעם ַהֶּדֶלת.

ִמְּמקֹומֹו,  ַהָּיָׁשן  ַהַּמְנעּול  ֶאת  ָׁשַלף  הּוא  ְּכמֹותֹו  ְלִמְקצֹוָעִנים  ֶׁשְּׁשמּוָרה  ִּבְמֻיָּמנּות 
ִּתְדַאג  "ַאל  ְּבַטְמּבּור.  ַּבֹּבֶקר  ֶׁשָּקָנה  ֶזה   — ֶהָחָדׁש  ַהַּמְנעּול  ֶאת  ַּתְחָּתיו  ְוִהְׁשִחיל 
ַׁשי, ַהּיֹום ֲאִני ַמְחִזיר ְלָך ֵמַהֻּקָּפה ֶׁשל ֵּבית ַחַּב"ד ֶאת ַההֹוָצָאה ַהּזֹו", ָאַמר לֹו ר' 
ׁשֹוֶלם. "ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשּזֹו ִּתְהֶיה ַההֹוָצָאה ָהַאֲחרֹוָנה ִלְפֵני ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ּפֹוֵרץ 
ֶאת ַהַּמְנעּול ֶׁשל ַהָּגלּות. ַהַּמְנעּול ַהָּגלּוִתי ֶׁש'ָּתקּוַע' ְו'ָחסּום', ּוַמְרֶאה ָלנּו ֶׁשַהַּׁשַער 

ַלְּגֻאָּלה ָסגּור ְוָנעּול ְּבִלי ֶאְפָׁשרּות ִלְפֹּתַח...".
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"ֵּכן" ִהְסִּכים ִאּתֹו ַׁשי, "ִהִּגיַע ַהְּזַמן ְלַמְנעּול ָחָדׁש — ַהַּמְנעּול ִעם ַהַּמְפֵּתַח ְלאֹוְצרֹות 
ַהְּגֻאָּלה".

ְׁשָעַתִים  ְּבעֹוד  ַהְּזכּוִכית.  ּוְרִסיֵסי  ִׁשְבֵרי  ֶאת  ְלַנּקֹות  ּוָפִנינּו  ֻּכָּלנּו,  ָעִנינּו  "ָאֵמן", 
ַמְתִחיִלים ְלַהִּגיַע ֲאָנִׁשים. ַעד ָאז ַהֹּכל ַחָּיב ִלְהיֹות ְמֻסָּדר ְוָנִקי ְּכִאּלּו ֹלא ָקָרה ָּכאן 

ְּכלּום...

יַח ְ הַּמָׁשִ ֶמלֶך
"ַּתִּגיד ר' ׁשֹוֶלם", ָׁשַאְלִּתי ִּפְתאֹום ְּבִלי ֶקֶׁשר, "ֵאיְך ְלַמַען ה' ִּתְתַּגֶּלה ַהּתֹוָרה ַהֲחָדָׁשה 

ִמן ַהָּׁשַמִים? ִיְהֶיה ִמַּתן ּתֹוָרה ׁשּוב ַּפַעם?"

"ַמה ִּפְתאֹום?" ִהְזַּדֵעק ר' ׁשֹוֶלם. "ִמַּתן ּתֹוָרה ָהָיה ַּפַעם ַאַחת, ְוֹלא ִיְהֶיה ׁשּוב. ַהּתֹוָרה 
ַהֲחָדָׁשה ִּתְתַּגֶּלה ִמּתֹוְך ַהּתֹוָרה ַהַּקֶּיֶמת. ַּגם ַּכּיֹום ַהּתֹוָרה ְמֻאֶחֶדת ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-
ִעם  ֶאָחד  ָּדָבר  ִהיא  ֵּכיַצד  ֶׁשָּלנּו —  ָהְרִגיָלה  ְּבתֹוְך ַהּתֹוָרה  ִּתְתַּגֶּלה  ּוַבְּגֻאָּלה  הּוא, 
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשַהְּגֻאָּלה ִנְמֵצאת ְּכָבר ָּבעֹוָלם ַּכּיֹום, ִּכי ַּגם ַהּיֹום 

ַהְּמִציאּות ָהֲאִמִּתית ֶׁשל ָהעֹוָלם ֶזה ֱאֹלקּות — ַרק ֶׁשַּבְּגֻאָּלה ֶזה ִיְתַּגֶּלה".

"ָאז ֶאְפָׁשר ְלַגּלֹות ֶאת ַהּתֹוָרה ַהֲחָדָׁשה?" ָׁשַאְלִּתי. — "ֹלא, ַמה ִּפְתאֹום", ָצַחק ר' 
ׁשֹוֶלם. "ַהֶהְסֵּתר ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהֲחָדָׁשה הּוא ֹלא ֶהְסֵּתר ֶׁשָּיכֹול ְלִהְתַּגּלֹות ְסָתם ָּכְך, ַרק 

ְּכֶׁשָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה הּוא ִיְתַּגֶּלה".

ּבַּדֹור",  ׁשֶ יַח  הַ"ּמָׁשִ הוּא  ַאְדמֹו"ר  מו"ח  כ"ק  ַהּדֹור,  יא  נְׂשִ
יַח  ָמׁשִ ל  ׁשֶ הַּפֵרוּׁש  ּכֹולֵל  ּבַּדָבָר,  ׁשֶ ים  הַּפֵרוּׁשִ ּכָל  עִם 
יַח" ּכְִפׁשוּטֹו — ֱהיֹות  יא, וּ"ָמׁשִ ִמלְּׁשֹון ָמׁשוַּח וְנִבְָחר וְנָׂשִ
ּכָל  ל  ׁשֶ ּכְלָלִית  ַהיְִחיָדה   .  . הוּא  ּדֹור  ּבְכָל  ׁשֶ יא  ַהנָּׂשִ ׁשֶ
צְִדֵקנוּ,  יַח  ְמׁשִ ל  ׁשֶ ְרגָּא  ַהּדַ הִיא  ַהיְִחיָדה  ּבְִחינַת  ׁשֶ ַהּדֹור, 

ּכְַמבָֹאר ּבְכְִתבֵי ָהֲאִריזַ"ל.

ְמַחת ּתֹוָרה תשמ"ו. יַחת ׂשִ עַל ּפִי ׂשִ

הַָרבִּי אוֵֹמר
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יְחִיָדה

"ֵאיְך ֶּבֱאֶמת ִּתְתַּגֶּלה ַהּתֹוָרה ַהֲחָדָׁשה ָאז?" ָׁשַאְלִּתי ְּבַסְקָרנּות.

"ְׁשֵאָלה ָיָפה", ִׁשֵּבַח ר' ׁשֹוֶלם. "ְלַגּלֹות ַּבּתֹוָרה ּוָבעֹוָלם ֶאת ִהְתַאֲחדּוָתם ִעם ַהּבֹוֵרא, 
ָיכֹול ַרק ֶאָחד ָּכֶזה ֶׁשַּגם הּוא ְמֻאָחד ִעם ַהּבֹוֵרא... ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח! ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח הּוא 
ֶּבן ָאָדם ָּכֶזה, ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ְמֻאֶחֶדת ְלַגְמֵרי ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ְוהּוא ַמְרִּגיׁש ֶאת 
ַהָּקדֹוׁש- ִעם  ַהֻּמְחֶלֶטת  ִהְתַאֲחדּוָתם  ֶאת  ּוָבעֹוָלם  ַּבּתֹוָרה  ַּגם  ָלֵכן הּוא רֹוֶאה  ֶזה. 
ָּברּוְך-הּוא. ַהּתֹוָרה ַהֲחָדָׁשה ִּתְתַגֶלה ְלֶמֶלְך ַהָמִּׁשיַח ְוהּוא ִיְלַמד אֹוָתּה ִאָּתנּו — ְוָכְך 
ְיַגֶּלה ַּבּתֹוָרה ּוָבעֹוָלם ֶאת ָהֶאֶמת, ֶאת ָהַאְחדּות ַהֻּמְׁשֶלֶמת ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא".

• • •

ֲאָנִׁשים  ֶעְׂשרֹות  ְלַהִּגיַע  ֵהֵחּלּו  ַלֲחֻלָּקה,  ַהֹּכל  ֶׁשִּסַּדְרנּו ֶאת  ְלַאַחר  ַהְיעּוָדה,  ַּבָּׁשָעה 
ְוָנִׁשים, ְזֵקִנים ִויָלִדים, ְקִׁשיׁשֹות ְוַאֲחיֹות-ִסעּוד ִפיִליִּפיִנּיֹות. ֻּכָּלם ָּבאּו ָלַקַחת ֶאת 
ַהַּסל ְלַׁשָּבת. ָּכל ַהּמּוָצִרים ָעְמדּו ַעל ְמקֹוָמם ְּבֵסֶדר מֹוְפִתי, ְוָכל ֶאָחד ֵמעֹוְבֵדי ֵּבית 

ַהַּתְבִׁשיל ָהָיה ֻמְפָקד ַעל ֻׁשְלַחן מּוָצִרים ַאֵחר.

ֵּכִהים,  ֶׁשֶמׁש  ִמְׁשְקֵפי  ָּבֵעיַנִים.  ִלי טֹוב  ִנְרֶאה  ָהָיה  ֶׁשָרִאיִתי אֹותֹו, הּוא ֹלא  ֵאיְך 
ּכֹוַבע ֶטְמֶּבל ָמׁשּוְך ַעל ֵחִצי ִמָּפָניו, ְּבָגִדים ְמהּוִהים ַמִּדיֵפי ֵריַח ִניחֹוַח, ּוְבִעָּקר ַמה 

ֶּׁשִהְפִריַע ִלי ָהָיה ַהָּצִעיף ַעל ַהַּצָּואר. ָצִעיף ְּבֶאְמַצע ַהַּקִיץ?... ֶזה ֹלא ִנְרֶאה טֹוב!

ְּכֶׁשהּוא ָּבא ַלֻּׁשְלָחן ָעָליו ָהִייִתי ֻמְפָקד, ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשֲאִני ֹלא ְמֻסָּגל ְלִהְסַּתֵּכל ָעָליו. 
ַהַּמְרֶאה ֶׁשּלֹו ָהָיה ָּפׁשּוט ּדֹוֶחה. ָאַחְזִּתי ֵהיֵטב ַּבֻּׁשְלָחן ַעד ֶׁשִּפְרֵקי ֶאְצְּבעֹוַתי ִהְלִּבינּו. 
ִחִּכיִתי ָלֶרַגע ֶׁשהּוא ַיֲעבֹר ַלֻּׁשְלָחן ַהָּבא אֹו ִיְסַּתֵּלק ְלַגְמֵרי ִמִּמְתַחם ֵּבית ַהַּתְבִׁשיל, 
ַאְך ַּדְוָקא ַּבֻּׁשְלָחן ֶׁשִּלי — ֶזה ִעם ַהֵּבְיָּגֶלה ְוַהִּנְׁשנּוִׁשים, הּוא ִהְתַעֵּכב ִלְראֹות ֶאת 
ָּכל ַהְּטָעִמים ֶׁשֵּיׁש ַלִּנְׁשנּוִׁשים. הּוא ָקָרא ֶאת ָּכל ָהְרִכיִבים ְוָהָאֶלְרֶּגִנים ְוַהַּטְבָלה, 
ְוָאז ָעַבר ַלַּׂשִּקית ַהְמַרְׁשֶרֶׁשת  ְּבִעְבִרית ּוְבַאְנְּגִלית, ָהַפְך ׁשּוב ְוׁשּוב ַעד ֶׁשִּנְרַּגע, 

ַהָּבָאה...

ָעַזְבִּתי ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ְוִנַּגְׁשִּתי ַל'ָּתִמי-ַאְרַּבע'. ָּפׁשּוט ֹלא ָיֹכְלִּתי.

ר' ׁשֹוֶלם ָרָאה אֹוִתי ְּבָזִוית ָהַעִין ְוִסֵּמן ִלי ִעם ַהָּיד: "ַמה ָּקָרה"?... ִסַּמְנִּתי לֹו ַּבֲחָזָרה 
ֶׁשַהֹּכל ְּבֵסֶדר, ֲאָבל ַּכִּנְרֶאה ֶׁשהּוא ָרָאה ַעל ַהָּפִנים ֶׁשִּלי ֶׁשַהֹּכל, ֵאיְך אֹוְמִרים? ֹלא 
ְּבֵסֶדר... הּוא ָרַמז ִלי ֶׁשֶאַּגׁש ַלֻּׁשְלָחן ֶׁשּלֹו, ְוהּוא ִיְתַחֵּלף ִאִּתי. "ּבֹוא ְלִהְתַרֲעֵנן", הּוא 

ָטַפח ַעל ִׁשְכִמי ְוִנַּגׁש ַלֻּׁשְלָחן 'ֶׁשִּלי'.
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בַּנֶּפֶׁש יְחִיָדה ׁשֶ
ַאֲחֵרי ַּכָּמה ַּדּקֹות 'ַההּוא' ָיָצא, ַוֲאִני ָנַׁשְמִּתי ִלְרָוָחה. ֶזֶרם ָהֲאָנִׁשים ְּבֵבית ַהַּתְבִׁשיל 
ְּכָבר ִהְתַּדְלֵּדל, ְור' ׁשֹוֶלם ִנַּגׁש ֵאַלי. "ָרִאיִתי ֶׁשָהָיה ְלָך ָקֶׁשה ִעם ָהִאיׁש ַהֶּזה", ָאַמר 
ִלי ְּגלּויֹות. "ָרִציִתי ְלַסֵּפר ְלָך ַעל ַהְּקָׁשִיים ֶׁשהּוא ָעַבר ְועֹוֵבר ַּבַחִּיים ְּכֵדי ֶׁשֵּתַדע 

ַעד ַּכָּמה ַה'ְיִחיָדה' ֶאְצלֹו ְּבִגּלּוי".

"ַמה ְּבִגּלּוי?" ֹלא ֵהַבְנִּתי. — "ַה'ְיִחיָדה'. ְלָכל ְיהּוִדי ֵיׁש ָחֵמׁש ְּדָרגֹות ַּבְּנָׁשָמה: ֶנֶפׁש, 
רּוַח, ְנָׁשָמה, ַחָּיה ִויִחיָדה. ַּדְרַּגת ַהְיִחיָדה ִהיא ַהְּגבֹוָהה ְּביֹוֵתר. ַהְמֻיָחד ֶׁשְּבַדְרָּגה זֹו, 
ֶׁשִהיא ְמֻאֶחֶדת ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְלַגְמֵרי. ַה'ְיִחיָדה' ֹלא אֹוֶהֶבת ֶאת ה' אֹו רֹוָצה 
ְלִהְתַחֵּבר ֵאָליו — ִהיא ֹלא ְצִריָכה ֶאת ֶזה, ִּכי ִהיא ְּדֻבָּקה ּוְמֻאֶחֶדת ִאּתֹו ַּגם ָּכָכה".

"ְוִאם ִהיא ִּתְתַנֵּתק ֵמַהֵּׁשם?" ָׁשַאְלִּתי ִמָּיד. — "ִהיא ֹלא ְיכֹוָלה ְוֹלא ְמֻסֶּגֶלת ְלִהְתַנֵּתק 
ֵמַהֵּׁשם. ְוָלֵכן, ַּגם ְיהּוִדי ֶׁשעֹוֵבר ֶאת ָּכל ָהֲעֵברֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ָּבֶרַגע ֶׁשַה'ְיִחיָדה' ֶׁשּלֹו 

ִמְתעֹוֶרֶרת — הּוא ִיְמֹסר ֶאת ַהֶּנֶפׁש ֶׁשּלֹו ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם ְּבִלי ְׁשֵאלֹות".

"ִּבְזַמן ַהָּגלּות — ַהְיִחיָדה ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ֻמְסֶּתֶרת ְוֶנֱעֶלֶמת. ֹלא רֹוִאים אֹוָתּה ָּכל יֹום 
ּוְבָכל ֶרַגע. ָצִריְך ַלֲעֹבד ָחָזק ְּכֵדי ְלָהִסיר ֶאת ַמה ֶּׁשַּמְסִּתיר ָעֶליָה. ֲאָבל ַּבְּגֻאָּלה", 

יְחִיָדה
ְרגָּא  ר ִמְתגַּלָּה ּדַ ָמה ַהנְִּקֵראת יְִחיָדה, ּכֲַאׁשֶ ְרגָּא ּבַנְּׁשָ לְכָל יְהוִּדי יֵׁש ּדַ
דֹוׁש-ּבָרוּךְ-הוּא.  ַהּקָ עִם  ֶאָחד  ּדָבָר  הוּא  ּכֵיצַד  ַהיְּהוִּדי  ַמְרגִּיׁש  זֹו, 
לִכְּפֹר  יְהוִּדי  לְַהכְִריַח  רֹוצִים  ר  ּכֲַאׁשֶ ּכְלָל  ּבְֶדֶרךְ  ִמְתעֹוֶרֶרת  זֹו  ְרגָּא  ּדַ
ַהיְִחיָדה ְמֻאֶחֶדת לֲַחלוִּטין עִם ה' הוּא ֵאינֹו  לֹום ּבַה', וִּמּכֵיוָן ׁשֶ ַחס וְׁשָ

ְמֻסגָּל לִכְּפֹר.

ךְ  ר לֹא ַחיוּ ּכִיהוִּדים ּבְֶמׁשֶ גַּם יְהוִּדים ֲאׁשֶ ָאנוּ רֹוִאים ׁשֶ זֹוהִי ַהּסִּבָה ׁשֶ
ֶאת  לְִמסֹר  ׁשוּ  ִהְתעַּקְ יֲַהדוָּתם,  עַל  ְמאוָּמה  יְָדעוּ  לֹא  אֹו  ַחיֵּיֶהם  יְֵמי 
הַיְִחיָדה ֵאינָּה ּתְלוּיָה ּבְָרַמת ֲהבָנָתֹו  ם עַל ִקּדוּׁש ה'. זֹאת ִמּכֵיוָן ׁשֶ נְַפׁשָ
בִיל  ּבִׁשְ ַקיָּם  הוּא  ֵאיךְ  לְָהבִין  צִָריךְ  לֹא  ָאָדם  ּבֶן  ׁשֶ ּכְמֹו  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ
דֹוׁש-ּבָרוּךְ-הוּא ִהיא  ל יְהוִּדי עִם ַהּקָ הוּא ַקיָּם. הְִתַאֲחדוּתֹו ׁשֶ לַָדעַת ׁשֶ
יְהוִּדי  זֹאת,  לָחוּׁש  ּכְֵדי  זֹאת  לְָהבִין  צִָריךְ  ֵאינֹו  וְהוּא  ְמצִיאוּתֹו  עֶצֶם 

לֹום ֵמֱאלֹקוּת. ֵאינֹו רֹוצֶה וְֵאינֹו יָכֹול לְהִּפֵָרד ַחס וְׁשָ

הידעת?
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יְחִיָדה

ִהְטִעים ר' ׁשֹוֶלם, "ִּתְתַּגֶּלה ַּדְרַּגת ַה'ְיִחיָדה' ֶׁשְּבָכל ֶאָחד ְוַאַחת, ְוָאז ֻּכָּלנּו ַנְרִּגיׁש ֶאת 
ִהְתַאֲחדּוֵתנּו ַהֻּמְחֶלֶטת ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא!".

"ְּבֶעֶצם", ִסֵּכם ר' ׁשֹוֶלם, "ָּכל ַהְּנֻקָּדה ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה ִהיא ִהְתַּגּלּות ַה'ְיִחיָדה' ֶׁשל ָּכל 
ָּדָבר. ֹזאת אֹוֶמֶרת, ְלַגּלֹות ֵאיְך ָּכל ָּדָבר הּוא ְמֻאָחד ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. ָּבעֹוָלם 
— ִיְתַּגֶּלה ֶׁשהּוא ֹלא ְמִציאּות ִנְפֶרֶדת ְוֶׁשְּמִציאּותֹו ָהֲאִמִּתית ִהיא ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא;  ִעם  ְמֻאֶחֶדת  ֶׁשִהיא  ֲחָדָׁשה'  ַה'ּתֹוָרה  ִּתְתַּגֶּלה  ַּבּתֹוָרה —  הּוא; 
ּוַבְּיהּוִדים — ִּתְתַּגֶּלה ַה'ְיִחיָדה' ֶׁשְּבִנְׁשָמָתם ֶׁשְּמֻאֶחֶדת ְלַגְמֵרי ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.

"ְוָכל ַהַּתֲהִליְך ַהֶּזה ַנֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי ֶּבן ָאָדם ֶאָחד, ֶׁשִּנְקָרא 'ְיִחיָדה ַהְּכָלִלית' — ֶמֶלְך 
ַהָּמִׁשיַח. הּוא ָאְמָנם ָּבָׂשר ָוָדם, ַאְך ֶאְצלֹו ְמִאיָרה ַהְּמִציאּות ָהֲאִמִּתית — הּוא ַמְרִּגיׁש 
ֶׁשָּכל ְמִציאּותֹו ְמֻאֶחֶדת ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ְוֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ְמֻאָחד ִעם ַהָּקדֹוׁש-

ָּברּוְך-הּוא. 

"ִמֶּזה ָנִבין ַּגם ַמִהי ָהֲעבֹוָדה ַהִּנְדֶרֶׁשת ֵמִאָּתנּו, ִּבְׁשִביל ְלָהִביא ֶאת ִהְתַּגּלּותֹו ֶׁשל 
ָמִׁשיַח: ַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשֲאַנְחנּו ְנַגֶּלה ֶאת ַה'ְיִחיָדה' ֶׁשָּלנּו ָּכֵעת, ָּבעֹוָלם ַהְּפָרִטי ֶׁשָּלנּו, 
ַעד ַּכָּמה ֶׁשִּביָכְלֵּתנּו — ֹזאת אֹוֶמֶרת, ְלַהְרִּגיׁש ְוִלְחיֹות ַעד ַּכָּמה ֶׁשֶאְפָׁשר ֶׁשַהְּמִציאּות 
ה ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַגלֹות ֶאת  ַהְיִחיָדה ֶזה ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. ּוְכֶׁשֲאַנְחנּו ַנֲעֹשֶ

ַה'ְיִחיָדה', ִנְזֶּכה ְלִהְתַּגּלּוָתּה ַהְּמֵלָאה ְּבִביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו!"

ְּתִפַּלת ִמְנָחה ֶׁשִהְתַּפַּלְלִּתי ְּבאֹותֹו יֹום, ָהְיָתה ְּתִפָּלה ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי ִמַּמה ֶּׁשִהְתַּפַּלְלִּתי 
ַעד ַהּיֹום... ִהְרַּגְׁשִּתי ֵאיְך ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ֶזה ַהְּמִציאּות ָהֲאִמִּתית ֶׁשִּלי, ְלָכל ִמָּלה 

ּבְכָל  ַהּכֹל — לְִפעֹל  יא הוּא  ַהנָּׂשִ יא —  נָׂשִ ל  ׁשֶ עִנְיָנֹו  זֶהוּ 
כוּ עִנְיָנָיו וְַהנְָהגֹוָתיו  גַּם ּבֶָהם יְֻמׁשְ ּמִּסְבִיבֹו, ׁשֶ ַהנִּבְָרִאים ׁשֶ
יא . .  ל ַהנָּׂשִ ּבָזֶה נִכְלָלִים גַּם ָהעִנְיָנִים ֲהכִי נַעֲלִים ׁשֶ . . ׁשֶ
ּכֵן,  ׁשֶ וִּמּכֵיוָן   .  . ּבֹו  ׁשֶ נַעֲלֶה  ֲהכִי  ָהעִנְיָן  ּזֶהוּ  ׁשֶ ַהּמֶלֶךְ  ּכֶֶתר 
וְֶאָחד  ֶאָחד  ּכָל  ֵאצֶל  לֵמוּתֹו  ּבִׁשְ נֹו  יֶׁשְ ַהּכֶֶתר  ׁשֶ מוּבָן  הֲֵרי 
י  ים וְָהָראׁשֵ ָרֵאל — לְִהיֹותֹו ֵחלֶק ֱאלַֹקּה ִמּמַעַל ַמּמָׁש )עִם ּכָל הַּפֵרוּׁשִ ִמיִּׂשְ

ּבְַמּמָׁש(. ֵתבֹות ׁשֶ

ת ַהֲאזִינוּ תשנ"ב. ּבִלְּתִי ֻמגֶּּה. ּבָת ּפָָרׁשַ יַחת ַהּדְבַר ַמלְכוּת ׁשַ עַל ּפִי ׂשִ

הַָרבִּי אוֵֹמר
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ִּפְתאֹום ִנְהְיָתה ַמְׁשָמעּות ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי. ִּפְתאֹום ֵהַבְנִּתי ִמי ֲאִני ֶּבֱאֶמת, 'ְיִחיָדה', 
ָּדָבר ֶאָחד ַמָּמׁש ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.

ְּבִלי ָלִׂשים ֵלב ָהֵעיַנִים ֶׁשִּלי ִהְתַמְּלאּו ִּבְדָמעֹות. "ֲאִני ְּכָבר ֹלא ָיכֹול ְלַחּכֹות יֹוֵתר, 
ֲאִני ֻמְכָרח ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה, ֶׁשִּנְרֶאה ְּכָבר ְּבָכל ָהעֹוָלם ֶאת ַהְּמִציאּות ָהֲאִמִּתית 
ֶׁשּלֹו — ה'. ֶׁשַהְּמִציאּות ָהֲאִמִּתית ֶׁשִּלי ִּתְתַּגֶּלה — ֶׁשֲאִני ַוה' ֶזה ָּדָבר ֶאָחד ַמָּמׁש"!

ל  ׁשֶ ָהֲאִמּתִית  ַהּמְצִיאוּת  ֶאת  רֹוִאים  לֹא  ַהגָּלוּת  ּבִזְַמן  רוִֹאים.  לֹא  ּבַגָּלוּת 
ּתְִתגַּלֶּה  ּבַגְֻּאלָּה  ֲאבָל  דֹוׁש-ּבָרוּךְ-הוּא.  ֵמַהּקָ נְִפָרד  נְִרֶאה  וְהוּא  ָהעֹולָם, 

"ֵאין עֹוד ִמלְּבַּדֹו"!  ל ָהעֹולָם ׁשֶ ְמצִיאוּתֹו ָהֲאִמּתִית ׁשֶ

עַל ּפִיָה הוּא ִמְתנֵַהג, וְַהּתָכְנִית  ַהּתוָֹרה ּתָכְנִית ָהעוֹלָם. לָעֹולָם יֵׁש ּתָכְנִית ׁשֶ
ִהְתגַּלָה  לֹא  לָכֵן  ִהְתגַּלְָּתה,  ַהּתֹוָרה  ּכָל  לֹּא  ׁשֶ ִמּכֵיוָן  ַהּתֹוָרה.  ִהיא  ַהּזֹאת 
ּתְִתגַּלֶּה  לֵָמה ׁשֶ ל ָהעֹולָם. ֲאבָל לֶעִָתיד לָבֹוא ּבַגְֻּאלָּה הַּשְׁ ְמצִיאוּתֹו ָהֲאִמּתִי ׁשֶ
עֹוד  "ֵאין  ׁשֶ ָהעֹולָם  ל  ׁשֶ ָהֲאִמּתִית  ְמצִיאוּתֹו  גַּם  ּתְִתגַּלֶּה   — ה  ֲחָדׁשָ ַהּתֹוָרה 

ִמלְּבַּדֹו".

ה — ַהיְִחיָדה  יְּגַלֶּה ֶאת ַהּתֹוָרה ֲחָדׁשָ יַח — יְִחיָדה ַהּכְלָלִית. ִמי ׁשֶ ֶמלֶךְ ַהּמָׁשִ
ְמֻאָחד  הוּא  ׁשֶ ִמּכֵיוָן  ַהּכְלָלִית  ַהיְִחיָדה  הוּא  ׁשֶ יַח  ַהּמָׁשִ ֶמלֶךְ  ּבַּתֹוָרה, הוּא  ׁשֶ
עִם  הְִתַאֲחדוָּתם  ֶאת  וּבָעֹולָם  ּבַּתֹוָרה  לְגַלֹּות  וּבְכֹחֹו  הַּבֹוֵרא,  עִם  לְגְַמֵרי 

דֹוׁש-ּבָרוּךְ-הוּא. ַהּקָ

ה'.  עִם  ְמֻאֶחֶדת  ִהיא  ׁשֶ 'יְִחיָדה'  יֵׁש  וְֶאָחד  ֶאָחד  ּבְכָל  ַהּפְָרִטית.  ַה'יְִחיָדה' 
בִיל  ּבִׁשְ ָחזָק  לַעֲבֹד  וְצִָריךְ  ּבְגָלוּי  נְִמצֵאת  לֹא  ַה'יְִחיָדה'  ַהגָּלוּת  ּבִזְַמן  ֲאבָל 
וְָאז  וְֶאָחד  ֶאָחד  ּבְכָל  ׁשֶ ַהיְִחיָדה  ְרגַּת  ּדַ ּתְִתגַּלֶּה  ּבַגְֻּאלָּה  ֲאבָל  אֹוָתּה.  לְגַלֹּות 

דֹוׁש-ּבָרוּךְ-הוּא. ָאנוּ ְמֻאָחִדים עִם ַהּקָ נְַרגִּיׁש ׁשֶ

לַָמְדנוּ 
הַיּוֹם
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א ַהְׁשֵלם:

ב________ ֲאַנְחנּו עֹוְבִדים ֶאת ה' ִעם ַה________, ְוָלֵכן ֲאַנְחנּו _________ 
ַלֲעׂשֹות ַּגם ְּדָבִרים ֶׁשה' ֹלא רֹוֶצה, ְוֶזה ֹלא ִנְקָרא ִּדיָרה ַלה' ַּבַּתְחּתֹוִנים.

ֲאַנְחנּו  ְוָלֵכן  ַה___________,  ַּדְרַּגת  ָּבנּו  ִּתְתַּגֶּלה  ַּב___________  ֲאָבל 
_______________ ַלֲעׂשֹות ְּדָבִרים ֶׁשה' ֹלא רֹוֶצה, ְוֶזה ִּדיָרה ַלה' ַּבַּתְחּתֹוִנים.

ִהְתַּגּלּות  ֶּזה  ַמה  יֹוֵדַע  ֶׁשהּוא  ֵמַהֶּקעְמּפ  ֶׁשּלֹו  ַלְמַפֵּקד  ִסֵּפר  ְׁשמּוִליק  ַּכֲאֶׁשר  ב 
ַהְיִחיָדה, הּוא ֹלא ֶהֱאִמין ְוָנַתן לֹו ִמְסַּפר ִמְקִרים ֶׁשֹּיאַמר ַהִאם ֶזה ִנְקָרא ִהְתַּגּלּות 

ַהְיִחיָדה אֹו ֹלא. ִּבְכֵדי ִלְראֹות ַהִאם ְׁשמּוִליק ָאֵכן ֵהִבין ֶאת ַמה ֶּׁשָּלַמד.

ּתּוְכלּו ַלֲעֹזר ִלְׁשמּוִליק ּוְלַסֵּמן v ְלַיד ַהִּמְקִרים ָּבֶהם ֶּבֱאֶמת ֶזה ִהְתַּגּלּות ַהְיִחיָדה?

ַאְבֵריִמי ּוְׁשמּוִליק ָיְׁשבּו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַאֲחֵרי ַמֲעִריב ְוָלְמדּו, ְוַגם ַאֲחֵרי ֶׁשַהַּמְזָגן 
ִנְכָּבה ְוָהָיה ָלֶהם ְמאֹוד ָקֶׁשה ִלְלֹמד, ֵהם ֹלא ִהְפִסיקּו ְוָלְמדּו ְּבֶמֶרץ ָרב.

ְּבֶאָחד ֵמַהָּיִמים ֶׁשָּיָצא ְׁשמּוִליק ִעם ִמְׁשַּפְחּתֹו ְלַׂשֵחק ַּבַּפאְרק, הּוא ִנֵּצל ֶאת 
ַהְּזַמן, ְוִהְסּתֹוֵבב ְלַזּכֹות ְיהּוִדים ַּבֲעֶׂשֶרת ַהִּמְבָצִעים ּוְבִפְרסּום ְּבׂשֹוַרת ַהְּגֻאָּלה. 

דַּּפֵי
עֲבוָֹדה

 אֹוַצר ִמִּלים: ִלְפָעִמים ְיכֹוִלים, ָּגלּות, ַהֹּכחֹות ָהְרִגיִלים,
ֹלא ְיכֹוִלים ְּבׁשּום ֹאֶפן, ְּגֻאָּלה, ַהְיִחיָדה.
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ְׁשֵניאֹור ְמַוֵּתר ְּבָכל ֵעת ְלָאִחיו ַהָּקָטן, ְוַגם ְּכֶׁשהּוא ּדֹוֵרׁש ְּדָבִרים ְקָצת ֻמְגָזִמים, 
ְׁשֵניאֹור ַמִּגיׁש לֹו אֹוָתם ְּבִחּיּוְך ּוְבַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ְּגדֹוָלה.

ָהָיה  ֶזה  ְוָכל  ה',  ְּבִצְבאֹות  ְלַחָּיל  ֶׁשַּמְתִאים  ְּכמֹו  יֹוִסי  ִהְתַּפֵּלל  ַׁשָּבת  ְּבַקָּבַלת 
ִּבְזכּות ַהַּמְמַּתִּקים ְוַהְּפָרִסים ֶׁשִחְּלקּו ַהְמַפְּקִדים ְלִמי ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ָּכָראּוי.

ֵמִאיר ִקֵּבל 120 ש"ח ִלְדֵמי ֲחֻנָּכה, ֲאָבל הּוא ֹלא ִהְׁשִאיר אֹוָתם ְלַעְצמֹו, ֶאָּלא 
ְּדַבר  ִׁשעּוֵרי  ְלַהְחָזַקת  ֶׁשַּב'ֶחֶדר'  ּוָמִׁשיַח  ְּגֻאָּלה  ְלַמֵּטה  ַהֶּכֶסף  ָּכל  ֶאת  ָּתַרם 

ַמְלכּות.

ְוַלְמרֹות  ַׁשָּבת,  ִלְכבֹוד  ַחּלֹות  ִלְקנֹות  ַלַּמֹּכֶלת  ֶׁשֵּיֵלְך  ִמְּׁשמּוִליק  ִּבְּקָׁשה  ִאָּמא 
ֶׁשּנֹוָרא ֹלא ִהְתַחֵּׁשק ִלְׁשמּוִליק ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה, הּוא ִהְתַּגֵּבר ַעל ַהֵּיֶצר ָהַרע 

ְוָהַלְך ִלְקנֹות ֶאת ַהַחּלֹות.

ג ַסֵּמן ָנכֹון אֹו ֹלא ָנכֹון:

ַּבְּגֻאָּלה ַהְיִחיָדה ַהְּכָלִלית ִּתְתַּגֶּלה, ְוָאז ִהיא ְּתַגֶּלה ֶאת ַהְיִחיָדה 
ַהְּפָרִטית ֶׁשִּבי.

ֲאִני ָיכֹול ְלַגּלֹות ֶאת ַהְיִחיָדה ַהְּפָרִטית ֶׁשִּבי ַּגם ְלֹלא ַהְיִחיָדה 
ַהְּכָלִלית.

ִּבְזכּוִתי  ְלָהִביא ֶאת ָמִׁשיַח ֶזה ַרק  ַהְּפֻעּלֹות ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה  ָּכל 
ְוֹלא ִּבְגַלל ַאף ֶאָחד ַאֵחר.

 ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ֵיׁש ְיִחיָדה ְּכָלִלית
ֲאָבל ִהיא ֹלא ְּבִגּלּוי.

ַהּיֹום ַּבָּגלּות ַהְיִחיָדה ַהְּפָרִטית ִמְתַּגֵּלית ַרק ְּבָׁשָעה ֶׁשל ְמִסירּות 
ֶנֶפׁש.

ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו הּוא ָׁשַלח ֶאת ַהְּׁשלּוִחים ַלֲעׂשֹות ָׁשלֹום ִעם ֶמֶלְך 
ֱאדֹום ְוֹלא ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

לֹא נָכוֹןנָכוֹן

לֹא נָכוֹןנָכוֹן

לֹא נָכוֹןנָכוֹן

לֹא נָכוֹןנָכוֹן

לֹא נָכוֹןנָכוֹן

לֹא נָכוֹןנָכוֹן
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ד ֲעֵנה ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ַהָּבאֹות ַעל-ִּפי ַמה ֶּׁשָּלַמְדנּו ִּבְׁשֵני ַהִּׁשעּוִרים ָהַאֲחרֹוִנים:

א. ַמִהי ַהְּמִציאּות ָהֲאִמִּתית ֶׁשל ָהעֹוָלם?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
._____________________________________________________

ב. ַמּדּוַע ֹלא רֹוִאים ַהּיֹום ַּבָּגלּות ֶאת ַהְּמִציאּות ָהֲאִמִּתית ֶׁשל ָהעֹוָלם?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
._____________________________________________________

ג. ָמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַהּתֹוָרה ַהֲחָדָׁשה ְלָתְכִנּיֹות ֶׁשל ְּבִנָּיה?   _______________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
._____________________________________________________

ד. ָמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַהּיֹום ַלּתֹוָרה ַהֲחָדָׁשה?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
._____________________________________________________
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הִגִּיעַ זְַמן הַגְֻּאלָּה

ּפֶֶרק ג

הִגִּיעַ זְַמן הַגְֻּאלָּה

"ֹלא ָלנּו ה', ֹלא ָלנּו, ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבֹוד, ַעל ַחְסְּדָך ַעל ֲאִמֶּתָך"... ַהִּנּגּון ַעל ַהֶּפֶרק 
ֶׁשל ָהַרִּבי ִהְתַנֵּגן ַּבֲחַלל ַהֲחנּות. ַהַּמְזָגן ָּפַלט ַּגֵּלי ֹקר ֶׁשֶהֱעִניקּו ֲאִויָרה ְנִעיָמה ֵּבין 

ְּפִריֵטי ַהּיּוָדִאיָקה.

זֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ַּבַחִּיים ֶׁשֲאִני עֹוֵמד ֵמֲאחֹוֵרי ּדּוַכן ַהּמֹוֵכר. ַׁשי, ָהַאְבֵרְך ֶהָחִביב 
ִּבֵּקׁש  ְור' ׁשֹוֶלם  ְלַכָּמה ָׁשעֹות,  ְלִתְגּבּור  ָזקּוק  ָהָיה  ִמְׁשַטְרִּתי,  ַּבָּלׁש  ֶּבָעָבר  ֶׁשָהָיה 
ִמֶּמִּני ַלֲעֹזר ַּבְּתחּום ַהֶּזה. "ַהּיֹום ֵאין ָלנּו ִהְתַאְרְּגנּות ַלֲחֻלַּקת ָמזֹון, ָאז ָחַׁשְבִּתי ֶׁשִאם 
ַאָּתה רֹוֶצה ַלֲעֹזר ַּבְּפִעילּות — ֵיׁש ִלי ִּבְׁשִביְלָך ַמֶּׁשהּו ְמֻצָּין", ָאַמר. "ְוַגם — ִלְהיֹות 

ִעם ַׁשי ַּבֲחנּות זֹו ֲחָוָיה ִּבְפֵני ַעְצָמּה".

ִמי  ָלַדַעת  ֶאְפָׁשר  "ִאי  ַהִּנְסֶּתֶרת.  ַהִּויֵדאֹו  ְּבַמְצֵלַמת  ְו'ִטֵּפל'  ַהֻּסָּלם,  ַעל  ָעַמד  ַׁשי 
ִיְרֶצה ִלְפֹרץ ַלֲחנּות", ָּפַלט. "ֵיׁש ָּכאן ְּפִריֵטי יּוָדִאיָקה ְיָקִרים ְמאֹוד. ְּתִפִּלין, ְמזּוזֹות, 

ְמִגּלֹות ֶאְסֵּתר, ַנְרִּתיִקים ְלִסְפֵרי תֹוָרה ְוַנְרִּתיִקים ִלְמִגָּלה".

ּדָבָר,  ּבְכָל  ׁשֶ הַ'יְִחיָדה'  ְרגַּת  ּדַ ּתְִתגַּלֶּה  ּבַגְֻּאלָּה  ׁשֶ לַָמְדּתִי  ַהּקֹוֵדם  ּבַּפֶֶרק 
ים ֵמִאּתָנוּ  ּדֹוְרׁשִ דֹוׁש-ּבָרוּךְ-הוּא. וַּמה ּשֶׁ ּכֵיצַד הוּא ְמֻאָחד לְגְַמֵרי עִם ַהּקָ
ה ֶאת זֶה נִזְּכֶה לִַהְתגַּלּוּת  נַּעֲׂשֶ ּבָנוּ, וּכְׁשֶ ַהיֹּום הוּא לְגַלֹּות ֶאת הַיְִחיָדה ׁשֶ

יַח צְִדֵקנוּ. ל ַהיְִחיָדה ּבְבִיַאת ְמׁשִ ַהּמְלֵָאה ׁשֶ
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יַח ל ָמׁשִ טְעִיָמה ִמּתוָֹרתוֹ ׁשֶ
"ָהֱאֶמת ִהיא", ִהְמִׁשיְך לֹוַמר ִמְּמרֹוֵמי ַהֻּסָּלם, ְּבעֹוד ֲאִני ִנְׁשָען ַעל ֶּדְלֵּפק ַהְּמִכיָרה, 
ַּבֲהמֹוֵניֶהם  ָּבִאים  ָהיּו  ֵהם  ָּכאן,  ָלנּו  ֵיׁש  אֹוָצר  ֵאיֶזה  יֹוְדִעים  ָהיּו  ֲאָנִׁשים  "ֶׁשִאם 

ּוְמַׁשְּלִמים ָּכל ְמִחיר ֶׁשָּבעֹוָלם!".

עֹוֵמד  ֶׁשֲאִני  ַלָּבָלטֹות  ִמַּתַחת  אּוַלי  אֹוָצר?  ָּכאן  ֵיׁש  ֵאפֹוא  ִנְדַרְכִּתי.  "אֹוָצר?" 
ֲעֵליֶהן?...

"ַאָּתה ֹלא ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּכל ִמַּתַחת ַלָּבָלטֹות", ֵהִגיב ַׁשי. ֹלא ֵהַבְנִּתי — ֲהֵרי הּוא ָעסּוק 
ַּבָּלׁש  ִהְסַּתַּכְלִּתי? טֹוב,  ְלָאן  רֹוֶאה  הּוא  ֵאיְך  ָאז  ָׁשם —  ֶׁשּלֹו  ְוָהֵעיַנִים  ַּבַּמְצֵלָמה 
ִנְׁשָאר ַּבָּלׁש ְלָכל ַהַחִּיים... ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש לֹו ִׁשיטֹות ִלְראֹות ָמה ֲאָנִׁשים עֹוִׂשים ְּבִלי 

ֶׁשִּיְראּו ֶׁשהּוא ִמְסַּתֵּכל ֲעֵליֶהם.

"ָהאֹוָצר ִנְמָצא ַמָּמׁש ַעל ַמְּדֵפי ַהְּסָפִרים", הּוא ִסֵּדר ֶאת ַהִּכָּפה ֶׁשַעל ֹראׁשֹו, ֶׁשֹּלא 
ִּתֹּפל ָחִליָלה.

"ֵאיֹפה? ַאָּתה ַמְׁשִאיר אֹוָצר ָּכָכה ַעל ַהַּמָּדִפים ְוֹלא חֹוֵׁשׁש?" ֵהַגְבִּתי ַּבֲחָרָדה. — "ֹלא 
ְמֻדָּבר ַעל אֹוָצר ַּגְׁשִמי, ֶאָּלא ַעל אֹוָצר רּוָחִני. ֵיׁש ָּכאן ַּבֲחנּות ֶאְפָׁשרּות ִלְקנֹות 
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הִגִּיעַ זְַמן הַגְֻּאלָּה

ֱאֹלקּות:  ֶזה  ֶׁשַהֹּכל  רֹוִאים  ָּבֶהם  ֶׁשְּכֶׁשּלֹוְמִדים  ְסָפִרים,  ִלְקנֹות  ֶאְפָׁשר  ֱאֹלקּוּוּות! 
ַהּתֹוָרה, ָהעֹוָלם, ַהְּיהּוִדים ְוַה-ֹּכ-ל!", ִהְסִּביר ַׁשי ְּבִחּיּוְך.

ֲאָבל ֶרַגע? ַהִאם ֹלא ָאַמר ר' ׁשֹוֶלם ֶאְתמֹול, ֶׁשַּדְוָקא ִּבימֹות ַהָּמִׁשיַח ִנְרֶאה ֶׁשַהֹּכל 
ֶזה ֱאֹלקּות?

ָאה... ַּכִּנְרֶאה ִהְצִליַח ַׁשי ִעם ַהְּקָׁשִרים ֶׁשּלֹו ִלְסֹחב ֵמֵאיֹפה ֶׁשהּוא ְטִעיָמה ִמּתֹוָרתֹו 
ֶׁשל ָמִׁשיַח. ִמי יֹוֵדַע? אּוַלי ָמָצא ֵאיֶזה ְּכַתב ָיד ָיָׁשן נֹוָׁשן ְּבַאְפָּגִניְסָטן? ְּבָכל ֹאֶפן, 
ַאֲחֵרי ָּכל ַמה ֶּׁשָאַמר ִלי ר' ׁשֹוֶלם ֶאְתמֹול — ָהִייִתי ָלהּוט ְמאֹוד ִלְראֹות ֶאת ָהאֹוָצר 
ַהָּיָקר. ָּתֲארּו ְלַעְצְמֶכם, ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ַהָּגלּות — ִלְלֹמד ֶאת ַמה ֶׁשַרק ָמִׁשיַח ְיַגֶּלה!

ִּבְצָעִדים ְמִהיִרים ָּפִניִתי ְלַמְּדֵפי ַהְּסָפִרים. ַמָּבִטי ִרְפֵרף ַעל ְּפֵני ְׁשמֹות ַהְּסָפִרים, 
ְמַחֵּפׂש ֵסֶפר ְּבֵׁשם "ּתֹוָרה ֲחָדָׁשה". — "ֵאין!" ָאַמְרִּתי ְּבַאְכָזָבה. — "ָמה ֵאין?" ָׁשַאל 
ַׁשי, יֹוֵרד ִּבְׁשִליבֹות ַהֻּסָּלם. — "ֵאין ָּכאן ֵסֶפר ְּבֵׁשם ּתֹוָרה ֲחָדָׁשה!" ָעִניִתי, "ְסָתם 

ָמַתְחָּת אֹוִתי, ָאה?".

"ֵהי, ַאל ִּתָּפַגע... ַאָּתה ַמִּכיר אֹוִתי ְּכַׁשְקָרן? ִהֵּנה ֶאְמָצא ְלָך ֶאת ֶזה... הֹוּפ, ִהֵּנה, 
ָּכל ֶזה ָּכאן", ִהְצִּביַע ַׁשי ַעל ַהְּסָפִרים ַּבַּמָּדף ֶׁשל ִסְפֵרי ַהֲחִסידּות. "ְסָתם ָחַׁשְדָּת ִּבי, 

ָאה?" ָאַמר ַׁשי ְּכֶנֱעָלב.

ָמִׁשיַח?"  ֶׁשל  ַהִּפְלִאית  ּתֹוָרתֹו  ִהיא  ֵאיֹפה  ֶרַגע,  "ֶרַגע  ְמֻבְלָּבל.  ֻּכִּלי  ָהִייִתי  ֲאִני 
ָׁשַאְלִּתי ָנבֹוְך.

ַׁשי ִחֵּיְך. "ָּכתּוב ַּבֲהָלָכה ֶׁשְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְצִריִכים ִלְטֹעם ֵמָהֹאֶכל ֶׁשל ַׁשָּבת. ָּכְך ַּגם 
ֶׁשִּתְתַּגֶּלה  ֲחָדָׁשה  ֵמַהּתֹוָרה  ְּכָבר  'טֹוֲעִמים'  ַהָּגלּות  ִּבְזַמן  עֹוד  ַהְּגֻאָּלה:  ּבֹוא  ִלְפֵני 
ֶאת  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש  ְוָזִכינּו  ַלְּגֻאָּלה,  ַמָּמׁש  ִּבְסִמיכּות  עֹוְמִדים  ְּכָבר  ֲאַנְחנּו  ַּבְּגֻאָּלה. 

ָהֶאְפָׁשרּות 'ִלְטֹעם' ֵמַהּתֹוָרה ַהֲחָדָׁשה ֶׁשל ֶלָעִתיד ָלבֹוא — ְּבתֹוַרת ַהֲחִסידּות".

"ָמה, ַהַּמֲאָמִרים ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ֵהם ַהּתֹוָרה ַהֲחָדָׁשה ֶׁשל ֶלָעִתיד ָלבֹוא?" ָהִייִתי 
ְלַנּקֹות ֶאת  ַלָחה  ַמְטִלית  ְוָׁשַלף  ְּבִהְנהּון ֹראׁש,  ַׁשי  ִאֵּׁשר  ָּכְך!"  "ְּבִדּיּוק  ָהמּום. — 

ַהְּסָפִרים.

ַלֲחָלִקים  ְּבִנּגּוד  ֶׁשַּבּתֹוָרה!  ַה'ְיִחיָדה'  ִהיא  ַהֲחִסידּות  ּתֹוַרת  יֹוֵדַע?  ֹלא  ַאָּתה  "ָמה, 
ֲאֵחִרים ַּבּתֹוָרה, ָּבֶהם ֹלא רֹוִאים ְּבִגּלּוי ֶאת ִהְתַאֲחדּוָתם ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא — 

ְּכֶׁשּלֹוְמִדים ֲחִסידּות, ַמְרִּגיִׁשים ִמָּיד ֶׁשִהיא ֶאָחד ִעם ה'.
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ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך- ִהיא  ָהֲאִמִּתית ֶׁשל ָהעֹוָלם  ֶׁשְּמִציאּותֹו  ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו  "ַהֲחִסידּות 
ִמַּצד  ָעָליו ֹלא  ֶׁשִּנְסַּתֵּכל  ַאֵחר,  ְיהּוִדי  ַעל  ַמָּבֵטנּו  ֶאת  ְמַׁשָּנה  ַּגם  ַהֲחִסידּות  הּוא. 
ִעְנָיָניו ַהִחיצֹוִנִּיים, ֶאָּלא ִמַּצד ְמִציאּותֹו ָהֲאִמִּתית — ַה'ְיִחיָדה' ֶׁשּבֹו. ְּכֶׁשָאנּו לֹוְמִדים 
ֲחִסידּות, ַה'ְיִחיָדה' ֶׁשָּלנּו ִמְתַּגָּלה ּוֻמְרֶּגֶׁשת ֶאְצֵלנּו ָהֱאֶמת ָהֲאִמִּתית — ֶׁשַהָּקדֹוׁש-
ָּברּוְך-הּוא ֶזה ַהֹּכל. ִמֵּמיָלא, ְּכָבר ַּכּיֹום ֵיש ָלנּו ִּגּלּוי ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהֲחָדָׁשה ֶׁשִּתְתַּגֶּלה 

ֶלָעִתיד ָלבֹוא!".

ַּגם  ֵמָאָבק  ְלַנּקֹות  ּוָפָנה  ַׁשי,  ָאַמר  ָלַרִּבי",  ֵקְרבּו אֹוִתי  ֶׁשֲהִכי  ַהְּדָבִרים  ַאַחד  "ֶזה 
ֶאת ַהְּתמּונֹות ֶׁשל ָהַרִּבי. "ְּכֶׁשַאָּתה לֹוֵמד ֲחִסידּות — ַאָּתה ַמְרִּגיׁש ֵאיְך ַּגם ַּבַחִּיים 

ַהָּגלּוִתִּיים ֶׁשָּלנּו ֶאְפָׁשר 'ְלַהְכִניס' ֶאת ַהְּגֻאָּלה".

"ֲאָבל ֶרַגע, ר' ׁשֹוֶלם ָאַמר ִלי ֶאְתמֹול ֶׁשַהְיִחיָדה ֶׁשַּבּתֹוָרה ִמְתַּגָּלה ַּדְוָקא ַעל ְיֵדי 
ַהְּכָלִלית' — ָמִׁשיַח. ֵאיְך ֶאְפָׁשר ִלְטֹעם ִמּתֹוָרתֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח, ְּבִלי ָמִׁשיַח  ַה'ְיִחיָדה 

ַעְצמֹו?"

בַּדּוֹר יחַ ׁשֶ ָמׁשִ
"אֹו, ְּברּוִכים ַהָּבִאים"... ָאַמר ַׁשי ְּבקֹול ָחִביב ָלִאיׁש ֶׁשִּנְכַנס ַלֲחנּות. אֹוי! ֶזה ָהִאיׁש 
ֵמֶאְתמֹול, ִעם ִמְׁשְקֵפי ַהֶּׁשֶמׁש, ַהָּצִעיף ְוַהְּבָגִדים ַהְּמהּוִהים... ַהֵּלב ֶׁשִּלי ָצַנח, ְוַהֹּדֶפק 
ֵהֵחל ִלְפֹעם ִּבְמִהירּות. ִנִּסיִתי ְלַהְרִּגיַע ֶאת ַעְצִמי ְּבֶאְמָצעּות ַּתְרִּגיֵלי ְנִׁשיָמה ֶׁשִאָּמא 

ִלְּמָדה אֹוִתי... ָמה, הּוא רֹוֵדף ַאֲחַרי ְלָכל ָמקֹום?...

ַּתְפִסיק  ְלַדְמֵין!  ְוַתְפִסיק  ֵּתָרַגע  ְׁשמּוִליק?  ְלָך,  ָּקָרה  'ַמה  ִנְרַּגְעִּתי.  ַּדָּקה,  ַאֲחֵרי 
ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ְיהּוִדי ֵאיְך ֶׁשהּוא ִנְרֶאה ְּבִחיצֹוִנּיּות! ר' ׁשֹוֶלם ָאַמר ֶׁשֵּיׁש לֹו ִסּפּור 

ַחִּיים ֹלא ָּפׁשּוט, ְוַה'ְיִחיָדה' ֶאְצלֹו ְּבִגּלּוי'...

ִנִּסיִתי ְלַהְקִׁשיב ְלִׂשיָחָתם ֶׁשל 'ָהִאיׁש' ְוַׁשי. "ֲאִני ְמַחֵּפׂש ַּדְוָקא ֶאת ַהְּסָפִרים ֶׁשל 
ָהַרִּבי ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש, ִּכי הּוא ֶזה ֶׁשֵּמִאיר ִלי ֶאת ַהַחִּיים ַעְכָׁשו. ָקָראִתי ַּכָּמה ְסָפִרים 
ֶׁשּלֹו ְוִנְׁשֵּביִתי ְּבִקְסָמם. הּוא ְמַגֶּלה ָלנּו ִעָּדן ָחָדׁש, ּוְמַיֵּצר ֲאִויָרה ֵּביְנְלֻאִּמית טֹוָבה".

ַהְּתׁשּוָבה  ִהֵּנה  "ַאָּתה רֹוֶאה?  ְּבֵעינֹו. —  ִלי  ְוָקַרץ  ִּבְׁשִבילֹו,  ֵסֶפר  ְלַחֵּפׂש  ָּפָנה  ַׁשי 
ַלְּׁשֵאָלה ֶׁשְּלָך: ֶאת ַהְּסָפִרים ָּכַתב ִמיֶׁשהּו, ְוהּוא ַה'ְיִחיָדה ַהְּכָלִלית' ֶׁשְּבדֹוֵרנּו...".

ְיִחיָדה ַהְּכָלִלית ֶׁשְּבדֹוֵרנּו? ָׁשַאְלִּתי ֶאת ַעְצִמי. ְּכָבר ִלְפֵני ַהְּגֻאָּלה ֶיְׁשָנּה ְּבָכל ּדֹור 
ְיִחיָדה ַהְּכָלִלית?! ֲאָבֵרר ֶאת ֶזה ַאַחר ָּכְך ִעם ַׁשי...
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"אֹוְהְממ... ְּדָבִרים ֶׁשל ַטַעם ָאַמְרָּת. ֶזה ָּכתּוב ָּכאן ַּבֵּסֶפר?" ָׁשַאל ָהִאיׁש ֶאת ַׁשי. — 
"ֵּכן, ְועֹוד ַהְרֵּבה ִּגּלּוִיים ֲחָדִׁשים ְוִנְפָלִאים. ֵאין ְּכמֹו ַהּתֹוָרה ֶׁשל ָהַרִּבי!". ַהִהְתַלֲהבּות 
ִנְּכָרה ְּבקֹולֹו ֶׁשל ַׁשי. הּוא ֶהֱחָוה ְּבָידֹו ְלֵעֶבר ּדּוַכן ַהּמֹוֵכר, "ַּתְׁשלּום ֵאֶצל ָהעֹוֵזר 

ֶׁשִּלי", ְוָהִאיׁש ָּפַסע ְלִכּוּוִני ִעם ַהֵּסֶפר ַּבָּיד.

'ֹיִפי  ַהְּמִחיר.  ָמה  ִלְראֹות  ְּכֵדי  ַהֵּסֶפר  ֶאת  ִמָּידֹו  ְוָלַקְחִּתי  רֹוֶעֶדת  ָיד  לֹו  הֹוַׁשְטִּתי 
ְּבַהְדָרָגה.  ַאט,  ַאט  ָיַרד  ַהַּפַחד  קֹול.  ְּבִלי  ַעְצִמי  ֶאת  עֹוַדְדִּתי  ִהְצַלְחָּת!'  ְׁשמּוִליק, 
ִהְקַלְדִּתי ֶאת ַהְּמִחיר ְוהֹוֵצאִתי לֹו ֶחְׁשּבֹוִנית. — "ַאָּתה ְּכָבר ְמֻיָּמן, ָאה?" ָאַמר ָהִאיׁש, 
ַוֲאִני ִהְרַּגְׁשִּתי ַּבֹחם ָהֱאנֹוִׁשי ֶׁשָּנַבע ֵמַהּקֹול ֶׁשּלֹו, ַלְמרֹות ַהְּלבּוׁש ְוַהַּמְרֶאה ַהּמּוָזר. 

ִהְתַחְלִּתי ְלַהְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ְּכָבר ֹלא ַמְרִּתיַע אֹוִתי ְּכמֹו ַּבְּפִגיָׁשה ְּבֵבית ַהַּתְבִׁשיל.

הּוא ָׁשַלף ִמִּכיסֹו ְׁשָטר ְמֻקָּמט ּוַמִּדיף ִניחֹוַח ֹלא-ָנִעים, ְוִהִּגיׁש ִלי ְּכַתְׁשלּום. ָּפַתְחִּתי 
ֶאת ַהְּמכֹוָנה ְוהֹוֵצאִתי ִמָּׁשם ֹעֶדף. ָּתַלְׁשִּתי ֶאת ַהַּקָּבָלה ְוֶהְחַזְרִּתי לֹו ֶאת ָהֹעֶדף ִעם 
ָאַמר,  ֶיֶלד טֹוב",  ַאָּתה  ּוְלִהְתָראֹות.  ָאַמְרִּתי לֹו. — "ּתֹוָדה  "ְלִהְתָראֹות",  ַהַּקָּבָלה. 
ְוָרִאיִתי ַעל ָּפָניו ַהְמֻקָּמטֹות סּוג ֶׁשל ִחּיּוְך. הּוא ִהְסּתֹוֵבב, ָאַמר ּתֹוָדה ְלַׁשי, ְוָיָצא 

ֵמַהֲחנּות.

"ַּדְוָקא ִּבְגַלל ֶׁשֲאִני חֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה, ֲאִני ָיכֹול לֹוַמר ְלָך ַמֶּׁשהּו ֶׁשִהְרַּגְׁשִּתי ַעל ַעְצִמי 
ְלִהְתָקֵרב  ֶׁשָּזִכיִתי  ֵמָאז  ֶׁשִּלי.  ַהְּפָרִטית  ַה'ְיִחיָדה'  ֶאת  ְמַגֶּלה  ַהֲחִסידּות  ֶׁשִּלּמּוד   —
ַלָּמאֹור ַהָּגדֹול, ָהַרִּבי, ְוָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי ַהֲחִסידּות, ִהְתַחְלִּתי ְלַהְרִּגיׁש ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-

הּוא ֶזה ַהְּמִציאּות ָהֲאִמִּתית ֶׁשִּלי!" ָאַמר ַׁשי ְּבקֹול ִנְרָּגׁש.

ָּבְרִׁשיָמה —  ַהָּבא  ַהִּׁשיר  ֶאת  ְלַנֵּגן  ֵהֵחל  ַהּמּוִזיָקה  ְוַנָּגן  ִהְסַּתֵּים,  ָלנּו"  "ֹלא  ַהִּנּגּון 
"ֵאיָמַתי ָקָאֵתי ַמר". ַׁשי ָּתַפס ְּבָיִדי ְוֵהֵחל ִלְרֹקד ִאִּתי ְּבַחּיּות ּוְבִהְתַלֲהבּות. ִהְצָטַרְפִּתי 
ֵאָליו ְּבִׂשְמָחה, "ֲאָהּה, ֵהייי, ַאיי ַאיי ַאיי ַאיי! ֵאיייָמַתי? ָקאָאֵתי ַמר? ִלְכֶׁשָּיפּוצּו 
ָמַתי  ָהֲאִסימֹון!  ִלי  ָנַפל  ִּפְתאֹום  ַאיי!",  ַאיי  ַאיי  ֵהייי,  ֲאָהּה,  חּוָצה!  ַמְעְינֹוֶתיָך 
ָיבֹוא ָמִׁשיַח? ְּכֶׁשָּנִפיץ ֶאת ּתֹוַרת ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב — ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות! ֲהֵרי ּתֹוַרת 
ַהֲחִסידּות ִהיא ְטִעיָמה ֵמַהְּגֻאָּלה. ָּבֶרַגע ֶׁשִהיא ּתּוַפץ ְּבָכל ַקְצֵוי ֵתֵבל ָיבֹוא ָמִׁשיַח!

ְּכָבר  ַׁשי  ַּגם  ְלֵהָרַגע.  ְּכָבר  ָצִריְך  ֶׁשֲאִני  ִהְרַּגְׁשִּתי  ַּכָּמה ַּדּקֹות ֶׁשל ִרּקּוִדים,  ַאֲחֵרי 
ֵמֹרב  ָאַמר ְּבקֹול ָקטּוַע  ֵמִבין, ְׁשמּוִליק?"  ַהְמֻׁשְכָלל. "ַאָּתה  ַהַּמְזָגן  ַלְמרֹות  ֵהִזיַע, 
ִרּקּוִדים, "ַהֲחִסידּות ִהיא ֹלא ַרק ֲהָכָנה, ְּפֻעָּלה ֶׁשָּצִריְך ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ֶׁשַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא. 
ֶאת  ֶׁשִּנְרֶאה  הּוא  ָמִׁשיַח,  ְּכֶׁשָּיבֹוא  ֶּׁשִּיְתַחֵּדׁש  ַמה  ַעְצָמּה!  ַהְּגֻאָּלה  ִהיא  ַהֲחִסידּות 
ַהֲחִסידּות ָּבֵעיַנִים, ְוֹלא ִנְצָטֵרְך ְלַחֵּפׂש ֶאת ֶזה ַּבְּסָפִרים... ֲאָבל ְּכָבר ַעְכָׁשו ֶאְפָׁשר 

ִלְפֹּתַח ֵסֶפר ְו'ִלְטֹעם' ֵמַהִּסיר".
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"ַׁשי", ִנְזַּכְרִּתי ִלְׁשֹאל. "ַאָּתה ָיכֹול ְלַהְרִחיב ְקָצת ַעל ַמה ֶּׁש'ָּזַרְקָּת' ֹקֶדם, ַעל ַהְיִחיָדה 
ַהְּכָלִלית ֶׁשְּבדֹוֵרנּו?"

"ְּבִׂשְמָחה", ִחֵּיְך ַׁשי. "ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשַהְּגֻאָּלה ַעְצָמּה ַקֶּיֶמת ְּכָבר ִלְפֵני ּבֹוָאּה, ְוקֹוְרִאים 
ָלּה "ֲחִסידּות" — ָּכְך ַּגם ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ַה'ְיִחיָדה ַהְּכָלִלית', ַקָּים ְּכָבר ִּבְזַמן ַהָּגלּות; 
ְוקֹוְרִאים לֹו — נּו, ּבֹוא ִנְרֶאה אֹוְתָך ְׁשמּוִליק, ֵאיְך קֹוְרִאים ְלֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ִּבְזַמן 

ַהָּגלּות?"...

"ֶאְפָׁשר ֶרֶמז?" ִּבַּקְׁשִּתי.

– "ְּבִׂשְמָחה! ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֵמִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה, ּוִמי ֵמִביא ּוְמַגֶּלה ֶאת ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות?"

"ָהַרִּבי!" ָקָראִתי ְּבִׂשְמָחה. ְּבַבת ַאַחת ַהֹּכל ִהְתַּבֵהר ִלי. ִּפְתאֹום ֵהַבְנִּתי ָלָּמה ָהַרִּבי 
הּוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח...

"ָנכֹון ְמאֹוד", ָאַמר ַׁשי. "ְלֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ֶׁשֵמִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְוִגּלּוי ַהְיִחיָדה ָּבעֹוָלם, 
ְמאֹוד  ְמֻיֶחֶדת  ְנָׁשָמה  ֵיׁש 
ִעם  ָהַאְחדּות  ֶאת  ֶׁשַּמְרִּגיָׁשה 
ְּבָכל  ִנְמֵצאת  ַהּזֹו  ַהְּנָׁשָמה  ה'. 
ּדֹור ֵאֶצל ָהַרִּבי ֶׁשל אֹותֹו ּדֹור. 
ּוְבדֹוֵרנּו –ַהְיִחיָדה ַהְּכָלִלית הּוא 

ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א!"

ְלַעֵּכל  ִהְתַחְלִּתי  ִּפְתאֹום  ַוואּו! 
ָעַלי  ֶׁשָּנְפלּו  ַה'ְּפָצצֹות'  ָּכל  ֶאת 
ַמה  ָּכל  ָהַאֲחרֹונֹות.  ַּבַּדּקֹות 
ֶּׁשָּלַמְדִּתי ַעל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח — ֶזה 
ָהַרִּבי! ֶזה ֹלא ַרק ֶׁשָהַרִּבי ִיְגַאל 
ַּגם  ִעְנָינֹו,  ָּכל  ַּבְּגֻאָּלה.  אֹוָתנּו 
ַעְכָׁשו  ְּכָבר  ַעְכָׁשו, הּוא ָמִׁשיַח! 
ַה'ְיִחיָדה'  ֶאת  ָלנּו  ְמַגֶּלה  הּוא 

ּופֹוֵעל ֶאְצֵלנּו ֶאת ַהְּגֻאָּלה.

ֶׁשל  ַהְּסָפִרים  ְלַמַּדף  ִמָּיד  ַרְצִּתי 
ָהַרִּבי. ָׁשַלְפִּתי ִמָּׁשם ִׂשיחֹות ֶׁשל 
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ָהַרִּבי ְמֻעָּבדֹות ַלֹּנַער, ְוַרְצִּתי ַלֵחֶלק ָהֲאחֹוִרי ֶׁשל ַהֲחנּות, ְלַהְתִחיל ִלְלֹמד. ֲאִני ַחָּיב 
ִלְטֹעם ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ֵמַהְּגֻאָּלה...

בִיעִי דּוֹר הַּשְׁ
ְלַגְמֵרי  ִהיא  ַלְּגֻאָּלה  ֶׁשִּלי  ַהִּצִּפָּיה  ְוַׁשי,  מֹוִטי  ְוִעם  ׁשֹוֶלם  ר'  ִעם  ֶׁשִּדַּבְרִּתי  "ֵמָאז 
ֶזה  ָמִׁשיַח  ְוַגם  ִּבְׁשִביִלי,  ּוְמֻנָּכר  מּוָזר  ָּדָבר  ֵאיֶזה  ֹלא  ְּכָבר  ִהיא  ַהְּגֻאָּלה  ַאֶחֶרת. 

ִּפְתאֹום ְּדמּות ֻמֶּכֶרת..." ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי אֹוֵמר ְלַאָּבא ְּבִגּלּוי ֵלב.

זֹו ָהְיָתה ְׁשַעת ֵּבין ַעְרַּבִים. ָיַׁשְבנּו ַּבִּמְרֶּפֶסת ֶׁשל ַהַּבִית ְוָׁשִתינּו ְּבַיַחד ּכֹוס ִמיץ ַקר. 
ַאָּבא ִהִּתיק ֶאת ַמָּבטֹו ִמְּקֵצה ָהְרחֹוב ְוִהְסַּתֵּכל ָעַלי ְּבִחּיּוְך ָרָחב, רֹוֶוה ַנַחת ְלִמְׁשַמע 

ַהְּדָבִרים ֶׁשָאַמְרִּתי.

ֶמֶלְך  הּוא  ַהֲחִסידּות  ְנִׂשיא  ַהּדֹורֹות  ְּבָכל  ֲהֵרי  ְלָהִבין.  ִהְצַלְחִּתי  ֹלא  ֶאָחד  "ָּדָבר 
ְׁשִליָט"א  ָלַרִּבי  קֹוְרִאים  ְּבדֹוֵרנּו  ַּדְוָקא  ַמּדּוַע  ְּבדֹוֵרנּו?  ִהְתַחֵּדׁש  ַמה  ָאז  ַהָּמִׁשיַח. 

'ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח'?" ָׁשַאְלִּתי.

ְלֶמֶׁשְך  ַּבִּמְרֶּפֶסת  ִהְׂשָּתְרָרה  ּדּוִמָּיה  ְּבִהְרהּוִרים.  ְוָׁשַקע  ַאָּבא,  ָאַמר  ָיָפה",  "ְׁשֵאָלה 
ַּדָּקה ֲאֻרָּכה. ַּבּסֹוף ָאַמר ַאָּבא ְּכַמְמִּתיק סֹוד: "ַנֵחׁש ֵאיזֹו ַהְפָּתָעה ְמַחָּכה ָלֶכם ְּבעֹוד 

ַּדּקֹות ְספּורֹות..."

ַהְפָּתָעה? ָאְמָנם ָרִאיִתי ֶאת הֹוַרי ִמְתַלֲחִׁשים יֹוֵתר ִמַּדי ַּבּיֹוַמִים ָהַאֲחרֹוִנים ְּבֹאֶפן 
ַמְחִׁשיד — ַאְך ֵּתַאְרִּתי ְלַעְצִמי ֶׁשְּמֻדָּבר ִּבְבָעיֹות ְּבֵבית ַהֵּסֶפר אֹותֹו ַאָּבא ְמַנֵהל, 
ֶׁשְּקׁשּוָרה  ַהְפָּתָעה  ֶׁשִהיא  ְּבֵאיזֹו  ֶׁשְּמֻדָּבר  ָחַׁשְבִּתי  ְמַלֶּמֶדת. ֹלא  ֶׁשִאָּמא  ַּבִּכָּתה  אֹו 

ֵאֵלינּו — ַהְיָלִדים.

"ֶאֵּתן ְלָך ֶרֶמז, ַהַהְפָּתָעה ַמִּגיָעה ִמ... ְּניּו יֹוְרק!" ָּבֶרַגע ֶׁשַאָּבא ָאַמר ֶאת ֶזה, ָקַפְצִּתי 
ֵמֹרב ֹאֶׁשר. ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות ַרק ָּדָבר ֶאָחד. "ַסָּבא ְוַסְבָּתא!" ָקָראִתי ְּבקֹול, ּוְבָצֳהָלִתי 

ִהְׁשַּתְּתפּו ַאַחי ְוַאֲחיֹוַתי ֶׁשָּׁשהּו ְּבִקְרַבת ָמקֹום ְוָׁשְמעּו ֶאת ְקִריָאִתי.

ְּבַהְפָּתָעה  ָּבִאים  ַּפַעם  ּוִמֵּדי  יֹוְרק,  ִּבְניּו  ַהָּגִרים  ָאִבי  ֵהם הֹוָריו ֶׁשל  ְוַסְבָּתא  ַסָּבא 
ָמ-ֵל-א  ִאָּתם  ְמִביִאים  ֵהם  ָּבִאים  ֶׁשֵהם  ַּפַעם  ְּבָכל  ָּבָאֶרץ.  אֹוָתנּו  ְלַבֵּקר  ְּגמּוָרה 
ַהְפָּתעֹות... ֲאָבל ֲאִני ֲהִכי אֹוֵהב ָלֶׁשֶבת ְוִלְׁשֹמַע ֶאת ִסּפּוָריו ֶׁשל ַסָּבא. ַסָּבא ְמַסֵּפר 
ּוְבִעָּקר  ַּגם  ֶאָּלא  ַהּקֹוְדִמים,  ַּבּדֹורֹות  ַהֲחִסיִדים  ִמִּזְקֵני  ֶׁשָּׁשַמע  ִסּפּוִרים  ַרק  ֹלא 

ִסּפּוִרים ֶׁשהּוא ַעְצמֹו ָהָיה ֵעד ָלֶהם.
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ַסָּבא ְמַסֵּפר ַעל ַה'ֶחֶדר' ַהַּמְחַּתְרִּתי ְּברּוְסָיה ּבֹו ָלַמד ִּבְהיֹותֹו ֶיֶלד. ֵעיָניו ִמְתַמְּלאֹות 
ְּדָמעֹות ְּכֶׁשהּוא ְמַסֵּפר ַעל ַהְמַלֵּמד ֶׁשֶּנֱעַצר ִּבְפֵניֶהם, ְוִנְׁשַלח ְלָמקֹום ֶׁשִּמֶּמּנּו ֹלא 

ָׁשב... ִמֶּמּנּו ָׁשַמְעִּתי ָלִראׁשֹוָנה ַעל ָה"ֶעַׁשאָלאֶנען", ָּבֶהם ָּבְרחּו ֵמרּוְסָיה ְּבתש"ו.

ַאְך ְּבִעָּקר, אֹוֵהב ַסָּבא ְלַדֵּבר ַעל ַהָּׁשִנים ָהִראׁשֹונֹות ִלְנִׂשיאּותֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א. 
ַסָּבא ֲאִפּלּו ָהָיה ְּבַמֲעַמד ַקָּבַלת ַהְּנִׂשיאּות ְּביּו"ד ְׁשָבט, ְּכֶׁשֶּנֱאַמר ַהַּמֲאָמר ָהִראׁשֹון 
"ָּבאִתי ְלַגִּני". ְּבָכל ִהְזַּדְּמנּות הּוא חֹוֵזר ַעל ְּפָרֵטי ַהְמֹאָרע ַהָּגדֹול. ַהַּמֲאָמר "ָּבאִתי 

ְלַגִּני" ָחקּוק ֶאְצלֹו ָּבֹראׁש, ְוהּוא ַמְסִּביר ִלי אֹותֹו ֵמָאז ֶׁשָהִייִתי ֶּבן ַאְרַּבע...

"ֲאָבל ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ְלִעְנָיֵננּו?" — ָׁשַאְלִּתי.

ַאָּבא ִחֵּיְך. "ֵמָאז ִּגּלּוי ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ִהְתִחיל אֹור ַהְּגֻאָּלה ְלִהְתנֹוֵצץ ָּבעֹוָלם, ְּכָכל 
ֶׁשּיֹוֵתר ְויֹוֵתר ִהְתָקַרְבנּו ַלְּגֻאָּלה ִהְתַּגְּלָתה ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות יֹוֵתר ְויֹוֵתר.

ָהִראׁשֹון,  ֵמַהַּמֲאָמר  ַמְסִּביר  ָּתִמיד  ֶּׁשַּסָּבא  ַמה  ֶאת  ְׁשמּוִליק,  ְּבַוַּדאי,  זֹוֵכר  "ַאָּתה 
ְׁשִליָט"א  ָהַרִּבי  ִהְבִהיר  ְלַגִּני'  'ָּבאִתי  ַּבַּמֲאָמר  ּדֹוֵרנּו.  ֶׁשל  ַהְמֻיֶחֶדת  ָהֲעבֹוָדה  ַעל 
ֶׁשַּתְפִקידֹו ֶׁשל ּדֹוֵרנּו הּוא — ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְּבֹפַעל ַמָּמׁש! ְּכָבר ֹלא ְלָקֵרב ֶאת 

עֶׁשַאלָאנֶען — יְצִיַאת רוְּסיָה תש"ו
ּפְלִיִטים  ַהְרּבֵה  ּבְרוְּסיָה  נֹוְתרוּ  נִיָּה  הַּשְׁ הָעֹולָם  ִמלְֶחֶמת  לְַאֲחֵרי 
לְכָל  ַהּקֹומוּנִיְסִטית  לָה  ַהּמְֶמׁשָ ָרה  ִאּשְׁ ָחִריג  ּבְצַעַד  ּפֹולִין.  ֵמֶאזְְרֵחי 

ֶאזְְרֵחי ּפֹולִין לַעֲזֹב ֶאת רוְּסיָה.

ּמְנוּת וְזִיְּפוּ נְיָרֹות ּפֹולָנִיִּים ּבִכְֵדי  ַהְרּבֵה ֲחִסיִדים ּבְרוְּסיָה נִּצְלוּ ֶאת ַהִהזְּדַ
ל זִיּוִּפים  ר לֶָהם לַעֲזֹב ֶאת רוְּסיָה. ּכָךְ ָקָמה לָּה ַמְחּתֶֶרת ׁשֶ יְִּתַאְפׁשֵ ׁשֶ
ַהֲחִסיִדים.  ַמְרּבִית  ֵמרוְּסיָה  לָצֵאת  ִהצְלִיחוּ  זֹו  וּבְֶדֶרךְ  ַהֲחִסיִדים,  ּבֵין 
רוְּסיָה-ּפֹולִין  גְּבוּל  עַל  ׁשֶ )לְֶמּבְֶרג(  לֶּבֹוב  ֵמָהעִיר  יָצְאוּ  ַהֲחִסיִדים  רֹב 

נִים תש"ו-תש"ז. א[ ּבַּשָׁ אלָאנֶען" ]ַרּכְבֹות ַמּשָׂ ּבְ"עֶׁשַ

וְֵהם  ַהּמְַחּתֶֶרת,  עַל  ָהרוִּסית  לָה  לַּמְֶמׁשָ נֹוַדע  לָב  ׁשָ הוּא  ׁשֶ ּבְֵאיזֶה 
ַהנֹּוַסעַת  ֵמַרּכֶבֶת  ֲחִסיִדים הוְּרדוּ  ּכַּמָה  נְִרָחבִים.  ּבְַמֲאָסִרים  ִהְתִחילוּ 
ּכָךְ  נֶעֶצְרוּ.  ּבְלֶּבֹוב  ֲארוּ  נִּׁשְ ׁשֶ ֵמַהֲחִסיִדים  ַהְרּבֵה  וְכֵן  וְנֶעֶצְרוּ,  לְפֹולִין 
ֲארוּ  נִּׁשְ ׁשֶ וְֵאלּוּ  ָהֵהן,  נִים  ּבַּשָׁ ֵמרוְּסיָה  ַהֲחִסיִדים  רֹב  יְצִיַאת  ּתַּמָה 

נִים ַרּבֹות. ּבְרוְּסיָה ִהצְלִיחוּ לָצֵאת ַרק ּכַעֲבֹר ׁשָ

הידעת?
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הִגִּיעַ זְַמן הַגְֻּאלָּה

ַהְּגֻאָּלה, ֶאָּלא ְלַסֵּים ֶאת ַהֹּכל: ַלֲעׂשֹות ְּבֹפַעל ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים, ּוְלַגּלֹות ָּבעֹוָלם ֶאת 
ְמִציאּותֹו ָהֲאִמִּתית".

ֶׁשֶקט ִהְׂשָּתֵרר. ִעַּבְדִּתי ְּבֹמִחי ֶאת ַהְּדָבִרים ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֶזה ַעָּתה.

ַעד ַעְכָׁשו ֵהַבְנִּתי ֶׁשָּכל ַרִּבי הּוא ָמִׁשיַח. ַעְכָׁשו ֲאִני קֹוֵלט ֶׁשָהַרִּבי ֶׁשָּלנּו הּוא ַהָּמִׁשיַח 
ּדֹוֵרנּו —  ֶׁשל  ַּתְפִקידֹו  ֶזהּו  ֲהֵרי  ִּכי  ַהְּמִׂשיָמה.  ֶאת  ֶׁשַּמְׁשִלים  ֶזה  הּוא  ָהַאֲחרֹון — 

ְלָהִביא ָמִׁשיַח ְּבֹפַעל ַמָּמׁש.

הָעוֹלָם מוּכָן לַגְֻּאלָּה
ְצִפיַרת ְמכֹוִנית ִנְׁשְמָעה ִמְּלַמָּטה, קֹוַטַעת ֶאת ַמְחְׁשבֹוַתי. ַסָּבא ְוַסְבָּתא ִהִּגיעּו!

נֹוַפְפנּו ָלֶהם ְּבָיֵדינּו ְלָׁשלֹום. ַאַחי ַהְּצִעיִרים ְּכָבר ָעְמדּו ְוִצּפּו ְזַמן ַרב ְלַמָּטה, ְוָעְזרּו 
ָלֶהם ִעם ַהִּמְזָודֹות.

ַאֲחֵרי ַּכָּמה ַּדּקֹות ְּכָבר ִנְפַּגְׁשנּו ָּפִנים ֶאל ָּפִנים ְּבָסלֹון ַהַּבִית. "ְׁשמּוִליק, ָקִנינּו ְלָך 
ַמָּתָנה!" ִהְכִריז ַסָּבא, ּוָפַתח ֶאת ֶטֶקס ֲחֻלַּקת ַהַּמָּתנֹות. "ַאָּתה ְמַקֵּבל ְּתמּוָנה ָיָפה 

ֶׁשל ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א, ִּתְרֶאה..."

בִיעִי,  ַהּשְׁ ּדֹור  ֵמִאּתָנוּ  וְֶאָחד  ֶאָחד  ִמּכָל  ּתֹובְעִים  זֶה  וְִהנֵּה 
ּבַּדֹור  ֲאנְַחנוּ  ׁשֶ ּזֶה  ׁשֶ ֱהיֹות  עִם  ׁשֶ ֲחבִיבִין,  בִיעִין  הַּשְׁ ּכָל  ׁשֶ
עֲבֹוָדֵתנוּ,  יְֵדי  עַל  וְלֹא  ּבְִחיָרֵתנוּ  ּפִי  עַל  לֹא  בִיעִי הוּא  הַּשְׁ
ָמקֹום  ִמּכָל  ְרצֹונֵנוּ,  ּכְִפי  לֹּא  ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ עִנְיָנִים  וּבְכַּמָה 
ּבְעְִקבְָתא  ֲאנְַחנוּ  נְִּמצִָאים  ׁשֶ ֲחבִיבִין,  בִיעִין  הַּשְׁ ּכָל  ִהנֵּה 
כִינָה, וְלֹא ַרק  כַת ַהּשְׁ יָחא, ּבְִסיּוָּמא ּדְעְִקבְָתא, וְָהעֲבֹוָדה — לִגְמֹר ַהְמׁשָ ְמׁשִ ּדִ

וְָקא. כִינָה, וּבַּתְַחּתֹונִים ּדַ ר ׁשְ כִינָה ּכִי ִאם עִּקַ ׁשְ

ּבוּר ַהּמְַתִחיל ּבָאִתי לְגַנִּי תשי"א. עַל ּפִי ַמֲאַמר ּדִ

הַָרבִּי אוֵֹמר
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הּוא ָׁשַלף ֵמַהִּמְזָוָדה ְּתמּוַנת ַמְרִׁשיָמה ִעם ִּכּתּוב ְמֻסְגָנן ְּבַתְחִּתיָתּה. ָקָראִתי ְּבקֹול: 
"ְלַאֲחֵרי "ַמֲעֵׂשינּו ַוֲעבֹוָדֵתנּו" ְּדָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהּדֹורֹות . . ְּכָבר ִנְגְמרּו 

ְוִנְׁשְלמּו ָּכל ָהִעְנָיִנים ַּגם ִמַּצד )ּוְב(ָהעֹוָלם )ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח תשנ"ב(".

"ֵאיזֹו ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית", ִמְלֵמל ַאָּבא. "ֶזה ְּבִדּיּוק ָקׁשּור ְלַמה ֶּׁשִּדַּבְרנּו ֹקֶדם: ָהַרִּבי 
ְּכָבר  ֲאַנְחנּו   — ַהּדֹורֹות  ָּכל  ְּבֶמֶׁשְך  ֶּׁשַּנֲעָׂשה  ַמה  ָּכל  ֶׁשַאֲחֵרי  ַמְסִּביר,  ְׁשִליָט"א 
מּוָכִנים ַלְּגֻאָּלה. ָהעֹוָלם ַמְתִחיל ְּכָבר ְלִהְתַנֵהג ְּבֶהְתֵאם ִלְמִציאּותֹו ָהֲאִמִּתית. ַּכּיֹום 
ֲחִסידּות  ַּגם  ַּכּיֹום  ָוֹיֶׁשר.  ֶצֶדק  יֹוֵתר  ְמַחֵּפׂש  ְוָהעֹוָלם  ָּבעֹוָלם,  ִמְלָחמֹות  ָּפחֹות  ֵיׁש 

מּוֶפֶצת ְּבָכל ַקְצֵוי ֵתֵבל ּוְבָכל ַהָּׂשפֹות, ָהעֹוָלם ַמָּמׁש מּוָכן ַלְּגֻאָּלה!"

ַוואּו! ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי. ָּכֵעת ֲאִני ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמְתַרֵּגׁש ֵמַהִּדּבּור ַעל ַהְּגֻאָּלה. ֶזה ִנְהָיה 
ֶאְצִלי ַמָּמׁש מּוָחִׁשי! ָהַרִּבי ָּפׁשּוט אֹוֵמר, ֶׁשָהעֹוָלם מּוָכן ַלְּגֻאָּלה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמָּתִמיד 

— ְוֶזה הֹוֵלְך ִלְקרֹות ְּבָכל ֶרַגע!

ְקַטָּנה,  ַהְפָּתָעה  עֹוד  "ְוזֹו  ַמְכִריז:  ַסָּבא  ֶאת  ְּכֶׁשָּׁשַמְעִּתי  ְּבַאַחת  ִנְגְּדעּו  ַמְחְׁשבֹוַתי 
ְמֻיֶחֶדת,  ִמְׁשלֹוִחים  ֶחְבַרת  ִעם  ְלָכאן  ְלַהִּגיַע  ֶׁשעֹוֶמֶדת  ַהְּגדֹוָלה  ַהַהְפָּתָעה  ְלֻעַּמת 

ַהּיֹום אֹו ָמָחר".
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"ָמה?!" ָצַעְקנּו ְּבַיַחד, ָּכל ַהְיָלִדים ְּבַמְקֵהָלה. ַסָּבא ְוַסְבָּתא ִחְּיכּו ִחּיּוְך ֲעָנק, ְוֹלא 
הֹוִציאּו ׁשּום ִמָּלה ֵמַהֶּפה. — "ׁשֹוְמִרים ַעל סֹוִדּיּות ְוַעל ֶאֶפְקט ַהַהְפָּתָעה!" ָאַמר 

ַסָּבא.

ר  ּכֲַאׁשֶ לָם!  ֻמׁשְ מוּכָן,  ּכְבָר  ָהעֹולָם  הוּא:  זֶה  עַל  וְַהּמַעֲנֶה 
לְַּמעְלָה  ׁשֶ ּבְאֶֹפן   — ּכְִדבָעֵי  עֲבֹוָדתֹו  ֶאת  ה  יַעֲׂשֶ יְהוִּדי 
ּזֶה ְמלֻּבָׁש ּבְכֵלִים  ִמּמְִדיָדה וְַהגְּבָלָה, וּבְיַַחד עִם זֶה ּכְִפי ׁשֶ
ֶטבַע  ָהעֹולָם,  ׁשֶ ֵאיךְ  יְִרֶאה  הוּא   — ַהּטֶבַע  י  לְבוּׁשֵ ל  ׁשֶ

ָהעֹולָם וְֻאּמֹות הָעֹולָם ְמַסיְּעִים לֹו ּבַעֲבֹוָדתֹו.

ת קַֹרח תנש"א ּבָת ּפָָרׁשַ עַל ּפִי ּדְבַר ַמלְכוּת ׁשַ

הַָרבִּי אוֵֹמר

ּכְִטעִיָמה  ָהַאֲחרֹונִים  ּבַּדֹורֹות  ִהְתגַּלְָּתה  ַהֲחִסידוּת  ּתֹוַרת  ַהֲחִסידוּת.  ּתוַֹרת 
ּבַּתֹוָרה,  ּתְִתגַּלֶּה לֶעִָתיד לָבֹוא. ַהֲחִסידוּת ִהיא ַה'יְִחיָדה' ׁשֶ ה ׁשֶ ֵמַהּתֹוָרה ַהֲחָדׁשָ
ל ָהעֹולָם, וְּמצִיאוּתֹו ָהֲאִמּתִית  וְִהיא ְמלַּמֶֶדת אֹוָתנוּ ַמהִי ְמצִיאוּתֹו ָהֲאִמּתִית ׁשֶ

דֹוׁש-ּבָרוּךְ-הוּא.  ֵהם ְמֻאָחִדים לְגְַמֵרי עִם ַהּקָ ל הַיְּהוִּדי ֵאיךְ ׁשֶ ׁשֶ

יא  יַח ַקיָּם ּכְבָר ּבִזְַמן ַהגָּלוּת וְהוּא ָהַרּבִי ַהנָּׂשִ ַהּמָׁשִ 'יְִחיָדה ַהּכְלָלִית'. ֶמלֶךְ 
הוּא  ַהּכְלָלִית  ַהיְִחיָדה  וּבְדֹוֵרנוּ  ה'.  עִם  לְגְַמֵרי  ְמֻאֶחֶדת  ָמתֹו  נִּׁשְ ׁשֶ ּבַּדֹור,  ׁשֶ

לִיָט"א. ָהַרּבִי ׁשְ

ּתְַפִקיד  לִיָט"א הֹוִדיעַ ּבַּמֲַאָמר ָהִראׁשֹון 'ּבָאִתי לְגַנִּי' ׁשֶ בִיעִי. ָהַרּבִי ׁשְ דּוֹר ַהּשְׁ
ּדֹוֵרנוּ הוּא לֹא ַרק לְָקֵרב ֶאת ַהגְֻּאלָּה ֶאלָּא לְָהבִיא אֹוָתּה ּבְפֹעַל ַמּמָׁש.

ָהעֹולָם  ַהּדֹורֹות  ּכָל  ךְ  ּבְֶמׁשֶ ה  נַּעֲׂשָ ּשֶׁ ַמה  ּכָל  ַאֲחֵרי  לַגְֻּאלָּה.  מוּכָן  ָהעוֹלָם 
ּכְבָר ַמְתִחיל לְִהְתנֵַהג ּבְֶהְתֵאם לְִמצִיאוּתֹו ָהֲאִמּתִית, ּכַיֹּום יֵׁש ּפָחֹות ִמלְָחמֹות 
ּבְכָל  ַהֲחִסידוּת מוֶּפצֶת  גַּם  ּכַיֹּום  ר.  וָיֹׁשֶ צֶֶדק  ְמַחּפֵׂש  יֹוֵתר  וְָהעֹולָם  ּבָעֹולָם 

פֹות, ָהעֹולָם מוּכָן לַגְֻּאלָּה. ַקצְוֵי ֵתבֵל וּבְכָל ַהּשָׂ

לַָמְדנוּ 
הַיּוֹם
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ָּכל  ֵּבין  ַקו  ְמַתח  ַהְּׁשִביִעי,  ְוַלּדֹור  ַהּקֹוְדִמים  ַלּדֹורֹות  ַהַּׁשָּיִכים  ִמְׁשָּפִטים  ְלָפֶניָך  א 
ִמְׁשָּפט ְלֵבין ַהּדֹור ֵאָליו הּוא ַׁשָּיְך.

דַּּפֵי
עֲבוָֹדה

בִיעִי ּכָל הַדּוֹרוֹתדּוֹר הַּשְׁ

ִאָּמא אֹוֶמֶרת 
ִלְבָנּה: "ַאָּתה 
ָיכֹול ַלֲעֹזר ִלי 

ְלַנּקֹות ֶאת ַהַּבִית? 
ֵּתַדע ְלָך ֶׁשֶּזה 

ְיָקֵרב ְּבַהְרֵּבה ֶאת 
ַהְּגֻאָּלה.."

ִאָּמא אֹוֶמֶרת 
ִלְבָנּה: "ַאָּתה ָיכֹול 
ַלֲעֹזר ִלי ְלַנּקֹות 
ֶאת ַהַּבִית? ֵּתַדע 
ְלָך ֶׁשִּבְזכּות ֶזה 
ַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא 

ַהּיֹום.."

ַהְמַלֵּמד ַלַּתְלִמיִדים: 
"ַּבִּׁשעּור ַהָּקרֹוב ִנְלַמד 

ַעל ְּגֻאָּלה ּוָמִׁשיַח, 
ְּדעּו ָלֶכם, ֶׁשִאם ִנְזֶּכה 
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 

ְיַרֵחם ָעֵלינּו ְוָיִביא ֶאת 
ַהָּמִׁשיַח ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו".

ַהְמַלֵּמד ַלַּתְלִמיִדים: 
"ַּבִּׁשעּור ַהָּקרֹוב ִנְלַמד 
ַעל ְּגֻאָּלה ּוָמִׁשיַח, ְּדעּו 
ָלֶכם, ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים 
ִלְלֹמד ְוָלַדַעת ַעל 

ַהְּגֻאָּלה, ִּכי ֲאַנְחנּו ַהּדֹור 
ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַקֵּבל אֹוָתּה".

ְּבִמְבָצִעים: "ְסִליָחה 
ַצִּדיק, ַאָּתה רֹוֶצה 
ְלָהִניַח ְּתִפִּלין, 

ּוְבָכְך ִלְגֹרם עֹוד 
ְקֻדָּׁשה ָּבעֹוָלם, 
ְואּוַלי ִּבְזכּות ֶזה 
ָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה"?

ְּבִמְבָצִעים: 
"ְסִליָחה ַצִּדיק, 
ַאָּתה רֹוֶצה 

ְלָהִניַח ְּתִפִּלין, 
ּוְבָכְך ָּתִביא ֶאת 
ַהְּגֻאָּלה ַהּיֹום?" 
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ָׁשָנה,  ְּבסֹוף  ַהִּטּיּול  ֶׁשל  ְּבִעּצּומֹו  ֲהִליָכה  ְּבַמְסלּול  ָצֲעדּו  ַהִּכָּתה  ֶׁשָּכל  ַּבְּזַמן  ב 
ִהְסִּביר מֹוְיִׁשי ְלַמְדִריְך ַהִּטּיּוִלים ֶׁשִּלָּוה אֹוָתם ֶׁשְּבָכל ּדֹור ֵיׁש ֶאת ֶאת ְנִׂשיא ַהּדֹור 

ֶׁשהּוא ַהָּמִׁשיַח ֶׁשַּבּדֹור, ְוִאם ִנְזֶּכה הּוא ִיְהֶיה ַהָּמִׁשיַח, ּוְבדֹוֵרנּו ֶזה ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א.

ַנּסּו ְלַהְסִּביר ְלמֹוְיִׁשי ִּבְקָצָרה ֶאת ָטעּותֹו:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
._____________________________________________________

ג הּוְפצּו ָּכל ַהַּמְעָינֹות: 

ְלָפֶניָך 5 ְּפִריִטים ַהְמַרְּמִזים ַעל ִסּיּום ֲהָפַצת ַהַּמְעָינֹות, ְּכֹתב ִמַּתַחת ָּכל ְּפִריט ַעל 
ַהִחּדּוׁש ֶׁשּלֹו ַּבֲהָפַצת ַהַּמְעָינֹות.

 ַמהּו ַהִחּדּוׁש ֶׁשל ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות )ְלִפי ַהְמֹבָאר ַּבחֹוֶבֶרת ֶׁשָּלנּו ִּבְלַבד(:

א. ִהיא ְטִעיָמה )ְוֹלא ַרק ְטִעיָמה, ֶאָּלא ֵחֶלק ַמָּמׁש( ִמּתֹוָרתֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח.

ב. ְּבתֹוַרת ַהֲחִסידּות ֻמְסָּבר ַעל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְוָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ִּבְמָׁשִלים 
ְּפׁשּוִטים ַהּמּוָבִנים ְלָכל ָאָדם.

ג. ַעל-ְיֵדי ֶׁשָאָדם לֹוֵמד ֶאת ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות הּוא ִנְהֶיה ָחִסיד ְונֹוֵהג ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת 
ַהִּדין.

ד. ַעל-ְיֵדי ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ִנָּתן ְלָהִבין יֹוֵתר ֶאת ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ּוִבְזכּות ַהִּלּמּוד ְּבֵסֶפר 
ֶזה ֵנֵצא ֵמַהָּגלּות.

ד
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ּפֶֶרק ד'
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ִנְרִאים  ַהָּקרֹוב  ַּבְּזַמן  ְלֵהָרֵדם  ֶׁשִּלי  ְוַהִּסּכּוִיים  ֹּבֶקר,  ִלְפנֹות  ְׁשַּתִים  ְּכָבר  ַהָּׁשָעה 
ְקלּוִׁשים ְלַמַּדי...

הּוא  ְּביֹוֵתר  ְוַהַּמְרִּגיז  ָמִהיר,  ְּבֵמרֹוץ  סּוִסים  ְּכמֹו  ָּבֹראׁש  ִלי  ִהְתרֹוְצצּו  ַהַּמְחָׁשבֹות 
ֶׁשֵהן ֲאִפּלּו ֹלא ִּבְּקׁשּו ֶאת ְרׁשּוִתי ֵמֹראׁש! ִנִּסיִתי ְלַדְמֵין ְלַעְצִמי ֵּכיַצד ֵיָרֶאה ָהעֹוָלם 

ַּבְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה.

ַמְחְׁשבֹוַתי.  ֶרֶצף  ֶאת  ְוָקַטע  ַהָּקָטן,  ָאִחי  ֶמעְנִּדי,  ָׁשַאל  חֹוֵׁשב?"  ַאָּתה  ָמה  "ַעל 
אּוףףף! ָלָּמה ַּדְוָקא ַעְכָׁשו הּוא ַחָּיב ְלַהְפִריַע ִלי ָּבֶאְמַצע, הּוא ֹלא ָמָצא ְזַמן ַאֵחר? 

ָלָּמה הּוא ֵער ִּבְכָלל? ֲאָבל ַמה ַּלֲעׂשֹות, ָּכָכה ֶזה ְּכֶׁשֵּיׁש ַאִחים ְקַטִּנים..

"ַאָּתה ֹלא רֹוֶאה ֶׁשֲאִני ְקָצת ָעסּוק?" ָׁשַאְלִּתי אֹותֹו. "ֲאִני חֹוֵׁשב ַעְכָׁשו ַעל ַהְּגֻאָּלה. 
ַּבְּזַמן ָהַאֲחרֹון ֲאִני לֹוֵמד ַהְרֵּבה ַעל ַהְּגֻאָּלה, ְוָלָּמה ִהיא ָּכל ָּכְך ֲחׁשּוָבה — ּוְבַבָּקָׁשה 

ַאל ַּתְפִריַע ִלי".

"ָאה, ָּפׁשּוט ָחַׁשְבִּתי ֶׁשַאָּתה ַּגם ְמַנֶּסה ְלַנֵחׁש ָמה ַהַהְפָּתָעה ֶׁשַּסָּבא ְוַסְבָּתא ֵהִכינּו 
ָלנּו", ָאַמר ֶמעְנִּדי ְּבקֹול ֶנֱעָלב ְקָצת.

יַח ָהַאֲחרֹון, וְָהַרּבִי הוּא  לִיָט"א הוּא ַהּמָׁשִ ָהַרּבִי ׁשְ ּבַּפֶֶרק ַהּקֹוֵדם לַָמְדּתִי ׁשֶ
ל ּכָל ַהּדֹורֹות לְָהבִיא ּבְפֹעַל ֶאת ַהגְֻּאלָּה.  יָמה ׁשֶ לִים ּבְפֹעַל ֶאת ַהּמְׂשִ ַמׁשְ
וְִהְתַחלְּתִי  ּבַגְֻּאלָּה,  ּכְמֹו  לְִהְתנֵַהג  ֵהֵחל  ּכְבָר  ָהעֹולָם  ּכַיֹּום,  ׁשֶ לַָמְדּתִי,  גַּם 

לְִהְתַרגֵּׁש וּלְצַּפֹות לַגְֻּאלָּה ַהְרּבֵה יֹוֵתר.

 פרק
א’ 

צעירים
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ָׁשַכְחִּתי  ֵאיְך  ַהַהְפָּתָעה! 
ִמֶּמָּנה? ְּבַבת ַאַחת ָּפְרחּו 
ַהַּמְחָׁשבֹות  ָּכל  ֵמֹראִׁשי 
ְוִהְתַחְלִּתי  ַהְּגֻאָּלה  ַעל 
ְלַיֵּגַע ֶאת ֹמִחי ְלַפֵּצַח ֶאת 
ַמִהי   — ַהְּגדֹוָלה  ַהִחיָדה 

ַהַהְפָּתָעה ֶׁשְּמַחָּכה ָלנּו.

ָיבֹוא  ֶׁשֶּזה  ָאַמר  "ַסָּבא 
ִמְׁשלֹוִחים,  ֶחְבַרת  ִעם 
ַסָּפה  ָקָנה  הּוא  אּוַלי  ָאז 
ֶהֱעֵליִתי  ַלָּסלֹון?"  ֲחָדָׁשה 
ּוִמָּיד  ְּבקֹול,  ַהְׁשָעָרה 

הֹוַסְפִּתי: "ֹלא, ֶזה ֹלא ֶהְגיֹוִני. ִאם ָּכְך, הּוא ָהָיה אֹוֵמר ְלַאָּבא ְוִאָּמא, ְוֹלא ָלנּו — 
ַהְיָלִדים".

ַּגם ֶמעְנִּדי ִנָּסה ֶאת ֹּכחֹו ְּבִנחּוִׁשים: "אּוַלי הּוא ָקָנה ְטַרְמּפֹוִליָנה ֲחָדָׁשה? ָאה, ֶּבַטח 
ֶׁשֹּלא... ֵאין ָלנּו ִּבְכָלל ָמקֹום ַּבַּבִית ִלְטַרְמּפֹוִליָנה".

ָ ִקוִּינוּ כָּל הַיּוֹם לִישׁוּעָתְך
"ֲאִני רֹוֶאה ְׁשמּוִליק, ֶׁשַאָּתה ַמָּמׁש ִמְתַרֵּגז ְּכֶׁשַּמְפִריִעים ְלָך ַלְחֹׁשב ַעל ַהְּגֻאָּלה", 
ַעל  ְלַדֵּבר  ֶׁשִהְתַחְלֶּתם  ֵאיְך  "ֲאָבל  ַהֶחֶדר.  ִמֶּפַתח  ֶׁשָעָלה  ַאָּבא  ֶׁשל  קֹולֹו  ֶזה  ָהָיה 

ַהְפָּתָעה ּוְטַרְמּפֹוִליָנה, ַמֵהר ְמאֹוד ָׁשַכְחָּת ֵמַהְּגֻאָּלה..."

ִהְסַמְקִּתי. ֵהַבְנִּתי ֶׁשִהְתַנֲהגּוִתי ֹקֶדם ְּכַלֵּפי ֶמעְנִּדי ֹלא ָהְיָתה הֹוֶגֶנת.

ֲאָבל ַמה ֶּׁשֹּלא ָּכל ָּכְך ֵהַבְנִּתי, ֵהם ְּדָבָריו ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשל ַאָּבא. "ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת?" 
ָׁשַאְלִּתי, "ָּברּור ֶׁשַהְּגֻאָּלה ֲחׁשּוָבה, ְוַהֹּכל... ֲאָבל ַעְכָׁשו, ִלי ִאיִׁשית, ַהְּגֻאָּלה ֶזה ֹלא 
ַהָּדָבר ֲהִכי 'ּבֹוֵער'. ֹזאת אֹוֶמֶרת — ֶאְׂשַמח ְמאֹוד ִאם ַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא, ֲאָבל ַמה ֶּׁשּיֹוֵתר 

ְמַעְנֵין אֹוִתי ָּכֶרַגע זֹו ַהַהְפָּתָעה ֶׁשל ַסָּבא".

"ָלָּמה ֶּבֱאֶמת ִּתְׂשַמח ִאם ַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא ָּכֵעת?" ָׁשַאל ַאָּבא. ִהְתַּבְלַּבְלִּתי ְלַגְמֵרי. ַמה 
ֹּזאת אֹוֶמֶרת, ֲאִני ֹלא ָאמּור ִלְׂשֹמַח ִאם ַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא?!
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"ַאָּתה ִמְסַּתֵּכל ַעל ַהְּגֻאָּלה, ְׁשמּוִליק, ְּכמֹו ַעל ָּדָבר טֹוב ֶׁשהֹוֵלְך ִלְהיֹות ָלנּו ֶּבָעִתיד. 
ֶאת  ֶׁשִּנְרֶאה  ְּברּוָחִנּיּות —  ְוַגם  ְּכָעָפר,  ְמצּוִיים  ַמֲעַדִּנים  ֶׁשִּיְהיּו  ְּבַגְׁשִמּיּות —  ַּגם 

ָהֱאֹלקּות ֶׁשְּבָכל ָּדָבר". ָאַמר ַאָּבא, ְוִהְתַיֵּׁשב ַעל ִמָּטִתי.

"ֲאָבל ַהְּגֻאָּלה ֵאיָנּה 'ָּדָבר טֹוב', ְׁשמּוִליק! ַהְּגֻאָּלה ִהיא ָּכל ַחֵּיינּו. ְּבִלי ַהְּגֻאָּלה ַהַחִּיים 
ֶׁשָּלנּו ֵהם ֹלא ַחִּיים! ַמָּמׁש ָּכְך". ִסֵּים ַאָּבא ְוָׂשם ֶאת ָידֹו ַהְּגדֹוָלה ָעַלי.

"ְוִאם ִנְסַּתֵּכל ַעל ֶזה ָּכָכה", ִהְמִׁשיְך לֹוַמר, "ׁשּום ְטַרְמּפֹוִליָנה ֹלא ָּתִסיַח ֶאת ַּדְעְּתָך 
אֹוֵהב,  ְמאֹוד  ְמאֹוד  ֶׁשַאָּתה  ֲארּוָחה  ֶלֱאֹכל  ְלָמָׁשל,  ֶׁשְּתַסֵּים,  ַאֲחֵרי  ְוַגם  ֵמַהְּגֻאָּלה. 
ַאָּתה ַּתְרִּגיׁש ֶׁשִּנְׁשַאְרָּת 'ָרֵעב' ֲעַדִין ִלְסעּוַדת ׁשֹור ַהָּבר ְוַהִּלְוָיָתן ֶׁשִּתְהֶיה ַּבְּגֻאָּלה 

ַהְּׁשֵלָמה".

"ֲאָבל ַאָּבא", ִהְתָעֵרב ֶמעְנִּדי, "ֲאִני ֹלא ַמְרִּגיׁש ֶׁשַהְּגֻאָּלה ֶזה ַהַחִּיים ֶׁשָּלנּו. ִהֵּנה, 
ַהַהְפָּתָעה ֶׁשל ַסָּבא ֲחׁשּוָבה ִלי ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמַהְּגֻאָּלה!"

"ָאה, ֶזה — ֶזה ַרק ִּכי ְׁשַכְחֶּתם. ַנּסּו ְלִהָּזֵכר..." ָאַמר ַאָּבא ְּבִחּיּוְך צֹוֵפן סֹוד ְוִהְׁשִאיר 
אֹוָתנּו ְנבֹוִכים.

"ַמה ָּׁשַכְחנּו?" ָׁשַאְלִּתי.

ֶׁשַהְּמִציאּות  אֹוָתנּו  ְמַלֶּמֶדת  "ֲחִסידּות  ַאָּבא.  ָאַמר  ֶּבֱאֶמת!"  ַאֶּתם  ִמי  "ְׁשַכְחֶּתם 
ֲאַנְחנּו  ִלְפָעִמים  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.  ִעם  ְמֻאָחד  ֶׁשהּוא  ִהיא  ְיהּוִדי,  ֶׁשל  ָהֲאִמִּתית 
ׁשֹוְכִחים ִמי ֲאַנְחנּו, ְוחֹוְׁשִבים ֶׁשֲאַנְחנּו ִּבְכָלל ַמֶּׁשהּו ַאֵחר... ֶזה ְּכמֹו ֶׁשִּמיֶׁשהּו ִיְׁשַּכח 
ֶׁשהּוא ֶּבן ָאָדם, ְוַיְחֹׁשב ֶׁשהּוא קֹוף — ְוָאז הּוא ִיְרֶצה ַרק ֶלֱאֹכל ָּבָננֹות ּוְלַטֵּפס ַעל 

יֵּׁש  ּכְׁשֶ )גַּם  ּבַגָּלוּת  ֵהם  ׁשֶ ִמּזֶה  בוִּרים  ׁשְ ֵהם  ָרֵאל  יִּׂשְ ׁשֶ זֶה 
ִמיּוּת וּבְרוָּחנִיּוּת(, הוּא, ּכִי ְרצֹונֹו ָהֲאִמּתִי  לֶָהם ַהְרָחבָה ּבְגַׁשְ
ּזֶה  יְִּהיֶה גִּלּוּי ֱאלֹקוּת, וְעַד ׁשֶ ָרֵאל הוּא ׁשֶ ל ּכָל ֶאָחד ִמיִּׂשְ ׁשֶ
ֵמִאיר  ֵאין  ַהגָּלוּת  ּבִזְַמן  ׁשֶ זֶה  וְלָכֵן  ְמצִיאוּתֹו,  לְעֶצֶם  נֹוגֵעַ 
ָהיָה ּבִזְַמן הַּבַיִת, ִהנֵּה ִמּזֶה עַצְמֹו ִאיז  גִּלּוּי ֱאלֹקוּת ּכְמֹו ׁשֶ

עֶר ִאינְגַּאנְצְן צוְּטֵרייְסלְט ]= הוּא ּכֻלֹּו ְמזֻעְזָע לְגְַמֵרי[.

ּבוּר ַהּמְַתִחיל וְַאּתָה ּתְצַוֶּה. ֻקנְְטֵרס ּפוִּרים ָקָטן תשנ"ב. עַל-ּפִי ַמֲאַמר ּדִ

הַָרבִּי אוֵֹמר
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ָהֵעִצים... ֲאָבל ְּכֶׁשהּוא ִיָּזֵכר ִמי הּוא ֶּבֱאֶמת, ְּכָבר ֹלא ְיַעְנְינּו אֹותֹו ָּכל ַהְּׁשֻטּיֹות 
ֶׁשל ַהּקֹוִפים".

"ְוָכְך ְּבִדּיּוק ֲאַנְחנּו. ִלְפָעִמים ֲאַנְחנּו ׁשֹוְכִחים ֶׁשֲאַנְחנּו ְמֻאָחִדים ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-
הּוא, ְוָאז ְמַעְנְיִנים אֹוָתנּו ָּכל ִמיֵני ְטַרְמּפֹוִלינֹות. ָּברּור ֶׁשַהְּגֻאָּלה ַּגם ֲחׁשּוָבה ָלנּו, 

ְוִנְׂשַמח ְמאֹוד ִאם ִהיא ָּתבֹוא — ֲאָבל ֵיׁש ָלנּו ִעּסּוִקים ֲאֵחִרים ֲחׁשּוִבים יֹוֵתר..."

ֶׁשָחׁשּוב  ַמֶּׁשהּו'  'עֹוד  ַרק  ֹלא  ִּתְהֶיה  ַהְּגֻאָּלה  ָאז   — ָהֶאֶמת  ֶאת  ִנְזֹּכר  ִאם  "ֲאָבל 
ָלנּו. ֶזה ִיְהֶיה ַהָּדָבר ֲהִכי ָחׁשּוב ּו'בֹוֵער', ַהָּדָבר ַהָּיִחיד ֶׁשִאְכַּפת ָלנּו ִמֶּמּנּו! ֲאַנְחנּו 
ִנְהֶיה ְׁשבּוִרים ּוְמֻזְעָזִעים ַמָּמׁש, ָּכל ֶרַגע ֶׁשַהְּגֻאָּלה ֹלא ַמִּגיָעה: ֵאיְך ֶזה ֶׁשֵאין ִּגּלּוי 
ֱאֹלקּות ָּבעֹוָלם? ֵאיְך ֶזה ֶׁשֹּלא רֹוִאים ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא הּוא ַהְּמִציאּות ַהְיִחיָדה 

ָּבעֹוָלם?!...

כֵּן, ַאּתָה יָכוֹל!
אֹוֵמר  ָהָיה  ֶׁשהּוא   — ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ַעל  ֶּׁשְּמֻסָּפר  ַמה  ֶאת  ְּבַוַּדאי  ַמִּכיִרים  "ַאֶּתם 
ְלִעִּתים ְּתכּופֹות: "ֵאיֶנִּני רֹוֶצה ְמאּוָמה! ֵאיֶנִּני רֹוֶצה ֹלא ֶאת ַהַּגן-ֵעֶדן ֶׁשְּלָך, ְוֹלא 
ֶאת ָהעֹוָלם-ַהָּבא ֶׁשְּלָך! ֲאִני רֹוֶצה ַרק אֹוְתָך ְּבַעְצְמָך!" ְּכֶׁשַּכָּוָנתֹו ִהיא ַּכּמּוָבן ְּכַלֵּפי 
ֶׁשָּלנּו  ַהְיִחיִדי  ֶׁשָהָרצֹון  ָּכֶזה  ְּבֹאֶפן  ִלְחיֹות  ַּגם  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. 

ִיְהֶיה ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ִיְתַּגֶּלה ָּבעֹוָלם", ִסֵּים ַאָּבא ֶאת ַהֶהְסֵּבר ַהְמַרֵּתק.

ָלַקח ִלי ַּדָּקה ֲאֻרָּכה ְלַעֵּכל ֶאת ַמה ֶּׁשָּׁשַמְעִּתי. ַּבּסֹוף, ָׁשַבְרִּתי ֶאת ַהְּׁשִתיָקה: "ֲאָבל... 
ַהָּזֵקן. ֲאִני... ֲאִני ַרק ֶיֶלד ָקָטן. ָמה, ֲאִני ָיכֹול ִלְחיֹות  ַהָּזֵקן ֶזה ַאְדמֹו"ר  ַאְדמֹו"ר 

ְּבֹאֶפן ָּכֶזה — ֶׁשֶאְרֶצה ַרק ֶׁשה' ִיְתַּגֶּלה?"

"ָנכֹון, ַאף ֶאָחד ֹלא ְמַצֶּפה ִמְּמָך ְלַהִּגיַע ַלַּדְרָּגה ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן", ֵהִׁשיב ַאָּבא. 
ֶזה ֹלא ַמֶּׁשהּו ֶׁשַאָּתה  ָלֵכן  ְלַגְמֵרי ִעם ה',  ְמֻאָחד  ֶּבֱאֶמת  ַאָּתה  ִּבְגַלל ֶׁשַּגם  "ֲאָבל 
ָצִריְך ְלַהִּגיַע ֵאָליו. ֶזה ַמֶּׁשהּו ֶׁשְּכָבר ִנְמָצא ֶאְצְלָך — ַאָּתה ָצִריְך ַרק ְלַגּלֹות ֶאת ֶזה! 
ּוִבְמֻיָחד ְלַאַחר ֶׁשַרּבֹוֵתינּו ְנִׂשיֵאינּו ִסְּפרּו ָלנּו ֶאת ַהִּסּפּור ַהֶּזה ַעל ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן — 

ּוְבָכְך, ְּבֶעֶצם, ָנְתנּו ָלנּו ֹּכַח ְמֻיָחד ִלְחיֹות ָּכָכה".

"ְוַגם ִאם ֹלא נּוַכל ִלְחיֹות ָּכָכה ַמָּמׁש ְּכמֹו ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן", הֹוִסיף ַאָּבא, "ְלָפחֹות 
ָּכְך,  ַיֲעִסיקּו אֹוָתנּו ָּכל  ֶׁשָּלנּו ֹלא  ַהַּבֲהִמית  ַהֶּנֶפׁש  ָהְרצֹונֹות ֶׁשל  ִנְׁשַּתֵּדל ֶׁשְּׁשָאר 

ְוָהָרצֹון ָהֲאִמִּתי ֶׁשָּלנּו ִיְהֶיה ֶׁשה' ִיְתַּגֶּלה ָּבעֹוָלם.
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יַח ְקֵרייזִי ַאבַּאוּט ָמׁשִ

ַלְּגֻאָּלה  ּוִמְׁשּתֹוֵקק  ֶׁשּלֹו,  ַהָּמקֹום  ֵאיָנּה  ֶׁשַהָּגלּות  ֶּבֱאֶמת  ַמְרִּגיׁש  ְיהּוִדי  "ְוַכֲאֶׁשר 
ֶאת  ּוֵמִביא  ְּתׁשּוָקתֹו  ֶאת  ְמַמֵּלא  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ָאז   — ְוַהְּׁשֵלָמה  ָהֲאִמִּתית 

ַהְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה", ִסֵּים ַאָּבא.

ְלָמֳחָרת ַּבֹּבֶקר, ְּכֶׁשִהְתעֹוַרְרִּתי — עֹוד ִלְפֵני ֶׁשִהְסַּפְקִּתי לֹוַמר 'מֹוֶדה ֲאִני' — ָצפּו 
ְּבִזְכרֹוִני ְּדָבָריו ֶׁשל ַאָּבא ֵמַהַּלְיָלה.

ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא'...  ִעם  ְמֻאָחד  ֶׁשהּוא  ֶזה  ִהיא  ְיהּוִדי  ֶׁשל  ָהֲאִמִּתית  'ַהְּמִציאּות 
'ָהָרצֹון ַהְיִחיִדי ֶׁשָּלנּו הּוא ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ִיְתַּגֶּלה ָּבעֹוָלם'... 'ְצִריִכים ְלִהְזַּדֲעֵזַע 
ֵמַהָּגלּות ָּכל ֶרַגע ֵמָחָדׁש'... ֵהַבְנִּתי ֶׁשַהְּגֻאָּלה ֶזה ֹלא ַרק ַּתְכִלית ָהעֹוָלם ְוָקׁשּור ְלָכל 
ְלִהְזַּדֲעֵזַע ִמֶּזה ֶׁשַהְּגֻאָּלה ֹלא ָּבָאה,  ַהְּגֻאָּלה ֶזה ִעְנָין ִאיִׁשי ֶׁשִּלי! ֲאִני ָצִריְך  ָּדָבר, 

ְוַלֲעׂשֹות ָּכל ַמֲאָמץ ְלָהִביא אֹוָתּה.

"ָׁשַמְעִּתי  אֹוָתנּו.  ְלָהִעיר  ֶׁשָּבא  ַסָּבא  ֶזה  ָהָיה  ָהַרִּבי",  ֶׁשל  ֲחִסיִדים  טֹוב  "ֹּבֶקר 
ֶׁשָּלַאֲחרֹוָנה ִהְתַחְלֶּתם ְקָצת ְלִהְׁשַּתֵּגַע".

"ַמה ִּפְתאֹום!" ָמָחה ֶמעְנִּדי, "ַאָּתה ָיכֹול ֲאִפּלּו ִלְׁשֹאל ֶאת ַאָּבא ְוִאָּמא ַּכָּמה ֲאִני 
ִמְׁשַּתֵּדל ָלַאֲחרֹוָנה ִלְהיֹות ֶיֶלד טֹוב, ַרק ְׁשמּוִליק ַהְמַעְצֵּבן ַהֶּזה...".

"ֵהי, ָמה ַאָּתה ִנְלָחץ?" ִמֵהר ַסָּבא ְלַהְרִּגיַע. "ְואּוַלי ְלִהְׁשַּתֵּגַע ֶזה ִּבְכָלל ָּדָבר טֹוב?"

ְלִהְׁשַּתֵּגַע? ָּדָבר טֹוב? ִהְתַּבְלַּבְלנּו ְלַגְמֵרי.

יחַ" גָּע עַל ָמׁשִ "ְמׁשֻ
"ְלִהְׁשַּתֵּגַע — ֶזה ֹלא ַרק ַלֲעֹמד ַעל ַהַּגג ַעל ֶרֶגל ַאַחת, ְוִלְצֹעק 'קּוקּוִריקּו' ֶׁשַבע 
ְּפָעִמים ְּבקֹול ָרם..." ָצַחק ַסָּבא. "ְמֻׁשָּגע — ֶזה ֶאָחד ֶׁשעֹוֶׂשה ְּדָבִרים ֹלא ְרִגיִלים, 
ֶׁשֹרב ָהֲאָנִׁשים ָּבעֹוָלם ֵאיָנם עֹוִׂשים. ַעל ֲאָנִׁשים ֲעִׁשיִרים, ְלָמָׁשל, אֹוְמִרים ֶׁשֵהם 
'ְמֻׁשָּגִעים' ַעל ֶּכֶסף — ֹזאת אֹוֶמֶרת ֶׁשָּכל ַהּיֹום ֵהם חֹוְׁשִבים ַרק ַעל ֶּכֶסף. ֶיְׁשָנם 

ֲאָנִׁשים ֶׁש'ְּמֻׁשָּגִעים' ַעל ְרָכִבים, אֹו ַעל ִצּיּוִרים...

"ַּגם ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א ִהְתַּבֵּטא ַּפַעם ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא 'ְמֻׁשָּגע' ַעל ִעְנָין ֶאָחד. ַאֶּתם 
ְיכֹוִלים ְלַנֵחׁש ַעל ָמה?"

 פרק
ב’ 

צעירים
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ַּכָּמה  ַהֶהְסֵּבִרים ֶׁשָּׁשַמְענּו ֶאְתמֹול, ַעד  ַאֲחֵרי ָּכל  ָקֶׁשה...  ָהָיה  ֶזה ַמָּמׁש ֹלא  טֹוב, 
ָחׁשּוב ִלְרצֹות ּוְלִהְׁשּתֹוֵקק ַלְּגֻאָּלה, ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות ַרק ָּדָבר ֶאָחד — "ָמִׁשיַח?" ָסֵפק 

ָׁשַאְלִּתי ָסֵפק ָקַבְעִּתי.

ַּפַעם  ִהְתַּבֵּטא  "ָהַרִּבי  ֲהגּוָנה.  ֶלִחי  ְצִביַטת  ִלי  ַמֲעִניק  ַסָּבא,  ָאַמר  ְמאֹוד",  "ָנכֹון 
ְלֶאָחד ֵמֲחִסיֵדי ּפֹוִלין: "אֹוְמִרים ָעַלי ֶׁשֲאִני 'ְקֵרייִזי ַאַּבאּוט ָמִׁשיַח'".

"ָמה?" ָׁשַאְלנּו ֲאִני ּוֶמעְנִּדי ְּבַמְקֵהָלה.

"'ְקֵרייִזי ַאַּבאּוט ָמִׁשיַח' — ְּבִתְרּגּום ֵמַאְנְּגִלית ֶזה: 'ְמֻׁשָּגע ַעל ָמִׁשיַח'", ָעָנה ַסָּבא.

נֹוְסַטְלִּגית  ִניָמה  ְּבאֹוָתּה  ַסָּבא  ָאַמר  ֵמָהַרִּבי",  ְּבַעְצִמי  ֶׁשָּׁשַמְעִּתי  ַמֶּׁשהּו  "ִּתְׁשְמעּו 
ֻמֶּכֶרת. "ֶזה ָהָיה ְּבִהְתַוֲעדּות י"ב ַּתּמּוז תשד"מ. ָהַרִּבי ִּדֵּבר ָאז ַעד ַּכָּמה ְמַזֲעֵזַע ָּכל 

ֶרַגע ַּבָּגלּות"...

ֲאִני ּוֶמעְנִּדי ֶהְחַלְפנּו ַמָּבִטים ֻמְפָּתִעים. ֲהֵרי ְּבִדּיּוק ֶאְתמֹול ָׁשַמְענּו ַעל ֶזה ֵמַאָּבא...

"ֵּכן", ָאַמר ֶמעְנִּדי, "ַהֲחִסידּות ַמְסִּביָרה ֶׁשַהְּגֻאָּלה ְצִריָכה ִלְהיֹות ָּכל ַחֵּיינּו. ֹלא ַרק 
ְלַחּכֹות ַלָּמִׁשיַח, ֶאָּלא ִלְהיֹות ְמֻזְעָזִעים ָּכל ֶרַגע ֶׁשַהְּגֻאָּלה ֵאיָנּה ַמִּגיָעה".

"ַמה ִּפְתאֹום ֲחִסידּות?" ָאַמר ַסָּבא. "ַּבִהְתַוֲעדּות ַהִהיא ָהַרִּבי ִּדֵּבר ַּגם ְלִפי ַה'ֲהָלָכה 
ַהְיֵבָׁשה' — ַעד ַּכָּמה ָצִריְך ְלִהְזַּדֲעֵזַע ֵמַהָּגלּות ָּכל ֶרַגע ֵמָחָדׁש..."

ֵמַהָּגלּות.  ְמֻזְעָזִעים  ִלְהיֹות  ָּכֹזאת —  ֲהָלָכה  ַעל  ָׁשַמְעִּתי  ִמָּיַמי ֹלא  מּוָזר,  ֲהָלָכה? 
ָּתַמְהִּתי ְוִהֵּטיִתי ֹאֶזן ְלֶהְמֵׁשְך ֵּתאּורֹו ֶׁשל ַסָּבא:

'ִאינְגַּאנְצְן צוּטְֵרייסְלְט'
"ָּכתּוב ַּבַּתְלמּוד ְירּוַׁשְלִמי, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשֹּלא ִנְבָנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבָיָמיו — ֶזה ַמָּמׁש 
ְוַהְיִציָאה  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשֻחְרַּבן  אֹוֶמֶרת,  ֹזאת  ְּבָיָמיו.  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶנְחַרב  ְּכִאּלּו 
ַלָּגלּות — ֶזה ֹלא ַמֶּׁשהּו ֶׁשֵאַרע ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות, ֶאָּלא ֶזה ַמֶּׁשהּו ֶׁשּקֹוֶרה ָּכל יֹום 

ֵמָחָדׁש.

"ַעְכָׁשו, ָּתֲארּו ְלַעְצְמֶכם ֶׁשַאֶּתם עֹוְמִדים ְורֹוִאים ֵּכיַצד ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְׂשָרף, ֵּכיַצד 
ֱהִייֶתם ְמִגיִבים?"

"ָהִייִתי... ָהִייִתי ִמְׁשַּתֵּגַע... ָהִייִתי הֹוֵפְך ֶאת ָהעֹוָלם!" ָאַמר ֶמעְנִּדי. ָהָיה ִנָּכר ָעָליו 
ֶׁשהּוא ֹלא ַמְצִליַח ְלַבֵּטא ְּבִמִּלים ֶאת ַהְרָּגָׁשתֹו.
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"אֹוֵקי, ַנִּניַח", ָאַמר ַסָּבא. "ַאָּתה ֲהֵרי ִּג'יְנִּג'י ָמֵלא ֶאֶנְרְּגָיה ֶׁשִּמְתַרֵּגׁש ִמָּכל ָּדָבר. 
ֲאָבל ּבֹוא ִנַּקח, ְלָמָׁשל, ֶאת ֶהרר קּוְּפֶפר ַה'ֶּיֶקה' ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ָּכאן ְּבֵבית ַחַּב"ד. הּוא 
ְיהּוִדי ַקר ֶׁשאֹוְמִרים ָעָליו ֶׁשַהַּמִים ֶׁשהּוא ׁשֹוֶתה ֶנֱהָפִכים ֶאְצלֹו ְלֶקַרח ַאֲחֵרי ֶׁשהּוא 
ֵּבית  ֶאת  רֹוֶאה  ָהָיה  הּוא  ִאם  ֵמִגיב  ָהָיה  ֶׁשהּוא  ָלֶכם  ִנְרֶאה  ֵאיְך  אֹוָתם...  ׁשֹוֶתה 

ַהִּמְקָּדׁש ִנְׂשָרף?"

"ֲאִני ָּבטּוַח", ָאַמְרִּתי ְלַאַחר ַמְחָׁשָבה ְקָצָרה, "ֶׁשַּגם ַהְּיהּוִדי ֲהִכי ַקר ָּבעֹוָלם ִעם ֵלב 
ָעׂשּוי ֵמֶאֶבן — ְּכֶׁשָהָיה רֹוֶאה ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְׂשָרף, הּוא ֹלא ָהָיה ָיכֹול ְלַהְבִליג. 

הּוא ָהָיה הֹוֵפְך ֶאת ָהעֹוָלם!"

"נּו, ָאז ְּבַעְצְמָך ָאַמְרָּת ֶאת ֶזה", ָאַמר ַסָּבא. "ָּכל ְזַמן ֶׁשֹּלא ִנְבָנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, 
ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַהְרִּגיׁש ְּכִאּלּו הּוא ֶנְחָרב ַמָּמׁש ַעְכָׁשו. ְוֵאיְך ָהִיינּו ַמְרִּגיִׁשים ִאם 
ֶאת  ְוהֹוְפִכים  ְלַגְמֵרי  ִמְזַּדַעְזִעים  ֶׁשָהִיינּו  ָּברּור  ַעְכָׁשו?  ֶנְחָרב  ָהָיה  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית 

ָהעֹוָלם".

"ּוְבִמִּלים ֲאֵחרֹות", ִסֵּים ַסָּבא, "ָהִיינּו ְמֻׁשָּגִעים ַעל ָמִׁשיַח — ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ָהַרִּבי: 
'ְקֵרייִזי ַאַּבאּוט ָמִׁשיַח'!"

לְׁשֹום צָעֲקוּ  ָרֵאל עַד ָמַתי, וְׁשִ ֶאְתמֹול צָעֲקוּ ּבְנֵי יִׂשְ וְכֵיוָן ׁשֶ
ּכָךְ  לְִּפנֵי זֶה צָעֲקוּ עַד ָמַתי, וְַאַחר  עַד ָמַתי וְכָל ַהיִָּמים ׁשֶ
ַהיֹּום  אֹו  ּבַּבֶֹקר  ַהיֹּום  ׁש  ַהּמְִקּדָ ּבֵית  ָחַרב  לִּצְלַן  ַרֲחָמנָא 
ּבַּצֳָהַריִם, ֲהֵרי ִמּזֶה מוּבָן ּכֵיצַד צְִריכָה לְִהיֹות ַהּצְעָָקה עַד 

ו. ָמַתי עַכְׁשָ

לֹּא  ׁשֶ ּמִי  ׁשֶ ּכָתוּב,  ּבַּתֹוָרה  ׁשֶ ּבַּתֹוָרה.  הֲלָכָה  ֶאלָּא  ט'ל  ּפְׁשָ ל  ׁשֶ עִנְיָן  לֹא  וְזֶה 
ּבֵית  ׁש ּבְיָָמיו ֲהֵרי זֶה ּכְִאלּוּ נְֶחַרב ּבְיָָמיו. ּתֲָארוּ לְעַצְְמכֶם ׁשֶ נִבְנֶה ּבֵית ַהּמְִקּדָ
ה — יְהוִּדי  הוּא יְהוִּדי ָקׁשֶ ם יְהוִּדי ׁשֶ ה עֹוֵמד ׁשָ עַת ַמעֲׂשֶ ָרף, וּבִׁשְ ׁש נִׂשְ ַהּמְִקּדָ
ָהיָה  הוּא  ּבְיָָמיו,  נְֶחָרב  ׁש  ַהּמְִקּדָ ּבֵית  ּכֵיצַד  וְרֹוֶאה  ָהֶאבֶן,  לֵב  עִם  ֶאבֶן  ל  ׁשֶ

הֹוֵפךְ ֶאת ָהעֹולָם.

הַיְינְט"  וֶועלט  ַא  ֶקער   — ּבַַחיִּים  הֹוָרָאה  ַחיִּים  וְתֹוַרת  ֱאֶמת  ּתֹוַרת  אֹוֶמֶרת 
]=ֲהפֹךְ ֶאת הָעֹולָם הַיֹּום[.

יַחת י"ב ּתַּמוּז תשד"מ עַל ּפִי ׂשִ

הַָרבִּי אוֵֹמר
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ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ִהַּגְענּו 
ִלְפֵני  ַּדּקֹות  ַּכָּמה 
ֶאת  ָרִאיִתי  ַהְּתִפָּלה. 
ְׁשַנִים  ּוְׁשֹלֹמה,  ִיְצָחק 
ַחַּב"ד,  ַהֵּבית  ִמָּבֵאי 
ִמַּמה  ְּבַלַהט.  ִמְתַוְּכִחים 
ִיְצָחק   — ֶּׁשֵהַבְנִּתי 
ַהּצֹוֵרף  ִמְּׁשֹלֹמה  ִהְזִמין 
ָּגִביַע  ְּכָחְדַׁשִים  ִלְפֵני 
ְמֻהָּדר ְלִקּדּוׁש. ְזַמן ַרב 

ָאַרְך ִלְׁשֹלֹמה ְלָהִכין ֶאת ַהָּגִביַע, ּוַבּסֹוף ִלְפֵני ְּכָׁשבּוַע ָוֵחִצי הֹוִדיַע ְׁשֹלֹמה ֲחִגיִגית 
ְלִיְצָחק ֶׁשַהָּגִביַע מּוָכן, ּוָמָחר ָיִביא ֶאת ֶזה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת.

ְלָמֳחָרת הֹוִדיַע ְׁשֹלֹמה ְלִיְצָחק ֶׁשהּוא ָׁשַכח ֶאת ַהָּגִביַע ַּבַּבִית, ְוָיִביא ֶאת ֶזה ִאּתֹו 
ָוֵחִצי ֶׁשְּׁשֹלֹמה ּדֹוֶחה  ָחַזר ַהִּסּפּור ַעל ַעְצמֹו. ְּכָבר ָׁשבּוַע  ָמָחר. ַאְך ַּבּיֹום ֶׁשַאֲחֵרי 
ֶאת ִיְצָחק ִמּיֹום ְליֹום. ִנְרָאה ֶׁשַהּיֹום ִהְתַעְצֵּבן ִיְצָחק ִּבְמֻיָחד, ְוהּוא ֵהֵחל 'ְלַהְצִליף' 

ִּבְׁשֹלֹמה:

"ַמה ֶּזה ָצִריְך ִלְהיֹות? ָחְדַׁשִים ְׁשֵלִמים ֲאִני ְמַחֶּכה ְּבַסְבָלנּות ֶׁשִּתְגֹמר ִעם ַהָּגִביַע, 
ְוַעד ֶׁשהֹוַדְעָּת ִלי ֶׁשְּכָבר ִסַּיְמָּת — ַאָּתה ּדֹוֶחה אֹוִתי ְּכָבר ָׁשבּוַע ָוֵחִצי. ָּפׁשּוט ֵאין ְלָך 
ִמָּלה! ֲאִני אֹוֵמר ְלָך — ִאם ָמָחר ַהָּגִביַע ֹלא ֶאְצִלי, ֹלא ְּתַקֵּבל ִמֶּמִּני ֲאִפּלּו ֲאגֹוָרה 
ְּבַזַעם  ִיְצָחק  ָצַעק  ַהְּכֶנֶסת..."  ְּבֵבית  ָּכאן  ֶׁשִּתְסֹּבל  ַלָּצרֹות  ְּבנֹוָסף  ְוֹזאת  ְׁשחּוָקה. 

ִּבְלִּתי ִנְׁשָלט.

"ֵּתָרַגע" ִנָּסה ְׁשֹלֹמה ְלִהְצַטֵּדק, ַלָּׁשְוא. "ַאָּתה ְּתַקֵּבל ֶאת ַהָּגִביַע ַּבּסֹוף, ַמה ָּקָרה? 
ָחְדַׁשִים ִחִּכיָת, ְׁשבּוַעִים ַאָּתה ֹלא ָיכֹול ְלַחּכֹות?"

ְוֵאין  ְּבִעּצּוָמּה,  ֶׁשָהֲעבֹוָדה  ָיַדְעִּתי  ָחְדַׁשִים,  "ְּכֶׁשִחִּכיִתי  ִיְצָחק.  ָצַעק  ִּתַּתֵּמם",  "ַאל 
ְּבֵרָרה — ָצִריְך ְלַחּכֹות. ֲאָבל ַעְכָׁשו ַהָּגִביַע ְּכָבר מּוָכן, ָאז ָלָּמה ֲאִני ֹלא ָיכֹול ְלַקֵּבל 
אֹותֹו? ָאה, ָלָּמה?! ֵאין ׁשּום ַהְצָּדָקה ַלְּמִריָחה ַהֹּזאת, ַאָּתה ׁשֹוֵמַע, ׁשּום ַהְצָּדָקה! 

ִנְרֶאה ִלי ֶׁשַהָּמִׁשיַח ְּכָבר ָיבֹוא ִלְפֵני ַהָּגִביַע".
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"ֹקֶדם ֹּכל, ַהָּמִׁשיַח ֶּבֱאֶמת ָיבֹוא ִלְפֵני ַהָּגִביַע..." ִנְׁשַמע קֹול ֻמָּכר ֵמֲאחֹוֵריֶהם. ָהָיה 
ֶזה ר' נֹוֶחם, ַהַּמְׁשִּפיַע ֶׁשל ְקִהָּלֵתנּו ּוְדמּות ֲאהּוָבה ַעל ֻּכָּלם. ַאָּבא ֶׁשִּלי אֹוֵמר ֶׁשר' 

נֹוֶחם הּוא ַהֻּדְגָמא ְלָחִסיד ֲאִמִּתי.

"ֲהֵרי ֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ֶׁשַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא ַמָּמׁש ָּכל ֶרַגע. ְוַהָּגִביַע ֶׁשְּלָך, ָיכֹול ְלַהִּגיַע 
ֲהִכי ַמֵהר ַרק עֹוד ָׁשלֹוׁש ַּדּקֹות — ֶׁשֶּזה ַהְּזַמן ֶׁשּלֹוֵקַח ְלָהִביא ֶאת ֶזה ֵמַהַּבִית ֶׁשל 
ְׁשֹלֹמה..." ְּכֶׁשר' נֹוֶחם אֹוֵמר ֶאת ֶזה, ֶזה ִנְׁשָמע ָּכל ָּכְך ֲאִמִּתי. ׁשֹוְמִעים ֶׁשהּוא ַמָּמׁש 

ַמֲאִמין ֶׁשַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא ַמָּמׁש ַּבַּדָּקה ַהּזֹו!

"ַעְכָׁשו ְׁשֹלֹמה, רּוץ ַהַּבְיָתה ְלָהִביא ֶאת ַהָּגִביַע", ִצָּוה ר' נֹוֶחם — ּוְׁשֹלֹמה ִצֵּית ְלֹלא 
עֹוְרִרין.

"ְוִיְצָחק", ִהְמִׁשיְך ר' נֹוֶחם, "ַמה ֶּׁשָאַמְרָּת ַעְכָׁשו ְמַעְנֵין ְמאֹוד. ֶאְפָׁשר ִלְלֹמד ִמֶּזה 
ַהְרֵּבה ְּבנֹוֵגַע ַלִּצִּפָּיה ַלְּגֻאָּלה.

וְַהּתְִמיָהה,  הַּפְלִיָאה  יֹוֵתר  ִמְתַחּזֶֶקת  לְעֵיל  ָהָאמוּר  עַל-ּפִי 
ָרֵאל  יִׂשְ ּבְנֵי  ׁשֶ הֲיִּתָכֵן  וְַהַהבְָהלָה —  ַהּצַעַר  גֶֹּדל  עִם  ּבְיַַחד 

נְִמצִָאים עֲַדיִן ּבַגָּלוּת?!... עַד ָמַתי?!...

ָהֲאִמּתִית  ַהגְֻּאלָּה  ּבֹוא  ַהּסִיָמנִים עַל  ּכָל  לְַּאֲחֵרי  ׁשֶ ֲהיִּתָכֵן 
ּבָת זֶה  לֵָמה ּתֵכֶף וִּמיָּד ַמּמָׁש, עַד לְַהְמאָֹרע ּדְעֶֶרב ׁשַ וְַהּשְׁ
"וְכִּתְתוּ ַחְרבֹוָתם לְִאּתִים" —  ִהגִּיעַ ַהּזְַמן ּדִ ֲאִפלּוּ ֻאּמֹות ָהעֹולָם ַמכְִריזִים ׁשֶ ׁשֶ
ָרֵאל  נְִמצִָאים ָאנוּ ּבְיֹום זֶה ּבְחוּץ לָָאֶרץ, ּבְִמקֹום לְִהּמָצֵא, יַַחד עִם ּכָל ּבְנֵי יִׂשְ
ׁש,  לַיִם עִיר ַהּקֶֹדׁש וּבְבֵית ַהּמְִקּדָ ה, ּבִירוּׁשָ דֹוׁשָ ִמּכָל ַקצְוֵי ֵתבֵל, ּבְַאְרצֵנוּ ַהּקְ
עָלָיו עֲרוּכִים ַהלִּוְיָָתן  לְָחן הֶעָרוּךְ וּמוּכָן לֱֶאכֹל לְִפנֵי ָהָאָדם", ׁשֶ ְמֻסּבִים לַ"ּשֻׁ

ּמָר! וְׁשֹור הַּבָר וְיַיִן ַהְמׁשֻ

ּפִָטים תשנ"ב. ת ִמׁשְ ּבָת ּפָָרׁשַ עַל ּפִי ּדְבַר ַמלְכוּת ׁשַ

הַָרבִּי אוֵֹמר
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הַצִּּפִיָּה לַגְֻּאלָּה
 — ְּבדֹוֵרנּו  ֲאָבל  ֵעיַנִים.  ּוְבִכְליֹון  רּוַח  ְּבֹקֶצר  ַלְּגֻאָּלה  ִצּפּו  ַהּדֹורֹות,  ָּכל  "ְּבֶמֶׁשְך 

ַהִּצִּפָּיה ְצִריָכה ִלְהיֹות ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי!

"ָהַרִּבי אֹוֵמר ֶׁשְּבדֹוֵרנּו ָהעֹוָלם ְּכָבר מּוָכן ְלַגְמֵרי ַלְּגֻאָּלה. ָּכל ָהֲעבֹוָדה ְּכֵדי ְלָהִביא 
ֶאת ַהְּגֻאָּלה — ִהְסַּתְּיָמה ְוהּוְׁשְלָמה! 

"יֹוֵתר ִמֶּזה: ָהַרִּבי ָאַמר ֶׁשֶּזה ֶׁשַהְּגֻאָּלה עֹוֶמֶדת ְלַהִּגיַע ָּכל ֶרַגע, זֹו ֹלא ְסָתם ְקִביָעה 
ֲאִמִּתי  ָּדָבר  ֶׁשֶּזה  ֲאִפּלּו  ִּכְנבּוָאה —  ַצִּדיק אֹוֵמר ַמֶּׁשהּו ֹלא  ְנבּוָאה! ִאם  ֶאָּלא   —
— ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֶּזה ֹלא ִיְתַרֵחׁש ְּבַגְׁשִמּיּות, ֶאָּלא ְּברּוָחִנּיּות, ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים. 
ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ֶזה ְּכָבר ֶנֱאַמר ִּבְנבּוָאה — ֶזה ַחָּיב ּוֻמְכָרח ִלְהיֹות ָּכאן ָּבעֹוָלם, ָּבֵעיַנִים 

ַהַּגְׁשִמּיֹות ֶׁשָּלנּו".

הַגְֻּאלָּה בָּעוֹלָם
ּבָעֹולָם ּכְִסיָמנִים  ֵאְרעוּ  לִיָט"א ִהצְּבִיעַ עַל ְמאָֹרעֹות ַרּבִים ׁשֶ ָהַרּבִי ׁשְ
ּכְבָר  ִהְתִחיל  יַח  ּמָׁשִ וְׁשֶ ּכְבָר מוּכָן לַגְֻּאלָּה,  ָהעֹולָם  ׁשֶ ּכָךְ  ַהּמֹוִרים עַל 

לְִפעֹל ּבָעֹולָם.

ּמְִדינֹות ּכַיֹּום ְמעֻנְיָנֹות ּפָחֹות לְִהלֵָּחם,  ׁשֶ ל, רֹוִאים ּבָעֹולָם ֵאיךְ  לְָמׁשָ
ֵהם  י ַהּמַעֲצָמֹות ַהּמֹובִילֹות ּבָעֹולָם ָחְתמוּ עַל ַהצְָהָרה ׁשֶ ָראׁשֵ וְעַד ׁשֶ
לִיָט"א ַאף ִהצְּבִיעַ עַל ָהעִיר ּבָּה  ק. ָהַרּבִי ׁשְ יְצְַמצְמוּ ֶאת יִּצוּר ּכְלֵי ַהנֶּׁשֶ
יַח — ּכְִסיָמן  ל ֶמלֶךְ ַהּמָׁשִ י ַהּמַעֲצָמֹות — נְיוּ יֹוְרק, עִירֹו ׁשֶ נְִפגְּׁשוּ ָראׁשֵ
ַהּמִלְָחמֹות  לְבִּטוּל  יַח  ַהּמָׁשִ ֶמלֶךְ  ל  ׁשֶ ּפְעֻלָּתֹו  ַהְתָחלַת  ּזֹוִהי  ׁשֶ לָזֶה 

ּבָעֹולָם.

לֶת  ֶמְמׁשֶ ִהְתנַגְָּדה  ַרּבֹות  נִים  ׁשָ ךְ  ּבְֶמׁשֶ ּבְרוְּסיָה.  הַּבְַרזֶל  ָמַסךְ  נְִפילַת 
לְּחוּ  ׁשֻ אֹו  לִּצְלַן  ַרֲחָמנָא  לַּמָוֶת  נֹורוּ  וִיהוִּדים  ּדָת,  עִנְיְנֵי  לְכָל  רוְּסיָה 
רוְּסיָה  לֶת  ֶמְמׁשֶ ּכַיֹּום  וְִאלּוּ  ּבְרוְּסיָה,  הַיֲַּהדוּת  ֲהָפצַת  ּבַ'עֲוֹון'  לְִסיּבִיר 
ַהּתֹוָרה  וֲַהָפצַת  לְִקיּוּם  ְמַסיַּעַת  ַאף  ֶאלָּא  ִמְתנַגֶֶּדת,  ֵאינָּה  ׁשֶ ַרק  לֹא 

וִּמצְוֹות!

הידעת?



60

יַח ְקֵרייזִי ַאבַּאוּט ָמׁשִ

"ּוֶבֱאֶמת, רֹוִאים ֶׁשְנבּוַאת ַהְּגֻאָּלה ֶׁשל ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א ְּכָבר ִהְתִחיָלה ַלְחֹּדר ְּבַגְׁשִמּיּות 
ָהעֹוָלם. 'ֲעבֹוַדת ַהֵּברּוִרים' — ֶׁשּנֹוֲעָדה ְלָהִכין ֶאת ָהעֹוָלם ִלְהיֹות ִּדיָרה ַלָּקדֹוׁש-

ָּברּוְך-הּוא — ִהְסַּתְּיָמה ְּכָבר, ְוָהעֹוָלם ִנְהָיה ְמֻזָּכְך.

ַּב'ֲעוֹון'  ְיהּוִדים  ָאְסרּו  ַלַּיֲהדּות,  ִהְתַנְּגדּו  ֶּבָעָבר   — ְלָמָׁשל  רּוְסָיה,  ְּכמֹו  "ְמִדינֹות 
ְוַהּיֹום,  ַלָּמֶות...  ָּבֶהם  ָירּו  אֹו  ְּגֵזָרה  ְלֶאֶרץ  אֹוָתם  ְוָׁשְלחּו  ַהַּיֲהדּות  ַּגֶחֶלת  ְׁשִמיַרת 
עֹוְזרֹות  ֵהן   — ְוַהִּמְצוֹות  ַהּתֹוָרה  ְלִקּיּום  ַמְפִריעֹות  ֶׁשֹּלא  ַרק  ֹלא  ָהֵאּלּו  ַהְּמִדינֹות 

ּוְמַסְּיעֹות ָלֶזה!

ֲאָבל  מּוָכן;  ִיְהֶיה  ְוַהֹּכל  ָהֲעבֹוָדה  ֶׁשִּתְסַּתֵּים  ִחּכּו  ְלָמִׁשיַח,  ְּכֶׁשִחּכּו  ַהּדֹורֹות,  "ְּבָכל 
ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו — ַהֹּכל מּוָכן ְּכָבר, ַוֲאַנְחנּו ְמַצִּפים ְוֹלא ְמִביִנים: ָלָּמה ֶזה ֲעַדִין ֹלא 
ֶׁשהּוא  ְלַאַחר  ַעְכָׁשו,  שֶַּׁדְוָקא  ִיְצָחק,  ְּכמֹו  ְּבִדּיּוק  ִמְתַעֶּכֶבת?  ַהְּגֻאָּלה  ָלָּמה  קֹוֶרה, 
יֹוֵדַע ֶׁשַהָּגִביַע ְּכָבר מּוָכן ְלַגְמֵרי — הּוא ִנְהָיה ֲחַסר ַסְבָלנּות ְוֵאינֹו ְמֻסָּגל ְלַחּכֹות..."

ר' נֹוֶחם ִסֵּים ֶאת ַהֶהְסֵּבר ַהְמַרֵּתק, ַוֲאִני ִסַּכְמִּתי ְלַעְצִמי ֶאת ַמה ֶּׁשָּלַמְדִּתי ַּבּיֹוַמִים 
ָהַאֲחרֹוִנים: ַהְּגֻאָּלה ֶזה ֹלא ְסָתם 'עֹוד ַמֶּׁשהּו' ָחׁשּוב, ֶזה ַהָּדָבר ֶׁשֲהִכי ָחׁשּוב ִלי! ֲאִני 

ָצִריְך 'ְלִהְׁשַּתֵּגַע' ַעל ָמִׁשיַח ּוְלַצּפֹות ֵאָליו — ַעד ֶׁשְּבִלי ֶזה ַחַּיי ֵאיָנם ַחִּיים.

ִּבְמֻיָחד ַעְכָׁשו, ְּכֶׁשַהֹּכל ְּכָבר מּוָכן ְוָהַרִּבי ִהְבִטיַח ָלנּו ִּבְנבּוָאה — ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִבין 
ִּבְכָלל, ֵאיְך ֶזה עֹוד ֹלא קֹוֶרה?!...

וֶָרגַע,  ֶרגַע  ּבְכָל  וְלָכֵן,  ַחיֵּינוּ.  ּכָל  ִהיא  ַהגְֻּאלָּה  ַהיּוֹם.  ּכָל  ִקוִּינוּ  לִיׁשוּעְָתךָ 
עֲסוִּקים ּבְִדבִָרים ֲאֵחִרים, צְִריכָה לְִהיֹות ַהּזְעָָקה "עַד ָמַתי". ֲאִפלּוּ ׁשֶ

ְמֻאָחִדים לְגְַמֵרי עִם  ֲאנְַחנוּ  ׁשֶ ִהיא  לָּנוּ  ׁשֶ ָהֲאִמּתִית  ַהּמְצִיאוּת  ַהצָּגָה.  ַהּכֹל 
יֵּׁש לָנוּ  ַאר ַרק לְגַלֹּות ֶאת זֶה ּבְעַצְֵמנוּ, וּבְִפָרט ׁשֶ דֹוׁש-ּבָרוּךְ-הוּא. וְלָנוּ נִׁשְ ַהּקָ

יֵאינוּ. נְִתינַת ּכַֹח לָזֶה ֵמַרּבֹוֵתינוּ נְׂשִ

ּבְיָָמיו  ׁש  ַהּמְִקּדָ ּבֵית  נִבְנֶה  לֹּא  ׁשֶ ּמִי  ׁשֶ ּבַגְָּמָרא  ּכָתוּב  יַח.  ָמׁשִ עַל  גָּע  ְמׁשֻ
ּכְִאלּוּ נְֶחַרב ּבְיָָמיו. וִּמּזֶה מוּבָן עַד ּכַּמָה ֲאנְַחנוּ צְִריכִים לְִהיֹות ְמזֻעְזָעִים ִמּכָךְ 

בִיל לְָהבִיא אֹוָתּה. ּתַגֵּעַ' ּבִׁשְ ַהגְֻּאלָּה עֲַדיִן לֹא ּבָָאה, וּ'לְהִׁשְ ׁשֶ

ה  ַהּדְרוּׁשָ הָעֲבֹוָדה  ּכָל  ִהְסּתַיְָּמה  ּכְבָר  ּבְדֹוֵרנוּ  ׁשֶ ִמּכֵיוָן  ַהגְֻּאלָּה.  ת  ִריׁשַ דְּ
לֲַהבַָאת ַהגְֻּאלָּה, וְיֹוֵתר ִמּכָךְ, עִנְיְנֵי ַהגְֻּאלָּה ּכְבָר ֵהֵחלּוּ לְַחּדֹר ּבָעֹולָם, צְִריכָה 

ר ּבְדֹורֹות קֹוְדִמים. לְִהיֹות ַהּזְעָָקה עַד ָמַתי ַהְרּבֵה יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ

לַָמְדנוּ 
הַיּוֹם
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א ַהְׁשֵלם ִמּתֹוְך ַהֶּפֶרק:

"ֲאָבל ִאם ִנְזֹּכר ֶׁשֲאַנְחנּו _______ _______ _______ _______ _______, 
 ________ ִנְהֶיה  ַּגם  ֶאָּלא   ,_______  ______ ִּתְהֶיה  ֶׁשַהְּגֻאָּלה  ַרק  ֹלא  ָאז 

________ _________ ָּכל ֶרַגע ֶׁשַהְּגֻאָּלה _______ _______. 

ֶאת  רֹוֶאה  ְּכֶׁשָהָיה  ֵמ____,  ָעׂשּוי  ֵלב  ִעם   _____  ______ ֲהִכי  ַהְּיהּוִדי  ַּגם 
______ ______ _______, הּוא ֹלא ָהָיה ָיכֹול ְלַהְבִליג ְוהּוא ָהָיה _______ 

."!_______ _______

ִלְהיֹות ְצִריָכה  ֶׁשָּבֶהם  ַהִּמְקִרים  ִנְכְּתבּו  ֶׁשָּבֶהן  ַהִּמְׁשְּבצֹות  ֶאת  ַרק  ְצַבע  ב 
ַהִּצִּפָּיה ַלָּמִׁשיַח:

ַהְרֵּכב ֵמַהִּמְׁשְּבצֹות ַהְּצבּועֹות ִמָּלה ַהְּקׁשּוָרה ַלִּנְלָמד ַּבֶּפֶרק ַהּיֹום: ____________.

דַּּפֵי
עֲבוָֹדה

מכונת באוטובוסבביתבאכילה
הגבלה דוד נחשוןז'יטומירבפעילותבלילהבטלפוןצילום

בנתינת זרובבלמפתחעצמית
צדקה

ליקוטי ממ"שמנעולדלתגדודנבוכנדנצרבקייקיםעציץסיירתהאדיטשבחדר שלי
בהפסקהלוח שנהשיחות

ספר בטיולדוד נחשוןבמיטה
ענינו של בקיוסקהשיחות

משיח
מלך 

התקופה מדפסתהמשיח
והגאולה

בישיבת 
ערב

בהנחת 
תפילין

במלחמת 
בבריכהופרצת

ר' ראובן בהפסקההרבי שלימירסים
בתכנית בחידוןקה"תבמסדרדונין

אברהם יחי המלךערב
אבינו

מכונת 
כביסה

 מקושר
בבוקרבכל

 קופתמתרגלים
להביא חיילבלימודיםצדקה

הנחת ג'ינגי'מזגןבשחריתאוסטרליהמשיח
עצמותו

אברהם 
פריז

לחיות 
משיח

בשבת 
בקהילה
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יַח ְקֵרייזִי ַאבַּאוּט ָמׁשִ

ג ַסְּמנּו ָנכֹון אֹו ֹלא ָנכֹון:

ְצִריִכים ִלְסֹמְך ַעל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ֶׁשהּוא ָיִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה 
ַּבְּזַמן ֶׁשהּוא רֹוֶצה, ְוָאסּור ִלְדֹחק אֹותֹו.

ִאם ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֹלא ִנְבָנה ֲעַדִין, ֶזה ֶנְחָׁשב ְּכִאּלּו הּוא ֶנְחַרב 
ְּבָיֵמינּו.

 ֲאִפּלּו ְיהּוִדי ִעם ֵלב ֶאֶבן, ְמֻזְעָזע
ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶנְחָרב מּולֹו. 

ִמֵּכיָון ֶׁשֶּיְׁשָנּה ַמֲעָלה ְּגדֹוָלה ַּגם ַּבָּגלּות, ִמֵּמיָלא ָצִריְך ִלְהיֹות 
ָרצֹון ֶׁשַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא ְמֻאָחר יֹוֵתר.

ַחָּיִבים ִלְהיֹות "ִאיְנַּגאְנְצן צּוְטֵרייְסְלט" ]= ְמֻזְעָזִעים ְלַגְמֵרי[ 
ִמָּכְך ֶׁשָּמִׁשיַח ֲעַדִין ֹלא ָּבא.

 ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלנּו ַהּיֹום הּוא ְלַחֵּׁשב
ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ִקִּצים ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה. 

ּוְגדֹוָלה  ִנְׂשָּגָבה  ַמְדֵרָגה  ֶזה  ֲהֵרי  ָמִׁשיַח',  ַעל  'ְמֻׁשָּגִעים  ִלְהיֹות  ֶׁשּנּוַכל  ַמּדּוַע  ד 
ֵמַהֹּכחֹות ֶׁשָּלנּו?

א. ִּבְׁשִביל ֶזה ָצִריְך ִלְלֹמד ַהְרֵּבה ִעְנְיֵני ְּגֻאָּלה ּוָמִׁשיַח, ּוִבְפָרט ִמֵּסֶפר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.

ב. ִמֵּכיָון ֶׁשָאנּו ִמּדֹור ַהְּׁשִביִעי, ֵיׁש ָלנּו ֹּכחֹות ְמֻיָחִדים ֶׁשֹּלא ָהיּו ְלׁשּום ּדֹור ַאֵחר.

ג. ֶּבֱאֶמת ֲאַנְחנּו ֹלא ְיכֹוִלים ְלַהִּגיַע ַלַּמְדֵרָגה ַהֹּזאת, ֲאָבל ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ִּב'ְכִאּלּו' 
ּו"ַמְחָׁשָבה טֹוָבה ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְמָצְרָפּה ְלַמֲעֶׂשה".

ד. ִמֵּכיָון ֶׁשּזֹו ַהְּמִציאּות ָהֲאִמִּתית ֶׁשָּלנּו ְוִנְׁשַאר ַרק ְלַגּלֹות ֶאת ֶזה, ְוַגם ַרּבֹוֵתינּו 
ְנִׂשיֵאינּו נֹוְתִנים ָלנּו ְנִתיַנת ֹּכַח.

לֹא נָכוֹןנָכוֹן

לֹא נָכוֹןנָכוֹן

לֹא נָכוֹןנָכוֹן

לֹא נָכוֹןנָכוֹן

לֹא נָכוֹןנָכוֹן

לֹא נָכוֹןנָכוֹן
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ּפֶֶרק ה'

ן עְַקׁשָ

"ָּברּוְך ַהָּבא, ַאיי, ָּברּוְך ַהָּבא, ַאיי, ֶמ-ֶלְך ַה-ָּמ-ִׁשיַח!"

ַהְּצִליִלים ַהֻּמָּכִרים ִנְׁשְמעּו ַּגם ֵמֵעֶבר ַלַחּלֹונֹות ַהּמּוָגִפים ְּכֵדי ֶׁשַהַּמְזָגן 'ֹלא ִיְבַרח' 
ַהחּוָצה. ֲאִני ּוֶמעְנִּדי ָאִחי ַהָּצִעיר ָׁשַעְטנּו ַלִּמְרֶּפֶסת, ְמַזִהים "ַטְנק ִמְבָצִעים" ְּבֹגֶדל 
ִטְבִעי ְמַנֶּסה ְלִהָּכֵנס ָלְרחֹוב ַהַּצר ֶׁשָּלנּו, ְוֶעְׂשרֹות ַּפְרצּוִפים ַסְקָרִנים ֶׁשַּמִּביִטים ַעל 

ָהֶרֶכב ָהֲעָנק ְוַהִּצְבעֹוִני ֶׁשל ַהַחַּב"ְדִניִקים.

ִהְתַנֵּגן קֹולֹו ֶׁשל ַסָּבא ֵמֲאחֹוֵרינּו. "ֹלא ְסָתם  ַהְמֻיֶחֶדת!"  "ִהֵּנה ֶחְבַרת ַהִּמְׁשלֹוִחים 
ֶחְבַרת ִמְׁשלֹוִחים — ֶאָּלא ֶחְבָרה ֶׁשל ְׁשלּוִחים!"

"ְוזֹו ַהַהְפָּתָעה", ָאַמר ַסָּבא. "ַאְרַּבְעֵּתנּו — ֲאִני, ַאָּבא, ְׁשמּוִליק ּוֶמעְנִּדי — עֹוִלים ַעל 
ַטְנק ַהִּמְבָצִעים ְליֹום ָׁשֵלם ֶׁשל ְּפִעילּות 'ִמְבָצִעים' ְּבַרֲחֵבי ָהִעיר. ֲאַנְחנּו ַהְמֻבָּגִרים 
ְּבִכּנּוֵסי  ַהְיָלִדים,  ַהְּצִעיִרים — ִעם  ְוַאֶּתם  ַהְמֻבֶּגֶרת,  ָהֻאְכלּוִסָּיה  ְּבִעָּקר ִעם  ִנְפַעל 

'ַהְקֵהל' ְוַה'ִּמְבָצִעים' ֶׁשַּׁשָּיִכים ִליָלִדים!".

ְמקֹוִמי,  ַעל  ִלְרֹקד  ִהְתַחְלִּתי  ַטְנִקיְסט!"  ִלְהיֹות  ָחַלְמִּתי  ָּתִמיד  ֵּכיף!  ֵאיֶזה  "ֵיׁש! 
ַמְׁשִמיַע קֹולֹות ָצֳהָלה.

לְִקרֹות,  ּצִָריךְ  ׁשֶ הוּ  ַמּשֶׁ עֹוד  לֹא  זֶה  ַהגְֻּאלָּה  ׁשֶ לַָמְדּתִי  ַהּקֹוֵדם  ּבַּפֶֶרק 
בִיל  ּבִׁשְ ּתַגֵּעַ  לְִהׁשְ צִָריךְ  וֲַאנִי  י,  ִאיׁשִ ּבְאֶֹפן  לִי  ָחׁשוּב  ׁשֶ הוּ  ַמּשֶׁ זֶה  ֶאלָּא 
לִיָט"א ָאַמר ּבִנְבוָּאה ּבְרוָּרה  ָהַרּבִי ׁשְ לְָהבִיא ֶאת ַהגְֻּאלָּה. וּבְִמיָֻחד ַאֲחֵרי ׁשֶ

ַהגְֻּאלָּה ּכְבָר צְִריכָה לָבֹוא. ׁשֶ

 פרק
ג’ 

צעירים
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ַהַּטְנק ָעַצר ְלַיד ַהִּבְנָין ֶׁשָּלנּו, ְוַהֶּנָהג נֹוֵפף ְלָׁשלֹום ִמְּמקֹומֹו ְלַיד ַהֶהֶגה. ִמֶּדֶלת ַהַּטְנק 
ָיְרדּו ָּבֶזה ַאַחר ֶזה ִׁשָּׁשה 'ַטְנִקיְסִטים' ְּבִרּקּוִדים, ְוִנְכְנסּו ְּבָׂשׂשֹון ּוְבִׂשְמָחה ַלִּבְנָין... 

עֹוד ַּדָּקה ֵהם ִיָּכְנסּו ַלַּבִית ֶׁשָּלנּו!... 

ית  ַאחֲָריוּת ִאיׁשִ
ֶאת  'סֹוֲחִבים'  ֲחִסיִדי,  ְּבִרּקּוד  ָּפְצחּו  ַהַּטְנִקיְסִטים  ְוֵׁשֶׁשת  ְּבַאַחת,  ִנְפְּתָחה  ַהֶּדֶלת 
ַאָּבא ְוַסָּבא ִלְרֹקד ַיַחד ִאָּתם. ָעַמְדנּו ַּבַּצד, ְנבֹוִכים ּוִמְתַרְּגִׁשים ְּבִעְרּבּוְבָיה, ּוְׁשַנִים 
ֵמַהַּטְנִקיְסִטים ָּבאּו ְוֵהִניפּו אֹוָתנּו ַעל ַהְּכֵתַפִים... ִהְרַּגְׁשנּו ַמָּמׁש ְּבֶמְרַּכז ַה'ֲחִגיָגה'...

ַאֲחֵרי ַּכָּמה ַּדּקֹות ֶׁשל ִרּקּוֵדי ִׂשְמָחה, ַאָּבא ִנַּגׁש ַלִּמְטָּבח ְוהֹוִציא ַּבְקּבּוק 'ַמְׁשֶקה'. 
'ַמְׁשֶקה'  ְקָצת  ְלֻכָּלם  ִחֵּלק  ַסָּבא  עּוִגּיֹות.  ַּכָּמה  ִעם  ַצַּלַחת  ִּבְזִריזּות  ֵהִכיָנה  ִאָּמא 

ַּבּכֹוסֹות, ְוַטְנִקיְסט ֶנְחָמד — ֶׁשִהְזַּדָהה ְּבֵׁשם פֹוֶלע — ֵהֵחל ְלַדֵּבר:

ֲחִסיִדים  ְּבֶעְזַרת  ִצְדֵקנּו  ְמִׁשיַח  ְּפֵני  ְלַקָּבַלת  ַהּזֹו  ָהִעיר  ֶאת  ְלָהִכין  ַהּיֹום  "ִהַּגְענּו 
ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר. ָהַרִּבי ַמְסִּביר ֶׁש'ְּׁשלּוחֹו ֶׁשל ָאָדם' הּוא 'ְּכמֹותֹו ַמָּמׁש' — ֹזאת אֹוֶמֶרת 
ָהַרִּבי  ְּכִאּלּו  ַמָּמׁש  ֶזה  ָהִעיר,  ֶאת  'ִלְכֹּבׁש'  ָהַרִּבי  ִּבְׁשִליחּות  יֹוְצִאים  ֶׁשְּכֶׁשֲאַנְחנּו 
ְׁשִליָט"א יֹוֵצא! ָהַרִּבי ּפֹוֵעל ַּדְרֵּכנּו, ְוֵיׁש ָלנּו ֹּכחֹות ֲעצּוִמים — ַהֹּכחֹות ֶׁשל ָהַרִּבי! 

ּוְבֹכַח ֶזה, ִנְפַעל ְוָנִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְּבֹפַעל ַמָּמׁש".
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ָענּו  ְוֻכָּלם  ַהַּטְנִקיְסט,  ְׁשֵניאֹור  ֵהִׁשיב  ַעְכָׁשו!",  ִיְתַּגֶּלה  ְׁשִליָט"א  ֶׁשָהַרִּבי  "ְלַחִּיים, 
"ְלַחִּיים ְוִלְבָרָכה!".

ָצִריְך  ָהַרִּבי, ָאז ִמי  ַהְּגֻאָּלה ִהיא ִמֵּמיָלא ְּבֹכחֹו ֶׁשל  ֲהָבַאת  "ֶרַגע", ָׁשַאְלִּתי, "ִאם 
אֹוָתנּו ִּבְכָלל? ָלָּמה ֶׁשָהַרִּבי ֹלא ָיִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְּבַעְצמֹו?"

"ְׁשֵאָלה ָיָפה", ָאַמר פֹוֶלע. "ְּבֶעֶצם ֶאְפָׁשר ִלְׁשֹאל ֶאת אֹוָתּה ַהְּׁשֵאָלה ַעל ַהָּקדֹוׁש-
ָּברּוְך-הּוא — ַמּדּוַע הּוא ֹלא ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ִמְּלַכְּתִחָּלה ְּבַמָּצב ֶׁשל ְּגֻאָּלה, ּוַמּדּוַע 

הּוא ֹלא ֵמִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְלַבד?

"ַאַחד ַהֶהְסֵּבִרים הּוא, ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ֹלא רֹוֶצה ֶׁשֲאַנְחנּו ְנַקֵּבל ֶאת ַהְּגֻאָּלה — 
הּוא רֹוֶצה ֶׁשֲאַנְחנּו ְנַיֵּצר ֶאת ַהְּגֻאָּלה!

"ְלַאף ֶאָחד ֹלא ָנִעים ְלַבֵּקׁש ְצָדָקה. ֻּכָּלם ַמֲעִדיִפים ְלַקֵּבל ַמה ֶּׁשֵהם ַעְצָמם ָעְמלּו 
ָעָליו, ְוֹלא ְלַבֵּקׁש ִמִּמיֶׁשהּו ַאֵחר. ַּגם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ֹלא רֹוֶצה ָלֵתת ָלנּו ֶאת 
ַהְּגֻאָּלה 'ֵמַהָּׁשַמִים', ְּבִלי ֶׁשָעַבְדנּו ְוָעַמְלנּו — ָאז ָהִיינּו ַמְרִּגיִׁשים ְמַקְּבֵלי ְנָדבֹות...

ַהִּנְבָרִאים ְלַמָּטה, ֶאת ַהְּזכּות ֲהִכי ְּגדֹוָלה:  "ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ֶהֱחִליט ָלֵתת ָלנּו, 
ִלְהיֹות ֹלא ַרק 'ְמַקְּבִלים' ִמֶּמּנּו — ֶאָּלא 'ֻׁשָּתִפים' ֶׁשּלֹו, ִּכְבָיכֹול! ֲאַנְחנּו ְּבַעְצֵמנּו 
ַנֲעֹבד ְוִנַּקח ֵחֶלק ְּבִמּלּוי ָהָרצֹון ֲהִכי ָּגדֹול ֶׁשּלֹו — ְלָהִביא ֶאת ָהעֹוָלם ִלְׁשֵלמּותֹו, 

ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים".

"ַסֵּפר ָלֶהם ַעל כ"ח ִניָסן", ָלַחׁש ְׁשֵניאֹור ַהַּטְנִקיְסט ְלפֹוֶלע. — "ֵּכן, ֶרַגע", ֶהֱחִזיר 
לֹו פֹוֶלע, וַסְקָרנּוִתי ָּגְבָרה.

"ָהֶאֶמת ִהיא, ֶׁשֹּלא ַמְסִּפיק ֶׁשֲאַנְחנּו עֹוְבִדים ְּבַעְצֵמנּו ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה", ִהְסִּביר 
הֹוָראֹות.  ְמַמֵּלא  ֶׁשַרק  ּפֹוֵעל  ְּכמֹו  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  "ֲאַנְחנּו  פֹוֶלע. 
ַמְרִּגיׁש ֶׁשזֹו  ְוהּוא  ֵמָהֵעֶסק  ָּפִעיל, ֶׁשִאְכַּפת לֹו  ְיכֹוִלים ַלֲעבֹוד ְּכמֹו ֻׁשָּתף  ַוֲאַנְחנּו 
ָהַאֲחָריּות ָהִאיִׁשית ֶׁשּלֹו! ֹלא ַרק ְלַבֵּצַע ֶאת ַמה ֶׁש'ְּמַבְקִׁשים' ֵמִאָּתנּו, ֶאָּלא ְלַהְרִּגיׁש 

נּו ְלָהִביא ָמִׁשיַח. ִאְכַּפִּתּיּות ְּגדֹוָלה — ֶׁשִּיְהֶיה נֹוֵגַע לַָ

ַהּזֹו  ִהְמִׁשיְך פֹוֶלע. "ַּבִּׂשיָחה  ִניָסן תנש"א",  ַהִּׂשיָחה ֶׁשל כ"ח  "ֶּבַטח שַָׁמְעֶתּם ַעל 
ָהַרִּבי ָּפָנה ִּבְתִביָעה ַלֲחִסיִדים, ֵאיְך ֶזה ֶׁשֹּלא ִאְכַּפת ָלנּו ֶׁשָּמִׁשיַח עֹוד ֹלא ִהִּגיַע?! 
ֶזה ֹלא ֶׁשֹּלא ּפֹוֲעִלים; ֲאַנְחנּו ָאְמָנם עֹוְבִדים ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת ָמִׁשיַח, ֲאָבל ֶזה ִּבְגַלל 
ַהִּצּוּוי ֶׁשל ָהַרִּבי. ֲאַנְחנּו ְמַבְּצִעים ֶאת ַההֹוָראֹות ֶׁשּלֹו. ֲאָבל ָלנּו ְּבַעְצֵמנּו, ֹלא ִאְכַּפת 

ִמֶּזה ֶׁשָּמִׁשיַח ֹלא ָּבא...
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"ָהַרִּבי הֹוִדיַע, ֶׁשֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה — ִעְנַין ַהְּגֻאָּלה הּוא ְּבַאֲחָריּותֹו ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי. ֶזה 
הֹוֵפְך ִלְהיֹות ָה'ֵעֶסק' ָהִאיִׁשי ֶׁשָּלנּו, ְוָצִריְך ִלְהיֹות נֹוֵגַע ָלנּו ִאיִׁשית. ֲאַנְחנּו ְצִריִכים 

ָלַקַחת ַאֲחָריּות ְלָהִביא ֶאת ָמִׁשיַח!"

נִים ָרה עְַקׁשָ עֲׂשָ
ִיְהיּו  ֶׁשִאם  אֹוֵמר  "ָהַרִּבי  ְּדָרָמִטי:  ְּבטֹון  ִהְמִׁשיְך  ְוַאַחר  ְרָגִעים,  ְלַכָּמה  ֶנֱעַצר  הּוא 
ַוַּדאי  ִצְדֵקנּו,  ְמִׁשיַח  ִּביַאת  ֶאת  ִלְפֹעל  ֻמְכָרִחים  ֶׁשֵהם  ֶׁשִּיְתַעְּקׁשּו  ְיהּוִדים  ֲעָׂשָרה 

ֶׁשִּיְפֲעלּו ֶאת ֶזה.

ִעם  ּוְבַיַחד  ַטְנִקיְסִטים,  ִׁשָּׁשה  ֲאַנְחנּו  ַעְקָׁשִנים!  ֲעָׂשָרה  ִנְהֶיה  ֲאַנְחנּו   — "ַהּיֹום 
ַאְרַּבְעְּתֶכם ֲאַנְחנּו ִמְנָין ֶׁשל ַעְקָׁשִנים! ִנְסּתֹוֵבב יֹום ָׁשֵלם ָּבְרחֹובֹות ָהָראִׁשִּיים ֶׁשל 
ָהִעיר, ַּבַּגִּנים ַהִּצּבּוִרִּיים, ְּבֶמְרְּכֵזי ַהְּקִנּיֹות ְועֹוד, ְּכֵדי ִלְפֹעל ֶאת ִּביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו 

ְּבֹפַעל ַמָּמׁש!"

ְצַמְרֹמֶרת ָעְבָרה ְּבגּוִפי. ָהָיה ָּברּור ִלי ֶׁשֶּזה ֹלא ֵמַהַּמְזָגן ֶאָּלא ֵמַהִהְתַרְּגׁשּות ָהַעָּזה 
ְזַמן  ֶׁשל  ַהְפָּתָעה  ֲחִסיִדית,  ַהְפָּתָעה  ְמֻיֶחֶדת,  ַהְפָּתָעה  ֶּבֱאֶמת  זֹו  אֹוִתי.  ֶׁשָּתְקָפה 
ִחּיּוִבִּיים,  'ְמֻׁשָּגִעים'   — ַעְקָׁשִנים  ֶׁשל  ֵמֲחבּוָרה  ֵחֶלק  ַעְקָׁשן,  ִלְהיֹות  ַהְּגֻאָּלה... 
ֵמַהַּטְנִקיְסִטים ַהְמֻיָחִדים ָהֵאּלּו ְמֵלֵאי ַהִּׂשְמָחה ְוַהַחּיּות — זֹו ְזכּות ֲעצּוָמה, ְוַאֲחָריּות 
ְּגדֹוָלה... ָּברּוְך ַהֵּׁשם, ָזִכיִתי ִלְהיֹות ְּבֶחְבָרה טֹוָבה! ֲאַנְחנּו ָנִביא ֶאת ַהִהְתַּגּלּות ֶׁשל 

ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א ָּכאן ְלַמָּטה, ָלעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי!

ּמִּבְלִי ַהּבֵט עַל ּכָל ָהעִנְיָנִים — עֲַדיִן לֹא ּפָעֲלוּ  ֲהיִּתָכֵן ׁשֶ
ּצֹועֲִקים  ּכְׁשֶ גַּם  ַמּמָׁש?!...  ּבְפֹעַל  צְִדֵקנוּ  יַח  ְמׁשִ ּבִיַאת 
ִמְתּכַוְּנִים  ָהיוּ  וְִאלּוּ  ַהּצִוּוּי כוּ',  ִמּפְנֵי  ֲהֵרי־זֶה  ָמַתי" —  "עַד 
יַח ּכְבָר  ּמָׁשִ ים וְצֹועֲִקים ּבֱֶאֶמת, ּבְוַּדַאי וּבְוַּדַאי ׁשֶ ׁשִ וְּמבַּקְ
יְּכֹולַנִי לַעֲׂשֹות — לְִמסֹר ָהעִנְיָן  ָהיָה ּבָא!! ַהּדָבָר ַהיְִחיִדי ׁשֶ
ּתֵכֶף  צְִדֵקנוּ  יַח  ְמׁשִ ֶאת  ּבְפֹעַל  לְָהבִיא  ּבִיכָלְּתְכֶם  ר  ֲאׁשֶ ּכָל  עֲׂשוּ  ֲאלֵיכֶם: 

וִּמיָּד ַמּמָׁש!

עַל ּפִי ּדְבַר ַמלְכוּת — כ"ח נִיָסן תנש"א

הַָרבִּי אוֵֹמר
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ן עְַקׁשָ

ָיַרְדנּו ְלַמָּטה, ַלַּטְנק, ְּכֶׁשִאָּמא ְמַלָּוה אֹוָתנּו ֵמַהֶּפַתח ְּבִחּיּוְך ָּגדֹול. פֹוֶלע ָּפַתח ֶאת 
ַהֶּדֶלת ִלְרָוָחה, ְוִטַּפְסנּו ַּבַּמְדֵרגֹות ַהְמֻרָּפדֹות ֶאל ּתֹוְך ַהַּטְנק. ֲאִני ּוֶמעְנִּדי ָּבַחְרנּו 
ְלִהְתַיֵּׁשב ַּבַּסָּפה ַהִּנֶּצֶבת ִמָּיד ַּבְּכִניָסה, ְוִאּלּו ַאָּבא ְוַסָּבא ָּפנּו ָלֶׁשֶבת ְלַיד ַהֻּׁשְלָחן 

ַהֵּביִתי ֶׁשִּנָּצב ְּבֶאְמַצע ַהַּטְנק, מּול ַהִּכּיֹור ּוֶבֶרז ְנִטיַלת ַהָּיַדִים. ַהֹּכל ֵיׁש ַּבַּטְנק...

ַהַּטְנִקיְסִטים ִהְתַמְּקמּו ַאף ֵהם — ַּבַּסָּפה, ַעל ַיד ַהֻּׁשְלָחן אֹו ַּבַּסּפֹות ָהֲאחֹוִרּיֹות. פֹוֶלע 
ִהְתַיֵּׁשב ִּבְמקֹומֹו ְלַיד ַהֶהֶגה, ֶהֱעִביר ִהּלּוְך ְו... ָיָצאנּו ַלֶּדֶרְך!

ַהּמּוִזיָקה ַהֲחִסיִדית ִנְׁשְמָעה ַעְכָׁשו ְּבָכל ָעְצָמָתּה. ַהַּטְנק ֵהֵחל עֹוֵבר ָּבְרחֹוב ָהָראִׁשי 
ֶׁשל ָהִעיר, ַוֲאָנִׁשים ַרִּבים ִהִּביטּו ְלֶעְבֵרנּו. ְיָלִדים נֹוְפפּו ְלָׁשלֹום, ְוָהיּו ָּכֵאּלּו ֶׁשִּצְּלמּו 

ֶאת ַהַּטְנק ְּכֶׁשָעַצְרנּו ְּבַרְמזֹור ָאֹדם.

יַח הַכֹּל חָדוּר בְָּמׁשִ
ְׁשֵניאֹור ַהַּטְנִקיְסט ִנֵּצל ֶאת ַהְּזַמן ֵּביְנַתִים ְלִהְתַוֲעדּות ַעל ֶרֶגל ַאַחת ִעם ַסָּבא ְוַאָּבא 
ַעל ַיד ַהֻּׁשְלָחן. "ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א אֹוֵמר ִּבְמֹפָרׁש ֶׁשָּכל ַהְּפֻעּלֹות ֶׁשָּלנּו ַעְכָׁשו ְּבָכל 
ַהִּמְבָצִעים — ְצִריִכים ִלְהיֹות ֲחדּורֹות ְּבַכָּוָנה ַאַחת ִויִחיָדה: ֵּכיַצד ֶזה מֹוִביל ְלַקָּבַלת 

ְּפֵני ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו", ָאַמר ְּבַלַהט.

ַסָּבא  ִׁשֵּתף  ְׁשִליָט"א",  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ִּבְנִׂשיאּותֹו  ַהָּׁשִנים  ָּכל  ֶאת  ִּכְמַעט  זֹוֵכר  "ֲאִני 
ְּבִזְכרֹונֹות. "ְלֹאֶרְך ַהָּׁשִנים ָהַרִּבי ִהְתַּבֵּטא ָּכל ַהְּזַמן אֹודֹות ָמִׁשיַח, ְוֶׁשָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות 
ַמֲעִׂשים טֹוִבים ַרִּבים ְּכָכל ָהֶאְפָׁשר ְּכֵדי ְלָזֵרז ֶאת ַהְּגֻאָּלה. ֲאָבל ְלִׂשיא ְמֻיָחד ִהִּגיעּו 
הֹוָרה  ָהַרִּבי  תשנ"ב,  ַהְּׁשלּוִחים  ְּבִכּנּוס  תנש"א-תשנ"ב.  ַּבָּׁשִנים  ַהָּללּו  ַהִבּּטּוִיים 
ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֵאיְך  ַהְּגֻאָּלה.  ְּבֹתֶכן  ֲחדּוָרה  ִהיא  ֵּכיַצד  ּוְפֻעָּלה —  ְּפֻעָּלה  ְּבָכל  ַלְחֹׁשב 
ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה — מֹוִליְך ַלַּמָּטָרה ַהּסֹוִפית, ַקָּבַלת ְּפֵני ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ַּבְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית 

ְוַהְּׁשֵלָמה".

"ַוואּו", ִהְרֵׁשיִתי ְלַעְצִמי ְלִהְתָעֵרב ְּבִׂשיַחת ַהְּגדֹוִלים. "ֶזה ַמָּמׁש ֹלא ַקל — ַמָּמׁש 
ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה, ַלֲחֹׁשב ַעל ָמִׁשיַח? ְוִאם ֲאִני ָׁשקּוַע ִּבְדָבִרים ֶׁשֹּלא ְקׁשּוִרים 

ְלָמִׁשיַח?"

"ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת?" ָקַפץ ְׁשֵניאֹור ַהַּטְנִקיְסט. "ֵאין ָּדָבר ֶׁשֹּלא ָקׁשּור ְלָמִׁשיַח!"

"ֵּכן, ֵּכן", הֹוִסיף ַּגם ַאָּבא, ְוֵהֵחל ְלַסֵּפר ֶאת ִזְכרֹונֹוָתיו ֶׁשּלֹו: "ֲאִני זֹוֵכר ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ָהִייִתי ָּבחּור ִּב-770, ְּבַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ ִּתָנֵׂש"א, ָהַרִּבי ִּדֵּבר ַעל ָּכְך ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְיהּוִדי 

ׁשֹוֵמַע ֶאת ַהִּמָלה "ִמֵּקץ" — ִמָּיד הּוא ְנְזָּכר ְּב"ֵקץ ַהָּיִמים", ֵקץ ַהְּגֻאָּלה!...
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"ֶזה ָאְמָנם ַרק ֶרֶמז, ַהָּפסּוק ֹלא ְמַדֵּבר ַעל ֶזה ִּבְמֹפָרׁש. ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ִמיֶׁשהּו ָׁשקּוַע 
ַהֶּקֶׁשר ְלַמה ֶּׁשְּמַעְנֵין אֹותֹו; וִמי  ְמֻסָּים, ְּבָכל ָּדָבר הּוא מֹוֵצא ֶאת  ְּבִעְנָין  ְלַגְמֵרי 

ֶׁשַעְקָׁשן ַעל ָמִׁשיַח, ְמַגֶּלה ְּבָכל ָּדָבר ֶקֶׁשר ַלָּמִׁשיַח".

ְלַקֵּבל  ָזִכיִתי  ַהֶּזה  ַהַּבְקּבּוק  "ֶאת  ַהְּמִעיל.  ִמִּכיס  ַמְׁשֶקה  ַּבְקּבּוקֹון  הֹוִציא  ַסָּבא 
ִמָּיָדיו ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשל ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א, ַוֲאִני ְמַמֵּלא ּבֹו ָּתִמיד ַמְׁשֶקה ִמֶּׁשִּלי", ָאַמר 
ְלֻכָּלם  ְוִחֵּלק  ַהַּטְנק,  ֶׁשל  ֵמַהִּמְטָּבח  ְקַטּנֹות  ּכֹוִסּיֹות  ֵהִביא  ְׁשֵניאֹור  ְּבִהְתַרְּגׁשּות. 

ַמְׁשֶקה ַלֲאִמיַרת 'ְלַחִּיים'.

ַהַּטְנק ָעַצר ְלַיד ַהַּפאְרק ֶהָחָדׁש ֶׁשָהִעיִרָּיה ָּבְנָתה ַאְך ָלַאֲחרֹוָנה, ְּבַהְׁשָקָעה ֶׁשל ַּתְקִציב 
ַאִּדיר. ֶמְרֲחֵבי ֲעָנק, ִמְׁשְטֵחי ֶּדֶׁשא מֹוִריִקים, ֶעְׂשרֹות ִמְתָקִנים ִמּסּוִגים ׁשֹוִנים, ּוְלָכל 
ַהִּגיָלִאים. "ָּכאן ֲאַנְחנּו ְנַאְרֵּגן ֲעָׂשָרה ִּכּנּוֵסי ַהְקֵהל — ָּכל זּוג ַטְנִקיְסִטים ַמְפִעיל 
ֲחִבילֹות  ֵמָאחֹוָרה  ַּבַּסּפֹות  "ֵיׁש  מֹוָׁשבֹו.  ְמקֹום  ֵמִעם  פֹוֶלע  ִהְכִריז  ְּכָנִסים!"  ְׁשֵני 
ַמְמַּתִּקים, ּוַבַּמָּדִפים ֵמַעל — ִסְפֵרי ֹקֶדׁש ְלַהְגָרָלה. ָּכל ֶאָחד לֹוֵקַח ִׁשָּׁשה ְסָפִרים — 

ְׁשלֹוָׁשה ְלָכל ִּכּנּוס!

"ִּתְזְּכרּו, ַהַּמָּטָרה ָהִעָּקִרית ְּבִכּנּוֵסי ַהְקֵהל ִהיא — ִּכְלׁשֹון ַהָּפסּוק — "ְוָיְראּו ֶאת ה' 
ֱאֹלֵקיֶכם". ְלהֹוִסיף ְּבִעְנְיֵני ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. ְוָלֵכן, ְצִריִכים ִלְדֹאג ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמַהְיָלִדים 
ְיַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ַהְחָלָטה טֹוָבה ַעל ְמָנת ְלַקְּיָמּה ְּבֹפַעל". הּוא ִהְמִׁשיְך ִלְזֹרק הֹוָראֹות 
ׁשֹונֹות ַלֲחַלל ַהַּטְנק, ְלָמָׁשל — ֶׁשָּכל ֶאָחד ִיְזֹּכר ַּכָּמה ָהיּו ְּבָכל 'ַהְקֵהל' ִּבְׁשִביל ּדּו"ַח 

ָלַרִּבי ְׁשִליָט"א, ְוַכּדֹוֶמה.

ֲאַנְחנּו ְּכמֹו ַהְּגדֹוִלים! — "ֵיׁש  ִהֵּנה,  ֲאִני ּוֶמעְנִּדי ִהַּבְטנּו ֶזה ַעל ֶזה ְּבִחּיּוְך ָּגדֹול. 
ָּכאן ֲהמֹון ְיָלִדים ְוֶזה ַמְסִּפיק ְלַאְרֵּגן ֶעְׂשִרים ִּכּנּוֵסי ַהְקֵהל", ָלַחׁש ִלי ֶמעְנִּדי ָּבֹאֶזן. 

ּבַת  ּבְׁשַ ּקֹוְרִאים  ׁשֶ ה  לַּפָָרׁשָ ּבְנֹוגֵעַ  גַּם  מוּבָן  זֶה  ֶרךְ  ּדֶ וְעַל 
ַהּמִלָּה  ַהּתֹוָרה ֶאת  ּבְִקִריַאת  ׁשֹוֵמעַ  יְּהוִּדי  ּכְׁשֶ ִמיָּד  ֲחנֻּכָה: 
ַהגָּלוּת,  ֵקץ  ְמַרּמֵז עַל  זֶה  ֲאָהא!  ִמְתעֹוֵרר הוּא:  ץ" —  "ִמּקֵ

וְֵקץ ַהיִָּמים וְֵקץ ַהיִָּמין, ֵקץ ַהגְֻּאלָּה!

ץ תנש"א ת ִמּקֵ ּבָת ּפָָרׁשַ יַחת ׁשַ עַל ּפִי ׂשִ

הַָרבִּי אוֵֹמר

 פרק
ד’ 

צעירים
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ן עְַקׁשָ

— "ָנכֹון ְמאֹוד, ֲאָבל ָהִעָּקר 
ִנְזֶּכה  ְּכָבר  ֶׁשֻּכָּלנּו  הּוא 
ָּכל  ִעם  ַּב'ַהְקֵהל'  ְלִהְתַּכֵּנס 
ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש 

ַהְּׁשִליִׁשי"...

"ְוִלְפֵני ֶׁשֲאַנְחנּו ִמְסַּתֲעִרים 
ַעל ַהַּפאְרק ְוכֹוְבִׁשים אֹותֹו 
ַּבֲהמֹון ְקֻדָּׁשה", ָאַמר פֹוֶלע, 
"ָּכל ֶאָחד זֹוֵכר ִּבְׁשִליחּות ִמי ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים — ִּבְׁשִליחּותֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א ֶמֶלְך 
ַהָּמִׁשיַח! ָלֵכן, ִלְזֹּכר ְלַסֵּפר ַלְיָלִדים ַעד ַּכָּמה ָהַרִּבי אֹוֵהב ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאָּתם. 
ְצִריִכים ְלַהְסִּביר ָלֶהם ֶאת ֲחִׁשיבּות ָהִעְנָין ֶׁשל ִהְתַקְּׁשרּות ִעם ָהַרִּבי, ּוְלַלֵּמד אֹוָתם 
ַמְלכּותֹו ֶׁשל  ּוְמַקְּבִלים ֶאת  ִמְתַקְּׁשִרים  ֶׁשִאָּתּה  ֲאדֹוֵננּו",  "ְיִחי  ַהֹּקֶדׁש  ַהְכָרַזת  ֶאת 

ָהַרִּבי. ָקִדיָמה, יֹוְצִאים ַלְּמִׂשיָמה! ָמִׁשיַח ַנאּו!"

• • •

ָחַזְרִּתי ַלַּטְנק ִעם ְׁשֵניאֹור ַהַּטְנִקיְסט ָמֵלא ִׂשְמָחה ְוִסּפּוק. ִהֵּנה, ֲאִני ּפֹוֵעל ִּבְׁשִליחּותֹו 
ֶׁשל ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א! ַּבֶּכֶנס ֶׁשָעִׂשיִתי ָהיּו ֶעְׂשִרים ּוְׁשמֹוָנה ְיָלִדים! ְׁשֵניאֹור ִסֵּפר ָלֶהם 
ַעל ַמֲעַמד 'ַהְקֵהל' ֶׁשָהָיה ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ְוַעל ָּכְך ֶׁשַּגם ַהּיֹום ָעֵלינּו 
ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ֶאת  ִאָּתם  ִהְכַרְזִּתי  ֲאִני  ַהֵּׁשם.  ֶאת  ְלִיְרָאה  ְּכֵדי  ּוְלִהְתַאֵחד  ְלִהְתַקֵהל 

ַהְּפסּוִקים ִו"יִחי", ְוִחַּלְקנּו ְלֻכָּלם ַמְמַּתִּקים.

ַהְּסָפִרים ָהיּו ֻּגַּלת ַהּכֹוֶתֶרת. ְׁשֵניאֹור ָעַרְך ֶאת ַהַהְגָרָלה ִּבְדָרָמִטּיּות ְוִלְפֵני ָּכל ֶּפֶתק 
ֶׁשהֹוִציא — ָאַמר ֶּפֶרק ְּתִהִּלים ִעם ַהְיָלִדים... ָּפׁשּוט ָרִאיִתי ֶׁשַהְיָלִדים ְצֵמִאים ִלְזּכֹות 
ְּבֵסֶפר ֹקֶדׁש! ֹלא ְמֻדָּבר ָּכאן ַעל ַרְחָפן אֹו ַעל ַּכְרִטיס ִטיָסה ִּבְׁשֵמי ָהָאֶרץ — ֶאָּלא 
ְּבִחַּת"ת, ִסּדּור אֹו ְּתִהִּלים! ָיְׁשבּו ָׁשם ְיָלִדים ְּבִלי ִּכָּפה, ְוִכְמַעט ָּבכּו ְּכֶׁשֵהם ֹלא ָזכּו 

ַּבִּסּדּור ֶׁשֵהם ָּכל ָּכְך ָרצּו...

ְ בְּלֹא עַם ֵאין ֶמלֶך
ָלַרִּבי  ַהְיָלִדים  ָּכל  ֶאת  ְלַקֵּׁשר  ְצִריִכים  "ָלָּמה  ְׁשֵניאֹור:  ֶאת  ָׁשַאְלִּתי  ָחזֹור  ַּבֶּדֶרְך 
ְׁשִליָט"א, ּוְלַהְכִריז 'ְיִחי' ִעם ָּכל ֶאָחד? ְּבֹקִׁשי ֵהם יֹוְדִעים לֹוַמר ְּפסּוִקים, ּוְבָרכֹות 

ִלְפֵני ָהֲאִכיָלה..."
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ְׁשֵניאֹור ִהֵּדק ֶאת ַהּכֹוַבע ְלֹראׁשֹו, ֶׁשֹּלא ָיעּוף ָּברּוַח, ְוִהְסִּביר:

"ָהַרִּבי, ְּבתֹור ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ּכֹוֵלל ֶאת ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשל ֻּכָּלנּו — ָּכל ַאְנֵׁשי ַהּדֹור. ָלֵכן 
קֹוְרִאים ָלַרִּבי: ַה'ְיִחיָדה ַהְּכ"...

..."ְיִחיָדה ַהְּכָלִלית, ֲאִני יֹוֵדַע!" ִהְתָּפַרְצִּתי. "ָהַרִּבי הּוא ֶזה ֶׁשְּמַגֶּלה ָּבנּו ֶאת ַהְיִחיָדה, 
ֶאת ַהֵחֶלק ֲהִכי ָעֹמק ַּבְּנָׁשָמה ֶׁשָּלנּו!"

"ָיֶפה ְמאֹוד", ְׁשֵניאֹור ָהָיה ְקָצת ֻמְפָּתע ִמְיִדיעֹוַתי, ַאְך ִמָּיד ִהְמִׁשיְך: "ֲאָבל ֹלא ַרק 
ֶׁשֲאַנְחנּו ְצִריִכים ֶאת ָהַרִּבי, ַהֶּמֶלְך, ֶׁשְּיַגֶּלה ָּבנּו ֶאת ַהְיִחיָדה — ָהַרִּבי ַּגם הּוא ָצִריְך 

אֹוָתנּו!"

ְיָלִדים  "מּוָזר ְמאֹוד", ָׁשַאְלִּתי ִמָּיד. "ָלָּמה ַרִּבי ָּכל ָּכְך ָּגדֹול ָצִריְך אֹוָתנּו, ֲאִפּלּו 
ְקַטִּנים?"

ְוָהָעם,  ַהֶּמֶלְך  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ַעם'.  ְּבֹלא  ֶמֶלְך  'ֵאין  ַהִּמְׁשָּפט  ֶאת  ַּפַעם  ָׁשַמְעָּת  "ֶּבַטח 
הּוא ּדּו-ְצָדִדי: ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשַהֶּמֶלְך ַמְנִהיג ֶאת ָהָעם ּוַמְׁשִּפיַע ָלֶהם ַחּיּות, ַּגם ָהָעם 
ַמְׁשִּפיַע ַלֶּמֶלְך — ֵהם ֵאּלּו ֶׁשַּמְמִליִכים אֹותֹו ֲעֵליֶהם. ַּדְוָקא ַּכֲאֶׁשר ָהָעם, ָהֲאָנִׁשים 

ַהְּפׁשּוִטים, ִמְתַמְּסִרים ּוִמְתַּבְּטִלים ַלֶּמֶלְך — הּוא ָיכֹול ִלְמלֹוְך.

"ּוִמֵּכיָון ֶׁשָהַרִּבי הּוא ֹלא ְסָתם ֶמֶלְך, ֶאָּלא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח — ִמי ֶׁשְּמַגֶלה ֶאת ַהְיִחיָדה 
ִּבְׁשֵלמּות ְּבָכל ָהעֹוָלם — ֶאְצלֹו ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ָהָעם ַלֶּמֶלְך ָחָזק עֹוד יֹוֵתר.

"ַהְיִחיָדה ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי ִהיא ְּבֶעֶצם 'ִניצֹוץ' ִמִּנְׁשָמתֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח, ְוַהַּתְפִקיד ֶׁשּלֹו הּוא 
ְלַגּלֹות אֹוָתּה ְוָכְך ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה; ְוַכֲאֶׁשר ְיהּוִדי ִמְתַקֵּׁשר ֶאל ַהֶּמֶלְך ּוְמַקֵּבל ֶאת 
ַמְלכּותֹו, הּוא ְמַגֶּלה ַּבּצּוָרה ֲהִכי ֲחָזָקה ֶאת ַהְיִחיָדה ֶׁשּלֹו. ַּכאֶׁשר עֹוד ָועֹוד ְיהּוִדים 
ִיֵּתן לֹו ֹּכַח ָחָזק ְמאֹוד  ַה'ְיִחיָדה' — ֶזה  ִויַגּלּו ֶאת  ָהַרִּבי  ְיַקְּבלּו ֶאת ַהַּמְלכּות ֶׁשל 

ִלְמלֹוְך, ּוְלִהְתַגּלֹות ִּבְׁשֵלמּות ְּבתֹור ָמִׁשיַח, ַּבְּגֻאָּלה ַהְׁשֵלָמה". 

לִפְקֹחַ ֶאת הָעֵינַיִם
"ָאז ְּבֶעֶצם, ַהְכָרַזת ְיִחי ִהיא 'ִמְׁשַּפט ֶקֶסם' ֶׁשאֹוְמִרים ְלֵזרּוז ַהְּגֻאָּלה?" ִהְתַלַהְבִּתי.

"ְּבַוַּדאי ֶׁשַּכֲאֶׁשר אֹוְמִרים ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ְמָזְרִזים ֶאת ַהְּגֻאָּלה. ֲאָבל זֹו ֹלא ַרק ָהֲאִמיָרה 
ֲאַנְחנּו ְמַקְּבִלים ֶאת  ַהֶּזה...  ַּבִּמְׁשָּפט  ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים  ְּבֶעֶצם  ְׁשִנָּיה, ָמה  ַּתֲחֹׁשב   —
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ן עְַקׁשָ

ַהַּמְלכּות! ֲאַנְחנּו ְמַבְּטִלים ֶאת ָּכל ָהְרצֹונֹות ֶׁשָּלנּו, ּומֹוְסִרים ֶאת ָּכל ַחֵּיינּו ָלַרִּבי. 
ַחִּיים ֶׁשל ְיהּוִדי ֶׁשַּמְכִריז 'ְיִחי' ֵהם ֲאֵחִרים ְלַגְמֵרי, ֵהם ַחִּיים ֶׁשל ִּגּלּוי ַהְיִחיָדה!

ִמְתַּפֵעל  ַאָּתה ֹלא  ִהיא ֱאֹלקּות!  ֶׁשְּלָך  ַהְּמִציאּות  ֶׁשָּכל  ַמְרִּגיׁש  ֶׁשַאָּתה  "ֶזה אֹוֵמר 
ִּבְכָלל ֵמַהֵּיֶצר ָהַרע ּוֵמַהֶּנֶפׁש ַהַּבֲהִמית. ַאָּתה רֹוֶאה ֶאת ֶהָחֵבר ֶׁשְּלָך ויֹוֵדַע ֶׁשְּמִציאּותֹו 
ָהֲאִמִּתית ִהיא ַרק ֱאֹלקּות, ְוָאז ָהַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּלָך ִהיא ְּבֹאֶפן ׁשֹוֶנה ְלַגְמֵרי. ֶזה 
ּגֹוֵרם ַּגם ֶׁשַהִּצִּפָּיה ֶׁשְּלָך ַלְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ְּבָכל ַהֹּתֶקף, ְו..." ְׁשֵניאֹור ִהְמִׁשיְך ְו'ָׁשַלף' 

ְרִׁשיָמה ֲאֻרָּכה ֶׁשל ַּכָּמה ַּדּקֹות. ְּכָבר ֹלא 'ָאַחְזִּתי' ֹראׁש, ֲאָבל ֵהַבְנִּתי ֶאת ַהִּכּוּון...

ָעַצְרִּתי  ָּכָכה?"  ִלְחיֹות  ַהְּגֻאָּלה,  ִלְפֵני  ַעְכָׁשו,  ְּכָבר  ְיכֹוִלים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ָּבטּוַח  "ַאָּתה 
אֹותֹו.

ַהְּׁשִליחּות  ֶאת  ִקֵּבל  ְּכָבר  ָמִׁשיַח  "ֶׁשִּבְזַמֵּננּו  ְׁשֵניאֹור,  ִהְמִׁשיְך  אֹוֵמר",  "ָהַרִּבי 
ֵמַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה. ָהַרִּבי ְּכָבר ִהְתַגָּלה ְּבתֹור ָמִׁשיַח ְוִהְתִחיל 

ִלְפֹעל!

ַהַּבֲהִמית  ְוַהֶּנֶפׁש  ַהּגּוף  ִּכי  ֶזה,  ֶאת  ַמְרִּגיִׁשים  ָּכְך  ָּכל  ֹלא  ֶׁשֲאַנְחנּו  ִלְהיֹות  "ָיכֹול 
ַמְסִּתיִרים ָלנּו. נֹוַלְדנּו ַּבָּגלּות ַוֲאַנְחנּו ַאְנֵׁשי ָּגלּות, ְּכִפי ֶׁשָהַרִּבי ְׁשִליָט"א אֹוֵמר, 

ְוָלֵכן ַקל ָלנּו ַהְרֵּבה יֹוֵתר ְלַהְקִׁשיב ַלּגּוף ְוַלֶּנֶפׁש ַהַּבֲהִמית...

"ֲאָבל ִמֵּכיָון ֶׁשָהַרִּבי ְּכָבר ִהְתִחיל ְלִהְתַגּלֹות — ֵיׁש ָלנּו ֹּכַח ְלִהְתַגֵּבר ַעל ָּכל ֶזה, ְוֹלא 
ְלִהְתַּפֵעל! ָהַרִּבי ְמַבֵּקׁש 'ִלְפֹקַח ֶאת ָהֵעיַנִים'. ֹזאת אֹוֶמֶרת: ַלֲעׂשֹות ַמֲאָמץ ּוְלַגּלֹות 
ֶאת ַה'ְיִחיָדה' ֶׁשָּלנּו, ְוֹלא ְלִהְתַחֵּׁשב ַּבֶהְעֵלם ְוֶהְסֵּתר ֶׁשל ַהּגּוף ְוַהֶּנֶפׁש ַהַּבֲהִמית. ְוָאז, 

"ַחיִּים"  ּדְ לֵמוּת  הַּשְׁ נָּה  יֶּׁשְ ׁשֶ לְַאֲחֵרי  ּפְׁשוּטֹות:  "וּבְאֹוִתיֹּות 
יא ּדֹוֵרנוּ - צְִריכָה  נְׂשִ יאוּתֹו )ּפְעֻלָּתֹו וַעֲבֹוָדתֹו( ּדִ נָה לִנְׂשִ ׁשָ
ּפְעֻלַּת  עַל-יְֵדי  )גַּם(  ַהַחיִּים  ּבְעִנְיַן  ִרית  עִּקָ הֹוָסָפה  לְִהיֹות 
 - זֹו  ַהכְָרזָה  ל  ׁשֶ ּתָכְנָּה  ׁשֶ ַהּמֶלֶךְ",  "יְִחי  ּמַכְִריזִים  ׁשֶ ָהעָם 
- כ"ק מו"ח  עָָפר  ׁשֹכְנֵי  וְַרנְנוּ  הִָקיצוּ  ּדְ ַהּזְַמן  ִהגִּיעַ  ּכְבָר  ׁשֶ

יָחא!". וִד ַמלְּכָא ְמׁשִ הִָקיצוּ וְַרנְנוּ ּדָ יא ּדֹוֵרנוּ וְעַד ׁשֶ ַאְדמֹו"ר נְׂשִ

יַחת ב' נִיָסן תשמ"ח עַל ּפִי ׂשִ

הַָרבִּי אוֵֹמר
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ְוִנְחֶיה  ַּבַחִּיים,  ַצַעד  ְּבָכל  ָמִׁשיַח  ְלַהְחִּדיר  ַנְצִליַח  ַאֶחֶרת.  ִנְסַּתֵּכל ַעל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו 
ַמָּמׁש ְּכמֹו ַּבְּגֻאָּלה".

ְׁשֵניאֹור ַוֲאִני ִהְתַחְלנּו ִלְצֹעד ְלִכּוּון ַהַּטְנק, ְוָאז ָעַבְרנּו ְלַיד ְמקֹום ַהִּכּנּוס ֶׁשל ַאָּבא 
ּוֶמעְנִּדי. ֵהם ָצֲעקּו ְּבקֹול ָרם "ְיִחי", ְוַהְיָלִדים ַאֲחֵריֶהם.

– "ְּבַהְכָרַזת 'ְיִחי' ֲאַנְחנּו ַמִּביִעים ֶאת ַהִהְתַּבְּטלּות ַהֻּמְחֶלֶטת ֶׁשָּלנּו ָלַרִּבי", ִהְסִּביר 
ֲעָבִדים  ְּכמֹו  הֹוָראֹוָתיו,  ֶאת  עֹוִׂשים  ַוֲאַנְחנּו  'ֲאדֹוֵננּו'  "הּוא  ַלְּיָלִדים.  ְּבֹנַעם  ַאָּבא 
ַּתְלִמיִדים  ַוֲאַנְחנּו  'ְוַרֵּבינּו',  ֶׁשָּלנּו.  ַהֶּדֶרְך  מֹוֵרה  'מֹוֵרנּו',  הּוא  ַלֲאדֹוָנם.  ֶנֱאָמִנים 
טֹוִבים ְולֹוְמִדים ֶאת ּתֹוָרתֹו ֶׁשל ָהַרב. 'ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח' — הּוא הּוא ֶזה ֶׁשָּיבֹוא ְוִיְגַאל 
ָוֶעד',  'ְיִחי — ְלעֹוָלם  ֶׁשהּוא  ְורֹוִצים  ָעֵלינּו,  ְמַקְּבִלים  ֲאַנְחנּו  ַמְלכּותֹו  ְוֶאת  אֹוָתנּו 

ֶׁשִּנְרֶאה ְוָנחּוׁש ֶאת ַמְלכּותֹו ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש, ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים!"

"ָאז ְּבֶעֶצם, ָּכל ַהְּיָלִדים ָהֵאּלּו ֶׁשִהְכִריזּו ַעְכָׁשו ְיִחי — ִּגּלּו ֶאת ַהְיִחיָדה, ִקְּבלּו ֶאת 
ַהַּמְלכּות ֶׁשל ָהַרִּבי ְוִהְתַקְּׁשרּו ֵאָליו?" ָׁשַאְלִּתי ֶאת ְׁשֵניאֹור ְּבִסּפּוק.

הַכְָרזַת יְחִי בַּּפַעַם הִָראשׁוֹנָה
וִד  ּדָ ו' ִאיָּר ה'תנש"א ִהכְנִיס ָהַרב  ְמצָֹרע  ּתַזְִריעַ  ת  ּפָָרׁשַ ּבָת  ׁשַ ּבְעֶֶרב 
ר עִם ַקּבָלַת ַהּמַלְכוּת  ֶקה ּבְֶקׁשֶ ל ָהַרּבִי ּבְַקּבוּק ַמׁשְ נְַחׁשֹון לַּמַזְּכִירוּת ׁשֶ
ל ָהַרּבִי, עַל ְמנָת לְַקּבְלֹו לְָמֳחָרת ּבְעֵת הַהְִתוַעֲדוּת וּלְַהכְִריז עַל ּכָךְ  ׁשֶ
הוּא יַכְנִיס  ּבְֻפְמּבֵי, ֲאבָל ַהּמַזְּכִיר ִמיָּד הֹוִדיעַ לֹו ּכִי ּכְלָל לֹא ּבָטוַּח ׁשֶ

ֶאת הַּבְַקּבוּק ַהּזֶה... 

עֲַדיִן  ִחּכָה  נְַחׁשֹון  ָהַרב  ֶקה',  ַה'ּמַׁשְ ת  ֲחלֻּקַ ּבְעֵת  ַהִהְתוַעֲדוּת  ּבְִסיּוּם 
עַל  ַאל  יִּׁשְ ׁשֶ לְִפנֵי  לֹו  יְִקָרא  לֹּא  ׁשֶ לֹו  הֹוִדיעַ  ַהּמַזְּכִיר  ּכִי  עָלָה,  וְלֹא 
ּכָךְ ֶאת ָהַרּבִי, וְִהנֵּה לְֶפַתע ְמַסּמֵן לֹו ַהּמַזְּכִיר לְַהגִּיעַ ּבְִמִהירוּת לְַקּבֵל 
ֶקה' וְָהַרב נְַחׁשֹון ִהכְִריז  עָלָה ָמזַג לֹו ָהַרּבִי ֵמַה'ּמַׁשְ ֶקה'. ּכְׁשֶ ֶאת ַה'ּמַׁשְ

ּבְעֵֶרךְ ּכָךְ: 

ָרֵאל  ין ּבְיִׂשְ ינִים עַל-יְֵדי ַרּבָנִים וּבָּתֵי ּדִ ּפְִסֵקי ּדִ לַָּאֲחרֹונָה ָהיוּ  "ּכֵיוָן ׁשֶ
ָהַרּבִי הוּא  ינִים ׁשֶ נָם ּפְִסֵקי ּדִ ִהגִּיעַ עֵת ַהגְֻּאלָּה, וְלַָאֲחרֹונָה ַמּמָׁש יֶׁשְ ׁשֶ
ָרֵאל, לָכֵן ֲאנְַחנוּ  יַח וְהוּא צִָריךְ לְִהְתגַּלֹּות וְלִגְאֹל ֶאת עַם יִׂשְ ֶמלֶךְ ַהּמָׁשִ
יַח, לַעֲׂשֹות  ַהּמָׁשִ ל ָהַרּבִי ֶמלֶךְ  ּבָזֹאת ֶאת ַמלְכוּתֹו ׁשֶ ְמַקּבְלִים עָלֵינוּ 
ַמכְִריזִים: יְִחי  ּכֻלָּנוּ  ּבְִמִסירוּת נֶֶפׁש, וֲַאנְַחנוּ  ׁש ֵמִאּתָנוּ  יְּבַּקֵ ּשֶׁ ּכָל ַמה 

יַח לְעֹולָם וָעֶד!" ֲאדֹונֵנוּ מֹוֵרנוּ וְַרּבֵינוּ ֶמלֶךְ ַהּמָׁשִ

הידעת?
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ַרק  ַּפַעם,  ִּבְתקּוָפֵתנּו.  ַהְּגדֹוִלים  ַהִחּדּוִׁשים  ַאַחד  "ְוֶזה  ְׁשֵניאֹור.  ִהְנֵהן  "ְּבִדּיּוק", 
ֲאָבל  ַהָּמִׁשיַח.  ֶׁשהּוא  ָּכְך  ְוַעל  ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ַמְלכּותֹו  ַעל  ֵּביֵניֶהם  ִּדְּברּו  ַהֲחִסיִדים 
ְלַפְרֵסם ְלֻכָּלם  ְוַגם עֹוֵדד  ֵמָאז ֶׁשָהַרִּבי ִהְתַגָּלה ְּבתֹור ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח — הּוא ִאֵּׁשר 
ֶאת ַהְכָרַזת ַה'ְיִחי'. ַהּיֹום ָהעֹוָלם מּוָכן, ְוָכל ַהְּיהּוִדים ְיכֹוִלים ּוְצִריִכים ְלַקֵּבל ֶאת 

ַמְלכּותֹו ֶׁשל ָהַרִּבי, ּוְלִהְתּכֹוֵנן ְלִהְתַגּלּותֹו ַהְּׁשֵלָמה ֵּתֶכף ּוִמָּיד".

• • •

ָחַזְרנּו ַלַּטְנק, וְׁשֵניאֹור ֵהֵחל ְלַחֵּלק ֶאת זּוגֹות ַהְּתִפִּלין ֵּביֵנינּו. "ַעְכָׁשו ֻּכָּלנו ֵנֵצא 
ׁשּוב ִעם זּוגֹות ַהְּתִפִּלין ְלִׁשְטֵחי ַהַּפאְרק", ִהְכִריז ְּבִׂשְמָחה. "ָׁשָלב ב' ֶׁשל ַהִּמְבָצִעים 
ַּבַּפאְרק ַהֶּזה. ִנְהֶיה ָּכאן ָׁשָעה נֹוֶסֶפת, ַנְזִמין ְיהּוִדים ְלִהָּכֵנס ַלַּטְנק ְוִלְראֹות ִויֵדאֹו 

ֶׁשל ָהַרִּבי, ּוְנַקֵּׁשר עֹוד 'ְיִחידֹות ְּפָרִטּיֹות' ַלְיִחיָדה ַהְּכָלִלית..."

ֵּביְנַתִים, ִסַּכְמִּתי ְלַעְצִמי ֶאת ַהְּדָבִרים ַהֲחָדִׁשים ֶׁשָּלַמְדִּתי ַהּיֹום:

ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה זֹו ַאֲחָריּות ִאיִׁשית ֶׁשִּלי! ֲאִני ָצִריְך ְלַגּלֹות ֶאת ַהְיִחיָדה ַהְּפָרִטית 
ֶׁשִּלי, ְלַקֵּבל ֶאת ַהַּמְלכּות ֶׁשל ָהַרִּבי ְּבַהְכָרַזת ַהְיִחי ּוְלִהְתַמֵּסר ֵאָליו ְלַגְמֵרי.

וֶָרגַע,  ֶרגַע  ּבְכָל  וְלָכֵן,  ַחיֵּינוּ.  ּכָל  ִהיא  ַהגְֻּאלָּה  ַהיּוֹם.  ּכָל  ִקוִּינוּ  לִיׁשוּעְָתךָ 
עֲסוִּקים ּבְִדבִָרים ֲאֵחִרים, צְִריכָה לְִהיֹות ַהּזְעָָקה "עַד ָמַתי". ֲאִפלּוּ ׁשֶ

ְמֻאָחִדים לְגְַמֵרי עִם  ֲאנְַחנוּ  ׁשֶ ִהיא  לָּנוּ  ׁשֶ ָהֲאִמּתִית  ַהּמְצִיאוּת  ַהצָּגָה.  ַהּכֹל 
יֵּׁש לָנוּ  ַאר ַרק לְגַלֹּות ֶאת זֶה ּבְעַצְֵמנוּ, וּבְִפָרט ׁשֶ דֹוׁש-ּבָרוּךְ-הוּא. וְלָנוּ נִׁשְ ַהּקָ

יֵאינוּ. נְִתינַת ּכַֹח לָזֶה ֵמַרּבֹוֵתינוּ נְׂשִ

ּבְיָָמיו  ׁש  ַהּמְִקּדָ ּבֵית  נִבְנֶה  לֹּא  ׁשֶ ּמִי  ׁשֶ ּבַגְָּמָרא  ּכָתוּב  יַח.  ָמׁשִ עַל  גָּע  ְמׁשֻ
ּכְִאלּוּ נְֶחַרב ּבְיָָמיו. וִּמּזֶה מוּבָן עַד ּכַּמָה ֲאנְַחנוּ צְִריכִים לְִהיֹות ְמזֻעְזָעִים ִמּכָךְ 

בִיל לְָהבִיא אֹוָתּה. ּתַגֵּעַ' ּבִׁשְ ַהגְֻּאלָּה עֲַדיִן לֹא ּבָָאה, וּ'לְהִׁשְ ׁשֶ

ה  ַהּדְרוּׁשָ הָעֲבֹוָדה  ּכָל  ִהְסּתַיְָּמה  ּכְבָר  ּבְדֹוֵרנוּ  ׁשֶ ִמּכֵיוָן  ַהגְֻּאלָּה.  ת  ִריׁשַ דְּ
לֲַהבַָאת ַהגְֻּאלָּה, וְיֹוֵתר ִמּכָךְ, עִנְיְנֵי ַהגְֻּאלָּה ּכְבָר ֵהֵחלּוּ לְַחּדֹר ּבָעֹולָם, צְִריכָה 

ר ּבְדֹורֹות קֹוְדִמים. לְִהיֹות ַהּזְעָָקה עַד ָמַתי ַהְרּבֵה יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ

לַָמְדנוּ 
הַיּוֹם
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ִמֵּבין  ְּבַחר  ַהְּגֻאָּלה.  ַלֲהָבַאת  ַעְקָׁשנּות  ֶׁשל  ִלְפֻעּלֹות  ַהָּצעֹות  ְרִׁשיַמת  ְלָפֶניָך  א 
ָהְרִׁשימֹות ַהָּבאֹות ֶאת ָהְרִׁשיָמה ֲהִכי ַמְתִאיָמה — ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשָּלַמְדנּו ַהּיֹום ַּבֶּפֶרק:

150 ַּכּדּוִרים ּפֹוְרִחים ִעם ֶּדֶגל ָמִׁשיַח ְלִפְרסּום ָּבָאֶרץ, ְּפִתיַחת ַּתֲחַנת ַרְדיֹו ְּבַעְרִבית 
ְלִׁשּדּוֵרי ָמִׁשיַח, ְועֹוד 10 ְמטֹוֵסי ָמִׁשיַח ְלִפְרסּום ְּבָכל ָהעֹוָלם.

250 ַּכְרִטיֵסי ָמִׁשיַח ַלֲחֻלָּקה. ַהְקָרַאת ֶקַטע ְּבִעְנְיֵני ְּגֻאָּלה ּוָמִׁשיַח ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה. 
ֶּדֶגל ָמִׁשיַח ִלְתִלָּיה ַעל ַהַּבִית.

ַּתְקִציב ְמֻיָחד ִלְבִנַּית ִּבְנַין ִמְׂשָרִדים ֲעָנק ּוְמֹפָאר ַלֲעָׂשָרה ַעְקָׁשִנים ְּבֶמְרַּכז ָהִעיר, 
ֶׁשִּיְכֹלל ִסְפִרּיֹות, מֹוֲעדֹוִנים, ֵּבית ְּכֶנֶסת, ֵּבית ַּתְבִׁשיל ְוִכּתֹות ִלּמּוד.

ַהְדָּפָסה ֶׁשל ֲהמֹון ַּדִּפים ֶׁשל ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים ַלֲחֻלָּקה ֵּבין ְיהּוִדים ֶׁשֹּיאְמרּו ְּתִהִּלים, 
ּוִמְבַצע ִלּמּוד ְּגָמָרא ְּבַחְברּותֹות ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהְּׁשכּוָנִתי.

ב ְׁשֵניאֹור ַהַּטְנִקיְסט ָאַמר: "ְוַכֲאֶׁשר ְׁשקּוִעים ְלַגְמֵרי ְּבִעְנָין ְמֻסָּים, ְּבָכל ָּדָבר הּוא 
ְמַגֶּלה ֶאת ַהֶּקֶׁשר ְלַמה ֶּׁשְּמַעְנֵין אֹותֹו. ִמי ֶׁשַעְקָׁשן ַעל ָמִׁשיַח, ְמַגֶּלה ְּבָכל ָּדָבר ֶקֶׁשר 

ַלָּמִׁשיַח".

ַנֵּסה ִלְמֹצא ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ֵמָהֵארּוִעים ַהָּבִאים ַלָּמִׁשיַח:

יֹום הֹוִרים ______________________________________________.

ַּבר ִמְצָוה ______________________________________________.

ִטּיּול ַלָּים ______________________________________________.

ִמְלֶחֶמת ּוָפַרְצָּת __________________________________________.

ֹראׁש ַהָּׁשָנה _____________________________________________.
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ג ָ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 ָלבֹוא ַּדְוָקא ֵמַהָּמקֹום ַהַּתְחּתֹון ְּביֹוֵתר, ּוֵמֲאָנִׁשים ֻמְגָּבִלים.

ד. ְׁשֵאָלה ֹלא ְנכֹוָנה — ָהַרִּבי ֵּכן ֵמִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה ְּבַעְצמֹו, ַוֲאַנְחנּו ַרק עֹוְזִרים 
לֹו ְקָצת.

ד ַסֵּמן ִמֵּבין ָהֻעְבּדֹות ַהָּבאֹות, ַרק ֶאת ֵאּלּו ֶׁשְּקׁשּורֹות ָלֲעבֹוָדה ֶׁשל ַקָּבַלת ַהַּמְלכּות:

כ  ֲאִני ְמאֹוד אֹוֵהב ְלַהְקִׁשיב ַלְמַלֵּמד ַּבִּׁשעּור, ִּכי ֲאִני ֵמִבין ְוקֹוֵלט ִמָּיד ֶאת ַהֹחֶמר 
ַהִּנְלָמד.

י  ְּבָכל ִהְזַּדְּמנּות ֶאְפָׁשִרית ּוִבְפָרט ְלַאַחר ָּכל ְּתִפָּלה ֲאִני ַמְכִריז ֶאת ַהְכָרַזת ַהֹּקֶדׁש 
'ְיִחי ֲאדֹוֵננּו'.

י  ֲאִני לֹוֵמד ְּבָכל יֹום ֶאת ִׁשעּוֵרי ַהִחַּת"ת ְוֵסֶפר ַהִּמְצוֹות ָלַרְמַּב"ם.

ף  ָּכל ַהּיֹום ֲאִני ׁשֹוֵמַע ּוְמַנֵּגן ַרק ִנּגּוֵני ַחַּב"ד, ִּכי ֵהם ַהִּנּגּוִנים ֲהִכי ָיִפים ְוָעְצָמִתִּיים.

ט  ָלַמְדִּתי ֲהמֹון ְּפָרִקים ֶׁשל ַּתְנָיא ְּבַעל ֶּפה, ִּכי ָרִציִתי ְלַהִּגיַע ַלָּמקֹום ָהִראׁשֹון 
ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה.

ח  ֵיׁש ִלי ִּכַּפת ְיִחי ּוְבֶאְמָצעּוָתּה ֲאִני ְמַפְרֵסם ֶׁשָהַרִּבי הּוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח.

ַקָּבַלת ִעם  ַהְּקׁשּוָרה  ִמָּלה  ּוְתַקֵּבל  ֶׁשִּסַּמְנָּת,  ָהֻעְבּדֹות  ִמֵּבין  ָהאֹוִתּיֹות  ֶאת   ֱאֹסף 
ַהַּמְלכּות: __________

ַהְסֵּבר, ַמה ֻּמָּבע ְּבִמְׁשָּפט ֶזה ַעל ִּפי ַמה ֶּׁשָּלַמְדנּו ַהּיֹום ַּבֶּפֶרק:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
._____________________________________________________
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ּפֶֶרק ו
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ְׁשֵניאֹור ַוֲאִני ִנְׁשַאְרנּו ְלַאֵּיׁש ֶאת ַהַּטְנק. ְלָיֵדינּו ָעְברּו ִּבְמֻמָּצע ָחֵמׁש ֲאָנִׁשים ְלַדָּקה, 
ְוָיֵדינּו ָהיּו ְמֵלאֹות ֲעבֹוָדה. ְלַהִּציַע ָלֲאָנִׁשים, ְלָהִניַח ָלֶהם ְּתִפִּלין, ָלֵתת ָלֶהם ַמְטֵּבַע 
ִלְצָדָקה, ְלַהְראֹות ֵמֵאיֹפה ַעד ֵאיֹפה אֹוְמִרים, ַלְחֹלץ ֶאת ַהְּתִפִּלין, ְלַדֵּבר ִעם ַהֵּמִניַח 

ַּכָּמה ִמִּלים ַעל ָמִׁשיַח, ְו... ַלָּבא ַּבּתֹור. ַוֲאַנְחנּו ַרק ְׁשַּתִים...

"ִּבְׁשִביל ָמה ַאֶּתם ְּבֶעֶצם עֹוִׂשים ֶאת ֶזה?" ָׁשַאל ֶאָחד, ְּכֶׁשִּסֵּים ַלְחֹלץ ֶאת ַהְּתִפִּלין, 
ּתֹוְך ְּכֵדי ֶׁשהּוא עֹוֵנד ַּבֲחָזָרה ֶאת ְׁשעֹון ַהָּיד ֶׁשּלֹו.

"ָמִׁשיַח ַמִּגיַע ְּבָקרֹוב ַמָּמׁש", ָעָנה ְׁשֵניאֹור, ּתֹוְך ְּכֵדי ֶׁשהּוא ֵמִניַח ְּתִפִּלין ִליהּוִדי 
ֵׁשִני — "ַוֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ְּכֵדי ְלָזֵרז ֶאת ִּביָאתֹו. 
ְּבָכל ַהּדֹורֹות ַעם ִיְׂשָרֵאל ִקְּימּו ִמְצוֹות, ְוָיְדעּו ֶׁשֵהם עֹוִׂשים ֹזאת ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ַלְּגֻאָּלה; 
ֲאָבל ַעְכָׁשו, ְּכֶׁשָהַרִּבי ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש ָאַמר ֶׁשָּמִׁשיַח ְּכָבר ְמַחֶּכה ְלַהִּגיַע ְוָהעֹוָלם מּוָכן 
ַלְּגֻאָּלה — ֲאַנְחנּו ָׂשִמים ָּדֵגׁש ְמֻיָחד ַעל הֹוָסָפה ְּגדֹוָלה ְמאֹוד ְּבִמְצוֹות, ִמּתֹוְך ַּכָּוָנה 

ְלָהִביא ְּכָבר ֶאת ַהְּגֻאָּלה".

ַהְּיהּוִדי  ִהְנֵהן  ָּבֲעִׂשָּיה",  ַמְמִׁשיִכים  ַאֶּתם  ָּבא —  ֶׁשָּמִׁשיַח ֹלא  ֶׁשַעד  אֹוֶמֶרת  "ֹזאת 
ְּבֹראׁשֹו, ְמֻחָּיְך.

לְִדאֹג  צִָריךְ  וֲַאנִי  לִּי  ׁשֶ ּבַָאֲחָריוּת  ִהיא  ַהגְֻּאלָּה  ׁשֶ לַָמְדּתִי  ַהּקֹוֵדם  ּבַּפֶֶרק 
ְמגַלֶּה  ֲאנִי  ֵאיךְ  ֵמבִיא אֹוָתּה,  ֲאנִי  ּכֵיצַד  וְלְִראֹות  ׁש  לְִהְתעַּקֵ י  ִאיׁשִ ּבְאֶֹפן 
יְִחי  ּבְהַכְָרזַת  ָהַרּבִי  ל  ׁשֶ וְּמַקּבֵל ֶאת ַמלְכוּתֹו  לִּי  ׁשֶ ַהיְִחיָדה הַּפְָרִטית  ֶאת 

וִּמְתַמּסֵר ֵאלָיו לְגְַמֵרי.

 פרק
ה’ 

צעירים
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"ֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ֶׁשָּמִׁשיַח ָצִריְך ָלבֹוא ְּבֶרַגע ֶזה, ְוָאֵכן, ָּכל עֹוד הּוא ֹלא ָּבא — ֹלא 
ַרק ֶׁשֲאַנְחנּו ַמְמִׁשיִכים, ֶאָּלא ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַחְּפִׂשים ָּכל ַהְּזַמן ְלִהְׁשַּתְדֵרג, ְלהֹוִסיף עֹוד 
ַהְּיהּוִדי  ִּביִדידּות.  ְוִנְפְרדּו  ָיַדִים,  ָלֲחצּו  ֵהם  ְּבִחּיּוְך.  ַּגם הּוא  ְׁשֵניאֹור,  ָעָנה  ְועֹוד", 
ַעְכָׁשו",  ָמִׁשיַח  "ָּכל טּוב,  ּוְמַמֵהר.  ָלחּוץ  ָהָיה ֶׁשהּוא  ִנְרֶאה  ִּבְמִהירּות,  ִסֵּים  ַהֵּׁשִני 

ִהְפִטיר ְׁשֵניאֹור ְּכַלָּפיו ַּבֲחִביבּות. הּוא ִמְלֵמל ַמֶּׁשהּו ְוָהַלְך ְלַדְרּכֹו.

ְלֶפַתע, ָהיּו ָלנּו ַּכָּמה ַּדּקֹות 'ֵריקֹות'. — "ַּתִּגיד, ְׁשֵניאֹור" ָאַמְרִּתי לֹו ְלֶפַתע, "ַמה 
ַּדְעְּתָך, ֵיׁש ִלי ַרְעיֹון ֲע-ָנ-ק ֶׁשָּיכֹול ְלָהִביא ֶאת ָמִׁשיַח... ֲאִני חֹוֵלם ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו 
ְּכמֹו  ָמטֹוס,  ְלַאְרֵּגן  ָחַׁשְבִּתי  ַהְּגֻאָּלה.  ֶאת  ְוָיִביא  ָהעֹוָלם  ֶאת  ֶׁשַּיֲהֹפְך  ְמאֹוד  ָּגדֹול 
ַצ'ְרֶטר ָּכֶזה — ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַׁשְּלִמים ְלֶחְבַרת ַהְּתעּוָפה ְוֵהם ְמִביִאים ָלנּו ָמטֹוס ֶׁשהּוא 
ַרק ֶׁשָּלנּו, ּוְלָהִטיס ֶאת ָּכל ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ָלַרִּבי ְׁשִליָט"א! ֲאִני ֶאְמָצא ּתֹוְרִמים, ְוַגם 

ַההֹוִרים  ֵמַההֹוָצאֹות  ֵחֶלק 
ְיַׁשְּלמּו ְו...".

ִלי  ָאַמר  ֲעֹצר!"  "ֲעֹצר, 
ְּגמּוָרה.  ִּבְרִצינּות  ְׁשֵניאֹור 
"ַאף ֶאָחד ֹלא ְמַבֵּקׁש ִמְּמָך 
ְלַאְרֵּגן ַצ'ְרֶטִרים! ֹזאת ֹלא 

ָהֲעבֹוָדה ֶׁשְּלָך...".

ֶׁשִּלי?"  ָהֲעבֹוָדה  ָמה  "ָאז 
"ַאָּתה   — ֶנֱעָלב.  ָאַמְרִּתי, 
ִמַּמה  ְלֵהָעֵלב  ָצִריְך  ֹלא 

ל ּכָל ַהנַּ"ל לְַהנְֻּקּדָה  יָּכוּת ׁשֶ ר וְהַּשַׁ ׁשֶ ר — ַהּקֶ וְעֹוד וְהוּא ָהעִּקָ
ָרֵאל  ָרֵאל וּכְלָלוּת יִׂשְ ּבְַחיֵּי ּכָל-ֶאָחד-וְֶאָחד ִמיִּׂשְ ִרית ׁשֶ ָהעִּקָ
יַח",  ךְ ּכָל ַהּדֹורֹות: "ּכֹל יְֵמי ַחיֶּיךָ לְָהבִיא לִימֹות ַהּמָׁשִ ּבְֶמׁשֶ
ּכַּמָה  ּכְַמֻדּבָר  זֹו,  וּבְִתקוָּפֵתנוּ  זֶה  ּבְדֹוֵרנוּ  יְֵתָרה  ה  וּבְַהְדגָּׁשָ
ָהעִנְיָנִים  ּכָל  לְמוּ  נִׁשְ ּכְבָר  )ׁשֶ הַָאֲחרֹונָה  ּבַּתְקוָּפה  ּפְעִָמים 

יַח צְִדֵקנוּ ּבְפֹעַל ַמּמָׁש(. וּצְִריכִים ַרק לְַקּבֵל ּפְנֵי ְמׁשִ

יָחה ב' תשנ"ב יַחת ַהּדְבַר ַמלְכוּת ּתֹולְדֹות ׂשִ עַל ּפִי ׂשִ

הַָרבִּי אוֵֹמר
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ֶׁשָהַרִּבי  ָהֲעבֹוָדה  ָמה  ָלַדַעת  ָצִריְך  ֶאָחד  ָּכל  ְלֶהֶפְך.  ְּבִדּיּוק  ֶאָּלא  ְלָך,  ֶּׁשָאַמְרִּתי 
ָהַרִּבי   — ְּכַטְנִקיְסט   — ִמֶּמִּני  ּבֹו.  ִנְמָצא  ֶׁשהּוא  ַּבָּמקֹום  ִמֶּמּנּו,  ְמַבֵּקׁש  ְׁשִליָט"א 
ְלִהְתָיֵאׁש.  ּוְבִלי  ְלִהְתַעֵּצל  ְּבִלי  ֶהֶרף,  ְּבִלי  ִמְבָצִעים  ֶׁשל  ַּבֲעִׂשָּיה  ְלהֹוִסיף  ְמַבֵּקׁש 
ַּתְקִׁשיב ַלּמֹוֶרה  ַלִּׁשעּוִרים,  ַּבְּזַמן  ֶׁשַּתִּגיַע  ְמַבֵּקׁש  ְׁשִליָט"א  ָהַרִּבי  ְּכַתְלִמיד,  ִמְּמָך, 

ְוַתְחֹזר ַעל ַהּתֹוָרה ֶׁשַאָּתה לֹוֵמד ְּבִׂשְמָחה. ָּכל ֶאָחד ָצִריְך ְלִהְתַמֵּקד ַּבֵחֶלק ֶׁשּלֹו!"

"ֲאָבל ֶזה ֹלא ִנְקָרא ַלֲהפְֹך ֶאת ָהעֹוָלם!" ָטַעְנִּתי ְּבַלַהט. — "ָאז ַמה ִּנְקָרא ַלֲהֹפְך 
ֶאת ָהעֹוָלם? ָלַקַחת ֶאת ַּכּדּור ָהָאֶרץ ַּבָּיַדִים ְוַלֲהֹפְך אֹותֹו? ָהעֹוָלם ַמְתִחיל ֶאְצְלָך..." 

ָעָנה ְׁשֵניאֹור ְּבִציִנּיּות.

ְּבִדּיּוק ִהִּגיַע ְלדּוַכן ַהְּתִפִּלין ְיהּוִדי נֹוָסף, ְוִׂשיָחֵתנּו ֶנֶעְצָרה ָּכאן.

ֲאִני ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשָעַלי ַלְחֹׁשב ַעל ַמה ֶּׁשהּוא ָאַמר ִלי ַעְכָׁשו. ָנכֹון, ָהַרִּבי ֹלא ִמְתַּכֵּון 
ֶאת  ַלֲהֹפְך  ַּבָּיַדִים.  ָהעֹוָלם  ֶאת  ְוֶאֱהֹפְך  ֵמַהֲחָלִלית  ֵאֵצא  ֶלָחָלל,  ָאטּוס  ֶׁשִּכְפׁשּוטֹו 

ָהעֹוָלם ַמְתִחיל ֶאְצִלי, ַלֲהֹפְך ֶאת ָהעֹוָלם ַהְּפָרִטי ֶׁשִּלי.

ֲאָבל ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת ַלֲהֹפְך ֶאת ָהעֹוָלם ַהְּפָרִטי ֶׁשִּלי? ְּכָכל ַהִּנְרֶאה ָצִריְך ָּפׁשּוט ֹלא 
ְלַהְקִׁשיב ַלֵּיֶצר ָהַרע ְוַהֶּנֶפׁש ַהַּבֲהִמית, ְוַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו ֵמַעל ַהַהַהְגָּבלֹות ֶׁשל ָהעֹוָלם 

ַהְּפָרִטי ֶׁשִּלי. ָצִריְך ֶּבֱאֶמת ַלְחֹׁשב, ְּבַמה ֶּזה ִמְתַּבֵּטא.

ּפְתִיחַת הָעֵינַיִם
ָעִליִתי ַלַּטְנק, ָלֶׁשֶבת ְקָצת ְוַלְחֹׁשב. הֹוֵצאִתי ַּבְקּבּוק ְׁשִתָּיה ֵמַהְמָקֵרר ַהָּקָטן ֶׁשְּמֻמָּקם 
ְׁשֵניאֹור  ֶאת  ַמְׁשִאיר  ָּכְך,  ָיַׁשְבִּתי  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  יֹוֵדַע  ֹלא  ְלַעְצִמי.  ּוָמַזְגִּתי  ַּבַּטְנק, 
ַהַּטְנִקיְסט ַּבחּוץ ְלָהִניַח ְּתִפִּלין, ַלְחֹלץ ּוְלַדֵּבר ַעל ָמִׁשיַח, ְּכֶׁשְּלֶפַתע ָהָיה ִנְדֶמה ִלי 

ֶׁשֲאִני ׁשֹוֵמַע קֹול ֻמָּכר.

ֹלא  ִלְׁשֵניאֹור.  ַהּקֹול  ָאַמר  ְּבָפֶניָך..."  ְלִהְתַוּדֹות  רֹוֶצה  ָהִייִתי  ֲאִני  ֶא...  "ִּתְׁשַמע, 
ָיָצאִתי ַהחּוָצה ֵמַהַּטְנק, ֲאָבל ִהְתָקַרְבִּתי ְלֶפַתח ַהַּטְנק ְּבצּוָרה ָּכזֹו ֶׁשאּוַכל ִלְׁשֹמַע 
ַלְחֹזר  ַוֲאִני רֹוֶצה ִלְבֹּדק ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול  ֵיָעֶׂשה,  טֹוב יֹוֵתר. "ָעִׂשיִתי ַמֲעֶׂשה ֶׁשֹּלא 

ִּבְתׁשּוָבה".

"ִּבְמֻיָחד  ּכֹוְלָלִנית.  ִּבְתׁשּוָבה  ְׁשֵניאֹור  ָעָנה לֹו  ִּבְתׁשּוָבה",  ַלְחֹזר  ָיכֹול  ְיהּוִדי  "ָּכל 
ַּבְּתקּוָפה ַהּזֹו, ִלְפֵני ַהְּגֻאָּלה, ֵיׁש ְלָכל ְיהּוִדי ֹּכחֹות ֲעצּוִמים ְלִהְתַנֵהג ָּבעֹוָלם ְּבצּוָרה 

ָּכזֹו ֶׁשהּוא ַמְרִּגיׁש ְּבִעָּקר ֶאת ַחֵּיי ַהְּנָׁשָמה".
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ֶׁשִּלי,  ַּבְּׁשכּוָנה  ְלַחַּב"ד  ָקׁשּור  "ֲאִני  ָהִאיׁש.  ָעָנה  ַמְצִליַח",  ֲאִני  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  "ֵּכן, 
ְוַהַחַּב"ְדִניק ַמִּכיר טֹוב ֶאת ִסּפּור ַהַחִּיים ֶׁשִּלי... ַרק ְּביֹום ֶׁשֲאִני קֹוֵרא ַּבְּסָפִרים ֶׁשל 
ַחַּב"ד, ֲאִני ַמְצִליַח ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהְּתכּונֹות ַהֹּלא-טֹובֹות ֶׁשִּלי... ַאָּתה ֵמִבין, ָעַבְרִּתי 
ַחִּיים ֹלא-ַקִּלים, ְוֵיׁש ִלי ְּבָעָיה, ְּכֶׁשֲאִני רֹוֶאה ְרכּוׁש ֶׁשל ֲאֵחִרים ֲאִני ְמֻסָּגל ְלַהִּזיק 
לֹו ְּבִלי ַלְחֹׁשב ַּפֲעַמִים... ֲאָבל ִאם ֲאִני לֹוֵמד, ֵאיְך קֹוְרִאים ָלֶזה... ָאה, ֵּכן, ֲחִסידּות 

— ִּפְתאֹום ַהּכֹל ֶנֱעָלם ִלי, ַוֲאִני ִמְתַנֵהג ְּכמֹו ָאָדם נֹוְרָמִלי ֵמַהִּיּׁשּוב".

ְׁשֵניאֹור ָצַחק. "ֻּכָּלנּו ָּכֵאֶּלה. ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ֲאַנְחנּו חֹוְׁשִבים ָּכל ִמיֵני ַמְחָׁשבֹות ֹלא 
ְרצּויֹות אֹו ִמְתַנֲהִגים ְּבֹאֶפן ֹלא ָראּוי, ְוִלּמּוד ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ַמְחִזיר אֹוָתנּו ַלּמּוָטב.

"ְּכֶׁשַאָּתה לֹוֵמד ַעל ָּכְך ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם הּוא ְּבֶעֶצם ֱאֹלקּות, ְוַלְמרֹות ֶׁשֲאַנְחנּו רֹוִאים 
ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ֲאֵחִרים, ֶּבֱאֶמת "ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו" — ָהֵעיַנִים ִנְפָּתחֹות! ַאָּתה ִמְסַּתֵּכל 
ַעל ָהעֹוָלם ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי, ּוֵמִבין ֶׁשָהעֹוָלם הּוא ֹלא ִּבְסִתיָרה ֶלֱאֹלקּות ּוְקֻדָּׁשה, ֶאָּלא 
ַעל  ַהִהְסַּתְּכלּות  ַּגם  ּוִמֵּמיָלא,  ֶאָחד!  ַּבה'  ְוָדבּוק  ָהעֹוָלם ָקׁשּור  ָּכל  ְלֶהֶפְך:  ְּבִדּיּוק 

ַעְצְמָך ִמְׁשַּתֵּנית ְלטֹוָבה..."

ִהְרַהְרִּתי ִּבְדָבָריו ֶׁשל ְׁשֵניאֹור. ֵּכן, ָאְמָנם ֹלא ַמְסִּפיק ַרק ִלְׁשֹמַע ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים 
ֶׁשָּלַמְדנּו ַּבָּיִמים ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשָהעֹוָלם הּוא ֱאֹלקּות ּוְכָבר מּוָכן ַלְּגֻאָּלה. ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א 
ּדֹוֵרׁש ֵמִאָּתנּו ִלְפֹּתַח ֶאת ָהֵעיַנִים ְוִלְראֹות, ִלְקֹלט ֶׁשֶּזה ָּפׁשּוט ָּכָכה! ֹלא ְלִהָּתַקע 
ַּבָּגלּות, ֶׁשּגֹוֶרֶמת ָלנּו ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ָהעֹוָלם ְּכִאּלּו הּוא ַרע ּוְמַנֵּגד ַלה'. ָהַרִּבי רֹוֶצה 

טַנְק הַּמִצְווֹת 
נָם  יֶּׁשְ ׁשֶ הַּבְִרית  ּבְנֹות  ּכֹחֹות  ָראוּ  נִיָּה,  ַהּשְׁ ָהעֹולָם  ִמלְֶחֶמת  ּבִזְַמן 
ָרגִיל  ּבְֶרכֶב  נֹוְסעִים  אֹו  ַרגְלִית  הֹולְכִים  ׁשֶ ַחיָּלִים  אֹוָתם  ִמכְׁשֹולִים 
ֵאינָם יְכֹולִים לַעֲבֹר. ּכְֵדי לִגְּבֹר עַל ַהּמִכְׁשֹולִים ָהֵאלֶּה ִהְמצִיאוּ ֶרכֶב 

ּבִיכָלְּתֹו לַעֲבֹר ֶאת ּכָל ַהּמִכְׁשֹולִים ָהֵאלּוּ. ם 'ַטנְק' ׁשֶ ְמיָֻחד ּבְׁשֵ

לָצֵאת לְ'ִמבְצָעִים' עַל  ֵהֵחלּוּ  ּתְִמיִמים  ִמְסּפַר  ר  ּכֲַאׁשֶ נַת תשל"ד  ּבִׁשְ
לִיָט"א  לִָטים עִם ּתֹכֶן ַה'ּמִבְצָעִים', ּכִנָּה ָהַרּבִי ׁשְ ִאיֹּות ְמעֻּטָרֹות ּבִׁשְ ַמּשָׂ
ַאף  לַעֲבֹר  ְמֻסגָּל  'ּטַנְק'  ׁשֶ ם  ּכְׁשֵ לֹוַמר,  'ַטנְק',  ם  ּבַּשֵׁ ֵאלּוּ  ִאיֹּות  ַמּשָׂ
ִאיֹּות ֵאלּוּ יַגִּיעוּ ַאף  ֶרכֶב ָרגִיל ֵאינֹו ְמֻסגָּל לַעֲבֹר, ּכָךְ ַמּשָׂ ִמכְׁשֹולִים ׁשֶ
ּבְִראֹוָתם  ּכֵן ַרק  ׁשֶ ֲאלֵיֶהם,  ר לְַהגִּיעַ  ֶאְפׁשָ ִאי  לּוּלֵא זֹאת  ׁשֶ לִיהוִּדים 

ֶאת ַה'ּטַנְק' זֶה ּכְבָר ּפֹועֵל עֲלֵיֶהם.

הידעת?
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ּתַכְלֶ'ס, ְמבִיִאים גְֻּאלָּה

ֶׁשִּנְרֶאה ֶאת ָהֱאֶמת, ִנְרֶאה ְּבֵאיזֹו ְּתקּוָפה ְמֻיֶחֶדת ּוְגֻאָּלִתית ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים: ַהֹּכל 
מּוָכן ַלְּגֻאָּלה, ְוִהֵּנה ִהֵּנה הּוא ָּבא!

"ָאז ִּתְׁשַמע", ָׁשַמְעִּתי ֶאת ָהִאיׁש ַמְמִׁשיְך, "ְּבִדּיּוק ְּבאֹותֹו יֹום ֹלא ָמָצאִתי ֶאת ַהֵּסֶפר 
ֶׁשל ַהֲחִסידּות, ְוַקְמִּתי ַּבֹּבֶקר 'ַעל ַצד ְׂשֹמאל'. ָהַלְכִּתי ָּבְרחֹוב, ּוִפְתאֹום ִנְכְנָסה ִּבי 

רּוַח ְׁשטּות: ֵהַרְמִּתי ֶאֶבן, ְוִנַּפְצִּתי ֶּדֶלת ְזכּוִכית ְיָקָרה ְמאֹוד...

"ַהֶּדֶלת ֹלא ָהְיָתה ֶׁשל ַּבִית ְּפָרִטי אֹו ֶׁשל ֲחנּות, ֶאָּלא ֶׁשל ֵּבית ַּתְבִׁשיל ֶׁשל ַחַּב"ד! 
ְרִסיֵסי ַהְּזכּוִכית ִּכְמַעט ּוָפְגעּו ִּבי ּוָפְצעּו אֹוִתי... ָּכל ָּכְך ִהְתַרַּגְזִּתי ַעל ַעְצִמי, ּוֵמֹרב 
ֲעַצִּבים ָעִׂשיִתי עֹוד ַמֲעֶׂשה ֹלא... ֹלא ָּתִּקין, ִנְקָרא ָלֶזה — ָהַלְכִּתי ַלַּמְנעּול ֶׁשל ֵּבית 

ַהַּתְבִׁשיל ְוָׁשַבְרִּתי ִּבְפִנים ַמְפֵּתַח... ֵיׁש ֵאיְך ְלַתֵּקן ֶאת ֶזה? ֲאִני ִמְתַחֵּנן ְּבָפֶניָך..."

ָהִייִתי ְּבֶהֶלם. ֲאִני ַחָּיב ִלְראֹות ִמי ֶזה!... ִמי ָׁשַבר ֶאת ַהֶּדֶלת? ִמי ָׁשַבר ֶאת ַהַּמְפֵּתַח 
ְּבתֹוְך ַהַּמְנעּול? ר' ׁשֹוֶלם ְמַנֵהל ֵּבית ַהַּתְבִׁשיל ֹלא ַיֲאִמין ִלי.

 — ְוִאְכַּפִּתי.  ֵמִבין  ְּבקֹול  ְׁשֵניאֹור  ָאַמר  ְלַׁשֵּלם",  ֶאְמָצִעים  ְלָך  ֶׁשֵאין  ֵמִבין  "ֲאִני 
ֵאיֹפה  ִלי  ֵאין  ִליֹׁשן,  ֵאיֹפה  ִלי  "ֵאין  ַהּקֹול.  ָעָנה  ָלבּוׁש",  ֲאִני  ֵאיְך  ִּתְרֶאה  "ֵּכן, 
ְלַכֵּבס ְּבָגִדים. ֲאִני נֹוֵדד ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ְּבֶעְזַרת ֲאָנִׁשים ַרְחָמִנים ְּכמֹו ַהַחַּב"ְדִניק 

ֵמַהְּׁשכּוָנה ֶׁשִּלי, קֹוְרִאים לֹו... נּו, ָׁשַכְחִּתי... ָאה, ר' ׁשֹוֶלם".

ָּכל ּגּוִפי ָרַעד. ַרק ְּבֹקִׁשי ָעַצְרִּתי ֶאת ַעְצִמי ְלִהְתָּפֵרץ ַהחּוָצה ְוִלְראֹות ִמי ֶזה, ַאַחת 
ּוְלָתִמיד. ַהִחּנּוְך ֶׁשִּקַּבְלִּתי ֵמַאָּבא ְוִאָּמא ֶׁשֹּלא ְלַבֵּיׁש ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים, ָעַבד ַעְכָׁשו. 

ָהֵאיבִָרים  ְרַמ"ח  ּכָל  ֶאת  יְּנַּצְלוּ  ׁשֶ לְִהיֹות  ַרק  צִָריךְ  ּכָעֵת 
ּכְִפי  ַהּתֹוָרה  ּפְנִיִמיּוּת  לְלִּמוּד  ִמיִּים,  ַהגַּׁשְ ַהגִּיִדים  ָס"ה  וְׁשָ
ַרּבֹוֵתינוּ  הֹוָראֹות  וְִקיּוּם  ַהֲחִסידוּת  ּבְתֹוַרת  נְִּתגַּלְָּתה  ׁשֶ
ּזֶה יְִפּתַח  יֵאינוּ, ּכֹולֵל - לִלְמֹד ּבְעִנְיְנֵי ַהגְֻּאלָּה, ּבְאֶֹפן ׁשֶ נְׂשִ
ְמעוּ  וְיִׁשְ יְִראוּ  יָּבִינוּ,  ׁשֶ  - וְָהָאזְנַיִם  וְָהעֵינַיִם  ַהלֵּב  ֶאת 
לֵָמה ּבְפֹעַל  ִמיּוּת ָהעֹולָם - ֶאת ַהגְֻּאלָּה ָהֲאִמּתִית וְהַּשְׁ טוּת ַמּמָׁש ּבְגַׁשְ ּבְַפׁשְ
ּכָל זֶה  ל ְרִאיָּה, ׁשֶ יַח )ּפְנִיִמיּוּת ַהּתֹוָרה( ּבְאֶֹפן ׁשֶ ל ָמׁשִ ַמּמָׁש, וְלִלְמֹד ּתֹוָרתֹו ׁשֶ

נֹו ִמן ַהּמוּכָן, צִָריךְ ַרק לְִפּתַֹח ֶאת ָהעֵינַיִם וְָאז יְִראוּ זֹאת! ּכְבָר יֶׁשְ

ת וַיֵּצֵא תשנ"ב ּבָת ּפָָרׁשַ יַחת ַהּדְבַר ַמלְכוּת ׁשַ עַל ּפִי ׂשִ

הַָרבִּי אוֵֹמר
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ָּפׁשּוט ָּבַרְחִּתי ַלֵחֶלק ָהֲאחֹוִרי ֶׁשל ַהַּטְנק, ַלַּסּפֹות. ָהִעָּקר ִלְהיֹות ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ָרחֹוק 
ִמָּׁשם. ֶׁשְּיַסְּימּו ְּכָבר ְלַדֵּבר, ֶׁשֵּיֵלְך ְּכָבר, ְוָאז אּוַכל ִלְראֹות ְּכָבר ִמי ֶזה...

אֹו, ִהֵּנה, ֵהם ִסְּימּו. ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ָמה ַהִּפָּתרֹון ֶׁשְּׁשֵניאֹור ַהַּטְנִקיְסט ָנַתן לֹו, ֲאָבל 
ִחִּכיִתי ַּדָּקה אֹו ְׁשַּתִים ְּכֵדי ֶׁשהּוא ִיְתַרֵחק, ְוָאז ִהְסַּתַּכְלִּתי ֵמַהַחּלֹון ֶׁשל ַהַּטְנק.

ֶזה ָהָיה ָהִאיׁש ַהּמּוָזר ֶׁשִהִּגיַע ְלֵבית ַהַּתְבִׁשיל ֶׁשַּמָּמׁש ָסַלְדִּתי ִמֶּמּנּו - - -

ֵּכן, אֹוָתם ִמְׁשְקֵפי ַהֶּׁשֶמׁש, ַהָּצִעיף ַעל ַהַּצָּואר ְּביֹום ַחם, ַהְּבָגִדים ַהְּמהּוִהים...

ֹלא ְלִחָּנם ָהָיה ִלי ָקֶׁשה ִלְראֹות אֹותֹו ַּבּיֹום ַההּוא ֶׁשל ַהֲחֻלָּקה ְּבֵבית ַהַּתְבִׁשיל... 
ָהְיָתה ִלי ְּתחּוָׁשה מּוָזָרה ְּכַלָּפיו...

ֲאָבל ַעְכָׁשו, ַאֲחֵרי ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֶאת ִּדּבּוָריו, ֶאֶבן ָנֹגָּלה ֵמַעל ִלִּבי. ֵהַבְנִּתי ֶאת ַמה ֶּׁשר' 
ׁשֹוֶלם ָאַמר ִלי ַעל ַהִהְתמֹוְדֻדּיֹות ֶׁשל ָהִאיׁש ַהֶּזה, ַעל ְמִסירּות ַהֶּנֶפׁש ֶׁשּלֹו ְלַגלֹות 
ֶאת ַה'ְיִחיָדה' ַּביֹום יֹום, ַעל ַהַּמֲאָבק ֶׁשהּוא ְמַנֵהל ִעם ַהֵּיֶצר ָהַרע ְוֶנֶפׁש ַהַּבֲהִמית. 

ִהְתַחְלִּתי ְלַהֲעִריְך ֶאת ִּגּלּוי ַה'ְיִחיָדה' ֶׁשֵּיׁש ְל'ַההּוא'.

ֶאת  ַלֲהֹפְך  ְּגדֹוִלים,  ִּבְדָבִרים  ַּדְוָקא  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֹלא  ַהְיִחיָדה  ִּגּלּוי  ֵהַבְנִּתי,  ֵּכן, 
ְּבִלִּבי  ַהְיִחיָדה.  ֶאת  ְלַגּלֹות  ֶאְפָׁשר  ֶׁשָּלנּו  ַהּיֹום-יֹוִמית  ַּבִהְתמֹוְדדּות  ַּגם  ָהעֹוָלם. 
הֹוֵדיִתי ְל'ַההּוא' ֶׁשֶאת ְׁשמֹו ֹלא ָיַדְעִּתי, ְוַכִּנְרֶאה ֹלא ֵאַדע ְלעֹוָלם — ֲאָבל ַמה ֶּזה 
ְמַׁשֶּנה? ָהִעָּקר ֶׁשָּלַמְדִּתי ְוִהְפַנְמִּתי ֶׁשַּדְוָקא ַּבְּדָבִרים ַהְּקַטִּנים, ּוְבִהְתמֹוְדֻדּיֹות ַהּיֹום-

יֹוִמּיֹות ֶׁשָּלנּו, ֶאְפָׁשר ְלַגּלֹות ֶאת ַהְיִחיָדה.

'ְוֵאיֹפה ַאָּתה ְּתַגֶּלה ֶאת ַהְיִחיָדה ֶׁשְּלָך, ְׁשמּוִליק?' ָׁשַמְעִּתי ְּכִאּלּו קֹול ְּפִניִמי ֶׁשְּמַדֵּבר 
ִמּתֹוִכי. 'ִהִּגיַע ַהְּזַמן! ְלַהְתִחיל ְלִהְסַּתֵּכל ַאֶחֶרת ַעל ַעְצְמָך, ְלָהִבין ֶׁשֵּיׁש ְלָך ֹּכחֹות 
ְמֻיָחִדים ְוַנֲעִלים! ֵיׁש ְלָך ְנָׁשָמה, ֵיׁש ְלָך 'ְיִחיָדה'! ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א ְמַצֶּפה ִמְּמָך ִלְהיֹות 

ַעְקָׁשן ֲאִמִּתי ּוְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה. ַּתְתִחיל ִלְחיֹות ָּכָכה!'

'ַקח ְלָמָׁשל ֶאת ָאִחיָך ֶמעְנִּדי. ְּכֶׁשִּתְקֹלט ֶׁשַאָּתה ְמֻאָחד ִעם ֱאֹלקּות, ְוַגם הּוא ְמֻאָחד 
ֶׁשַאָּתה  ְּבִדּיּוק ְּכמֹו  ֶאָחד.  ָּדָבר  ֶזה  ְוהּוא  ַאָּתה  ֶׁשְּבֶעֶצם  ִּתְקֹלט  ַאָּתה  ִעם ֱאֹלקּות, 
ֹלא ַמְתִחיל ָלִריב ִעם ַעְצְמָך ַּכֲאֶׁשר ִנְדֶמה ֶׁשִהְפַרְעָּת ְלַעְצְמָך ְּבֶאְמַצע ַמֶּׁשהּו, אֹו 

ְּכֶׁשָּׁשַאְלָּת ֵאיֶזה ְׁשֵאָלה ִטְּפִׁשית, ָּכְך ַּגם ֹלא ָּתִריב ִאּתֹו'...
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ּתַכְלֶ'ס, ְמבִיִאים גְֻּאלָּה

ה ָקטָן עוֹד ַמעֲׂשֶ
ַאט ַאט ֵהֵחּלּו ַהַּטְנִקיְסִטים ַלְחזֹר ֵמַרֲחֵבי ַהַּפאְרק ְלִכּוּון ַהַּטְנק. ַהְּפִעילּות ָּכאן ָהְיָתה 
ִנְפָלָאה, ֲאָבל ֵיׁש עֹוד ְיהּוִדים ֶׁשְּמַחִּכים ָלנּו — עֹוד ֲחִצי יֹום ֶׁשל ְּפִעילּות ְלָפֵנינּו 

ְּבַרֲחֵבי ָהִעיר. ֲהָנחֹות ְּתִפִּלין, ִּכּנּוֵסי ְיָלִדים, אֹות ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה ְועֹוד.

ֻּכָּלם ָעלּו ַלַּטְנק, ַמְחִליִפים ֲחָויֹות ּוְרָׁשִמים. פֹוֶלע ִהְתִניַע ֶאת ָהֶרֶכב ַהָּגדֹול, ְוִהְפִעיל 
ֶאת ַהּמּוִזיָקה ַהְּׂשֵמָחה ָּבַרְמקֹוִלים. "ִׂשיׂשּו ְוִׂשְמחּו ְּבִׂשְמַחת ַהְּגֻאָּלה, ִהֵּנה ִהֵּנה ָמִׁשיַח 

ָּבא", ִהְכִריז ָּבַרְמקֹול ַהְמֻיָחד ֶׁשֻּמְתָקן ְלַיד מֹוַׁשב ַהֶּנָהג.

ָׁשַאְלִּתי אֹותֹו ִאם ֲאִני ָיכֹול ָלֶׁשֶבת ַּבּמֹוָׁשב ֶׁשְּלָידֹו, ַעד ֶׁשַּנִּגיַע ַלַּיַעד ַהָּבא. "ְּבִׂשְמָחה, 
ַרק ַּתְחֹּגר ֵהיֵטב ַּבֲחגֹוַרת ַהְּבִטיחּות", ֵהִׁשיב.

ִהְתַיַּׁשְבִּתי ְּבָׂשׂשֹון ּוְבִׂשְמָחה. זֹו ַהְרָּגָׁשה ֶנְחָמָדה ִלְהיֹות ְּכמֹו ַהְּגדֹוִלים... ְּכֶׁשַהַּטְנק 
ְּכָבר ָּפָנה ְלִכּוּון ַהְיִציָאה ֵמַהַּפאְרק, ֶהְחַלְטִּתי ֶׁשִהִּגיַע ַהְּזַמן ִלְׁשֵאלֹות... — "ַּתִּגיד ִלי 

פֹוֶלע, ֶזה ַמה ֶּׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ָּכל יֹום?" ִהְתַעְנַיְנִּתי. "ֹלא ִנְמָאס ְלָך אּוַלי?"

"ֶזה ַמה ֶּׁשֲאִני ֹעֶׂשה ָּכל יֹום ְּבִׂשְמָחה ּוְבָרצֹון, ִּכי ֶזה ַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו", ָעָנה, ּתֹוְך 
ֶׁשהּוא ְמנֹוֵפף ְּבָידֹו ְלָׁשלֹום ַלּׁשֹוֵטר ָהִעירֹוִני ֶׁשָעַמד ַּבְיִציָאה ֵמַהַּפאְרק.

ַהַּכּפֹות  ֶׁשְּׁשֵּתי  ֹמאְזַנִים  ְּכמֹו  ָהעֹוָלם  ֶאת  ִלְראֹות  ָצִריְך  ֶׁשְּיהּוִדי  אֹוֵמר  "ָהַרְמַּב"ם 
ְּבֹגַבּה ָׁשֶוה, ְוָעָליו ְלַהְכִריַע ֶאת ַהַּכף ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה. ִּבְׁשִביל ֶזה ַמְסִּפיק 
ֶׁשהּוא ַיֲעֶׂשה ֲאִפּלּו ַמֲעֶׂשה ֶאָחד ָקָטן ְוַקל — ּוְכָבר ַהַּכף ֻּתְכַרע ְלטֹוָבה. ָאז ֲאַנְחנּו 
ֶאת  ְוָתִביא  ַהַּכף  ֶאת  ַּתְכִריַע  ִמְצָוה  ֵאיזֹו  יֹוֵדַע  ִמי  ִּכי  טֹוִבים,  ְּבַמֲעִׂשים  ַמְרִּבים 

ַהְּגֻאָּלה ָלעֹוָלם. ָאז ֵאיְך ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיָּמֵאס?"

"ַמה ֹּזאת אֹוֶמֶרת ַמֲעֶׂשה ֶאָחד ָקָטן ְוַקל? ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַּמֲעֶׂשה ֶאָחד ָקָטן, ָיִביא 
ְּגֻאָּלה ָּכזֹו ְּגדֹוָלה?" ָׁשַאְלִּתי.

"ַמֲעֶׂשה ָקָטן?!" ָּתַמּה פֹוֶלע. "ָהֶאֶמת ִהיא, ֶׁשַמֲעֶׂשה ֶׁשל ְיהּוִדי הּוא ִּבְכָלל ֹלא ָקָטן. 
ְלַעְצְמָך  ָּתֵאר  ֶּבֱאֶמת.  ָקָטן  ַמֲעֶׂשה  ְּבֶהְכֵרַח  ַמֲעֶׂשה ֶׁשִּנְרֶאה ָלנּו ָקָטן, הּוא ֹלא  ַּגם 
ֶׁשָּיבֹוא ֵאיֶזה ֶיֶלד ָקָטן ְוִיְלַחץ ְלִחיָצה ְקַטָּנה ַעל ַּכְפּתֹור ָקָטן. ַמֲעֶׂשה ָקָטן, ֹלא? ֶאָּלא 
ֶׁשַהַּכְפּתֹור ַהָּקָטן ַהֶּזה — ׁשֹוֵלַח ְּפָצָצה ַרַּבת ָעְצָמה ְלֵעֶבר ְמִדיָנה ְמֻסֶּיֶמת ָּבעֹוָלם... 

ַּב'ַּמֲעֶׂשה ַהָּקָטן' ֶׁשּלֹו, ָיכֹול ַהֶּיֶלד ִלְגֹרם ְלֶהֶרס ְוֻחְרָּבן ָּגדֹול ָּבעֹוָלם!

 פרק
ו’ 

צעירים
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"ָּכְך ֶזה ַּגם ְּבָכל ַמֲעֶׂשה טֹוב ֶׁשל ְיהּוִדי. ְּבָכל ַמֲעֶׂשה טֹוב ֶׁשְּיהּוִדי עֹוֶׂשה, הּוא ְמַגֶּלה 
ֶאת ְמִציאּותֹו ָהֲאִמִּתית, ַהֶּקֶׁשר ֶׁשּלֹו ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא — ַהְיִחיָדה. הּוא ְמַגֶּלה ֶאת 
ַהֶּקֶׁשר ֶׁשּלֹו ִלְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו. ִאם ֵּכן, ָמה ַהֶּפֶלא ֶׁשֶּזה ּפֹוֵעל ַעל ָּכל ָהעֹוָלם — ֶׁשַּגם 

ּבֹו ִּתְתַּגֶּלה ַהְיִחיָדה, ַהִּגּלּוי ָהֱאֹלִקי ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה?"

ַהַּטְנק ִהְמִׁשיְך ִּבְנִסיָעתֹו ַעל ַהְּכִביׁש, ְוַגם ַמְחְׁשבֹוַתי 'ָנְסעּו' ְּבתֹוְך ֹמִחי... ְוִהֵּנה — 
ַרְמזֹור ָאֹדם ְלָפֵנינּו.

פֹוֶלע ָלַחץ ַעל ַהַּמֲעצֹור, ְוִהְמִׁשיְך ְלַהְסִּביר: "ְּבֶעֶצם, ַהְּׁשֵאָלה ֲאמּוָרה ִלְהיֹות ֲהפּוָכה: 
ֲהֵרי ִּגּלּוי ַהְיִחיָדה ֶׁשַּנֲעֶׂשה ֵאֶצל ְיהּוִדי — ֲאִפּלּו ְלֶרַגע ֶאָחד — ֶזה ַמֶּׁשהּו ֶׁשְּלַמְעָלה 
ֶזה  ַהְיִחיָדה —  ֶאָחד  ְלֶרַגע  ְיהּוִדי  ֵאֶצל  ֶׁשֵהִאיָרה  ָּבֶרַגע  ְוָלֵכן,  ְלַגְמֵרי!  ֵמַהְגָּבלֹות 

ָאמּור ְלַגּלֹות ִמָּיד ֶאת ַהְיִחיָדה ַהְּכָלִלית, ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו.

"ּוַמה ֶּׁשֹּלא מּוָבן ֶזה — ֶׁשַאֲחֵרי ָּכל "ַהַמֲּעִׂשים ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהּדֹורֹות, 
ֵהם  ּוֵביְנַתִים  ִנְפָלָאה,  ֱאֹלִקית  ְּפֻעָּלה  ּוָפַעל  ַהְיִחיָדה  ֶאת  ִּגָּלה  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֶׁשָּכל 

ִהְצָטְרפּו ִלְמַמִּדים ֲעצּוִמים — ֵּכיַצד ֲעַדִין ֹלא ִהִּגיַע ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו?!

"ֲאָבל ַּגם ִאם ֲאַנְחנּו ֹלא ְמִביִנים, ָּכל עֹוד ְּבֹפַעל ֹלא רֹוִאים ֶאת ַהְּגֻאָּלה — ֻמְכָרִחים 
ְלהֹוִסיף עֹוד ַמֲעֶׂשה! ּוִמי יֹוֵדַע? אּוַלי ַּדְוָקא ַהַּמֲעֶׂשה ַהָּקָטן ֶׁשְּלָך ָּכֶרַגע, הּוא ֶזה 

ֶׁשַּיְכִריַע ֶאת ַהַּכף ְוָיִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה".

יָּבִיא  לְִפעִָמים יָכֹול ֶאָחד לְַחׁשֹב . . ּכֵיצַד ּתֹובְעִים ִמּמֶנּוּ ׁשֶ
ר עֲבֹוָדתֹו  ֶאת ַהגְֻּאלָּה — גְֻּאלָּה ּכְלָלִית לְכָל ָהעֹולָם — ּכֲַאׁשֶ
יֵּׁש  ׁשֶ יְהוִּדי,  לְכָל  אֹוְמִרים  ּבָעֹולָם?!  ָקָטן  ּבְֵחלֶק  ַרק  ִהיא 
ָרֵאל" . .  ה ּכָאן ֶאֶרץ יִׂשְ יא ּדֹוֵרנוּ — ”עֲׂשֵ לְךָ הֹוָרָאה ִמנְּׂשִ
ָרֵאל" — ּבְִמקֹוְמךָ  לְִהְתַמּסֵר לְגְַמֵרי לַעֲׂשֹות "ּכָאן ֶאֶרץ יִׂשְ
ּבָעֹולָם  ּבְֶחלְְקךָ  ׁשֶ ּכֵיוָן  ּבְכָל ָהעֹולָם —  ּתְִפעַל  יְֵדי זֶה  וְַדוְָקא עַל   .  . הַּפְָרִטי 
יְהוִּדי  לְכָל  יֵׁש  ּכֵיצַד  מוּבָן,  גַּם  זֶה  ּפִי  וְעַל   .  . ּבָעֹולָם  ַהֲחלִָקים  ּכָל  נִכְלְלוּ 
זֶה  יְֵדי  עַל  ׁשֶ ּכֵיוָן   — ּכֻלֹּו  ָהעֹולָם  לְכָל  ַהגְֻּאלָּה  ֶאת  לְהָבִיא  ָהַאֲחָריוּת  ֶאת 
ּבְִפָרט — ּבְֶרגַע  לֵמוּת, ֲאִפלּוּ ּבְִפָרט ׁשֶ ה ֶאת עֲבֹוָדתֹו הַּפְָרִטית ּבִׁשְ הוּא עֹוׂשֶ ׁשֶ
ָרֵאל", וְעַל יְֵדי זֶה לְִפעֹל  ֶאָחד וָּמקֹום ֶאָחד, יֵׁש ּבְכֹחֹו לַעֲׂשֹות ִמּזֶה ”ֶאֶרץ יִׂשְ

לֵָמה ּבְכָל ָהעֹולָם. וּלְָהבִיא ֶאת ַהגְֻּאלָּה הַּשְׁ

ת ּפִינְָחס תשנ"ב. ּבָת ּפָָרׁשַ יַחת ַהּדְבַר ַמלְכוּת ׁשַ עַל ּפִי ׂשִ

הַָרבִּי אוֵֹמר
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ּתַכְלֶ'ס, ְמבִיִאים גְֻּאלָּה

ָרה ְ הַיְׁשָ הַדֶֶּרך
"ַּכּמּוָבן ֶׁשָּכל ַמֲעֶׂשה ֶׁשל ְיהּוִדי הּוא ַמְׁשָמעּוִתי", ִהְתָעֵרב ְׁשֵניאֹור ַהַּטְנִקיְסט, ֶׁשָּיַׁשב 
ִהְגִּדיר  ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א  ַהֶּנָהג. "ַאְך ֵיׁש ָּדָבר ֶאָחד ֶׁשאֹותֹו  ַּבַּסָּפה ַהְּסמּוָכה ִלְמקֹום 

ְּכ'ַהֶּדֶרְך ֲהִכי ַקָּלה ַוֲהִכי ְמִהיָרה ִלְפֹעל ֶאת ִּביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו'!"

"ּוַמה הּוא?" ִהְסַּתְקַרְנִּתי.

ְיֵדי  "ַעל  ְׁשֵניאֹור.  ֵהִׁשיב  ַהְּגֻאָּלה",  ְוִעְנְיֵני  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ְּבִעְנְיֵני  ַהּתֹוָרה  "ִלּמּוד 
ֶׁשִּנְלַמד ַמִהי ַהְּגֻאָּלה, ַמּדּוַע ְצִריִכים אֹוָתּה, ּוָמה הֹוֵלְך ִלְקרֹות ַּבְּגֻאָּלה, ֶזה ְיעֹוֵרר 
ָּבנּו ֶרֶגׁש ִלְרצֹות ֶאת ַהְּגֻאָּלה. ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה ֹלא ָיכֹול ִלְרצֹות ִלְנֹסַע ְלִטּיּול, ְלָמקֹום 
ֶׁשַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ַמה ְּבִדּיּוק עֹוִׂשים ָׁשם — ָּכְך ַּגם ֹלא ּתּוַכל ִלְרצֹות ֶאת ַהְּגֻאָּלה ִאם 

ֹלא ֵּתַדע ַמה ִּיְהֶיה ָׁשם..."

ְוִגּלּוי  ְׁשִליָט"א,  ָלַרִּבי  ְיהּוִדים  ִקּׁשּור  אֹודֹות   — ֹקֶדם  ֶּׁשִּדַּבְרנּו  ַמה  ִּבְׁשִביל  "ַּגם 
ְׁשֵניאֹור.  הֹוִסיף  ּוָמִׁשיַח",  ְּגֻאָּלה  ִעְנְיֵני  ִלְלֹמד  ָצִריְך   — ֶאְצָלם  ַהְּפָרִטית  ַהְיִחיָדה 
"ְּבנֹוָסף ְלָכְך ֶׁשָּצִריְך ְלַפְרֵסם ְלֻכָּלם ֶׁשָהַרִּבי הּוא ַהָּמִׁשיַח, ָצִריְך ַּגם ְלַהְסִּביר ָלֶהם, 
ַהֶּקֶׁשר  ַהְיִחיָדה —  ֶזה ֶׁשְּמַגֶּלה ּבֹו ֶאת  ָיִבין ֶׁשָהַרִּבי הּוא  ְּכֶׁשַהְיהּוִדי  'ָמִׁשיַח'.  ַמהּו 
ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוהּוא עֹוֵמד ְלַגּלֹות ֹזאת ָּבעֹוָלם ֻּכּלֹו, ַּבְּגֻאָּלה ֵּתֶכף ּוִמָּיד — הּוא 

ָיִבין ֶׁשָעָליו ְלַגּלֹות ֶאת ַה'ְיִחיָדה' ַהְּפָרִטית ֶׁשּלֹו, ְוִיְתּכֹוֵנן ְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִׁשיַח".

ִהַּגְענּו ְלִמְתַחם ֶמְרַּכז ַהְּקִנּיֹות ָהֲעָנק. פֹוֶלע ָאַחז ֵהיֵטב, ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו, ַּבֶהֶגה ָהֲעָנק, 
ְוִהְתַקֵּדם ַאט ַאט ְּבטּור ַהְּמכֹוִנּיֹות. הּוא ִהְנִמיְך ְמַעט ֶאת ַהּוֹוְליּום, ִמּׁשּום ֶׁשָהִיינּו 
ְּכָבר ֻמָּקִפים ְּבִקירֹות ַהִּמְתָחם ֶׁש'ָּסְגרּו' ֶאת ַהְּצִליִלים ְוִהְגִּבירּו ֶאת ָעְצַמת ַהֵּׁשַמע.

"ֵיׁש  ַהְּכִריָזה,  ְּבַמֲעֶרֶכת  פֹוֶלע  ֶׁשל  קֹולֹו  ָרַעם  ֵמַחַּב"ד!"  ְלֻכָּלם  טֹוִבים  "ָצֳהַרִים 
ְנבּוָאתֹו ֶׁשל  ַלֲעׂשֹות ֹזאת ָּכאן.  ֻמְזָמִנים  ְוַאֶּתם  ְּתִפִּלין,  ְלָהִניַח  ַּכָּמה ָׁשעֹות  ֲעַדִין 
ֶמֶלְך  ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש  ָהַרִּבי 
ָמִׁשיַח  ֶזה  ִהֵּנה  ַהָּמִׁשיַח: 

ָּבא!"

ֵמַהַּצד  ָעָליו  ִהְסַּתַּכְלִּתי 
הּוא  ַהּיֹום  'ָּכל  ְּבַהֲעָרָצה. 
ָחַׁשְבִּתי,  ָּבֶזה',  ַרק  ָעסּוק 
ֵהִציפּו  ִקְנָאה  ּוְרָגׁשֹות ֶׁשל 
ֲאִני  ַּגם  ַהְלַואי  אֹוִתי. 
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ָיֹכְלִּתי ַלֲעֹסק ָּכל ַהּיֹום ְּב'ִמְבָצִעים' ְוַלֲהֹפְך ֶאת ָהעֹוָלם... ַאְך ִמָּיד ִנְזַּכְרִּתי ֶׁשַּגם ֲאִני 
ָיכֹול ַלֲהֹפְך ֶאת ָהעֹוָלם — ַעל ְיֵדי ַהַּמֲעִׂשים ַהְּקַטִּנים ֶׁשִּלי!

• • •

ֶהְחַלְטִּתי! ֵאין ַמָּצב ֶׁשעֹוֵבר עֹוד יֹום ַּבָּגלּות. ֶאְתַעֵּקׁש ָּכל ֶרַגע, ֹלא ֶאֵּתן ַלֵּיֶצר ָהַרע 
ְלַנֵּצַח אֹוִתי! ַּגם ִאם ַהֵּיֶצר ָהַרע ְיַנֶּסה ְלַׁשְכֵנַע אֹוִתי ֶׁשֶּמעְנִּדי ַמָּמׁש ְמַעְצֵּבן אֹוִתי 
— ֹלא ֶאְתַעֵּלם ֵמַהַהְפָרעֹות ֶׁשל ֶמעְנִּדי, ָּפׁשּוט ְּכֶׁשֲאִני ֶאְקֹלט ִמי ֲאִני ֶּבֱאֶמת — ֹלא 

ֶאְתַעְצֵּבן ִמֶּמּנּו!

ַהִּמִּלים,  ֶׁשל  ַהַּמְׁשָמעּות  ָמה  ֵאַדע  ַהְּתִפָּלה,  ַאֲחֵרי  'ְיִחי'  אֹוֵמר  ְּכֶׁשֲאִני  ַּגם  ֵמַהּיֹום 
ְוֶאְׁשַּתֵּדל ְלַגּלֹות ְּבָכל ְּפָרט ְּבַחַּיי ֶאת ַה'ְיִחיָדה'. ַּגם ְּכֶׁשֹאַמר ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה 
ִיְׂשָרֵאל' אֹו 'ֶאת ֶצַמח ָּדִוד ַעְבְּדָך', ֶאְתַּכֵּון ַהְרֵּבה יֹוֵתר ַלִּמִּלים  ֶאת ִּבְרַּכת 'ּגֹוֵאל 

ֶׁשֲאִני אֹוֵמר.

ַהִהְתַּגלּות  ֶׁשַּתִּגיַע  ַעד  ֶׁשִּביָכְלִּתי  ַמה  ָּכל  ְוַלֲעׂשֹות  ְלִהְתַעֵקׁש  ַמְבִטיַח  ֲאִני  ַרִּבי! 
ְּבֹפַעל ַמָמׁש!

ָהעֹולָם  יַח ָאַמר ׁשֶ ָהַרּבִי ֶמלֶךְ ַהּמָׁשִ יַח. ַהיֹּום, ַאֲחֵרי ׁשֶ לְָהבִיא לִימוֹת ַהּמָׁשִ
ְמיֶֻחֶדת לְזֵָרז ֶאת  ּכַוָּנָה  וִּמצְוָה עִם  ּכָל ִמצְוָה  ְמַקיְִּמים  ֲאנְַחנוּ  מוּכָן לַגְֻּאלָּה, 

ַהגְֻּאלָּה.

ים ִמּמֶנּוּ,  ּדֹוְרׁשִ ית. לְכָל ֶאָחד יֵׁש סוּג עֲבֹוָדה ַהּמְַתִאים לֹו ׁשֶ לִיחוּת ִאיׁשִ ׁשְ
ד וְכָךְ הוּא הֹוֵפךְ ֶאת ָהעֹולָם. וּבָזֶה עָלָיו לְִהְתַמּקֵ

לְִפקַֹח ֶאת ָהעֵינַיִם. עַל יְֵדי לִּמוּד ּתֹוַרת ַהֲחִסידוּת נְִרֶאה ֶאת ַהגְֻּאלָּה ּבָעֹולָם, 
ה, ֶאלָּא ּבְִדיּוּק לְֶהֶפךְ: ּכָל  ָהעֹולָם הוּא לֹא ּבְִסִתיָרה לֱֶאלֹקוּת וְּקֻדּשָׁ נְגַלֶּה ׁשֶ

ָהעֹולָם ָקׁשוּר וְָדבוּק ּבַה' ֶאָחד!

ֶאת  לְהָבִיא  ּבְכָֹחּה  ּבְיֹוֵתר  ַטנָּה  ַהּקְ וֲַאִפלּוּ  ּפְעֻלָּה  ּכָל  ַהּכַף.  ֶאת  לְַהכְִריעַ 
וְָקא ִהיא  ַהגְֻּאלָּה. וְלָכֵן לֹא 'נְִמָאס' ַאף ּפַעַם לְהֹוִסיף ּבְעֹוד ּפְעֻלָּה, ּכִי אוּלַי ּדַ

ּתָבִיא ֶאת ַהגְֻּאלָּה.

לָּה  ַהּקַ ָרה  ַהיְׁשָ ֶרךְ  ַהּדֶ ִהיא  יַח  וָּמׁשִ גְֻּאלָּה  ּבְעִנְיְנֵי  ַהלִּּמוּד  ָרה.  ַהיְׁשָ ַהדֶֶּרךְ 
וְַהּמְִהיָרה לְהָבִיא ֶאת ַהגְֻּאלָּה. ּכִי עַל יְֵדי ַהלִּּמוּד נֵַדע ַמִהי ַהגְֻּאלָּה וִּמּמֵילָא 

ִהיא ּתַגִּיעַ. נְִרצֶה ׁשֶ

לַָמְדנוּ 
הַיּוֹם
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ְלהֹוִסיף עֹוד  ָהַרִּבי  ֵמֶהם  ָׁשם ּתֹוֵבַע  ַלְּׁשלּוִחים,  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ִׂשיָחה  ָלַמד  ַאְבֵריִמי  א 
ְועֹוד מֹוָסדֹות ַלֵּבית ַחַּב"ד, ְוַאְבֵריִמי ֵהֵחל ַלְחֹׁשב ֵּכיַצד ַּגם הּוא ּבֹוֶנה מֹוָסד ָּכְלֶׁשהּו 

ְלַמֵּלא ֶאת ְרצֹון ָהַרִּבי.

ְּכֹתב ַּבּׁשּורֹות ַהָּבאֹות ַמּדּוַע ַאְבֵריִמי ֵאינֹו צֹוֵדק.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
._____________________________________________________

ְוִלְראֹות  ָהֵעיַנִים  ֶאת  ִלְפֹקַח  ֶאְפָׁשר  ַהֲחִסידּות  ִלּמּוד  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהּיֹום  ָלַמְדנּו  ב 
ֶׁשַהֹּכל מּוָכן ַלְּגֻאָּלה.

ַנֵּסה ַלְחֹׁשב ֵּכיַצד ִנְראֹות ַהְּפֻעּלֹות ַהָּבאֹות ְּבִלי ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ְוִעם ִלּמּוד ַהֲחִסידּות:

ֲארוּחוֹת:
ְּבִלי ִלּמּוד ַהֲחִסידּות: _______________________________________
._____________________________________________________

ִעם ִלּמּוד ַהֲחִסידּות:

_____________________________________________________
._____________________________________________________

דַּּפֵי
עֲבוָֹדה
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ּתְפִלּוֹת:
ְּבִלי ִלּמּוד ַהֲחִסידּות: _______________________________________
._____________________________________________________

ִעם ִלּמּוד ַהֲחִסידּות:

_____________________________________________________
._____________________________________________________

ּפְעִילוּת:
ְּבִלי ִלּמּוד ַהֲחִסידּות: _______________________________________
._____________________________________________________

ִעם ִלּמּוד ַהֲחִסידּות:

_____________________________________________________
._____________________________________________________

ג ְמַתח ַקו ֵּבין ַהִּמְקִרים ַהָּבִאים — ַהִאם ֵהם ַמְתִאיִמים ְלַחָּיל ָרִגיל אֹו ְלַחָּיל ַעְקָׁשן.

   

ןחַיָּל ָרגִיל חַיָּל עְַקׁשָ

ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִאָּמא ְמַבֶּקֶׁשת 
ִמֶּמִּני ֲאִפּלּו ֶעְזָרה ְקַטָּנה, 
ֲאִני ְמַבֵּצַע אֹוָתּה ִּבְזִריזּות 
ָּגמּור  ְּבִבָּטחֹון  ּוְבִׂשְמָחה 
ֶאת  ֶׁשָּתִביא  ַהְּפֻעָּלה  ֶׁשּזֹו 

ַהִהְתַּגּלּות.

ִׁשְכֵנַע  ֶׁשִּלי  ְּכֶׁשַאָּבא 
ְּבַעל  ַּתְנָיא  ִלְלֹמד  אֹוִתי 
ַהֵּסֶפר  ֶאת  ָּפַתְחִּתי  ֶּפה, 
ְוָרִאיִתי ִמִּלים ָקׁשֹות. ָאז 
ְּדָבִרים  ִלְלֹמד  ֶהֱעַדְפִּתי 

ֲאֵחִרים ַקִּלים יֹוֵתר.

ָיַׁשב  ְׁשמּוִליק 
ְוִתְכֵנן ֵּכיַצד הּוא 
ְלָכל  ְמַפְרֵסם 
ָּבָאֶרץ  ַהְּיהּוִדים 
הּוא  ֶׁשָהַרִּבי 

ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח.
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ְלָהִביא ַהְיָׁשָרה  ַהֶּדֶרְך  הּוא  ּוָמִׁשיַח  ְּגֻאָּלה  ְּבִעְנְיֵני  ֶׁשַהִּלּמּוד  ַהּיֹום  ָלַמְדנּו  ד 
ֶאת ַהְּגֻאָּלה.

ְּכֹתב ֲחִמָּׁשה ְסָפִרים ֶׁשַאָּתה ַמִּכיר ְּבִעְנְיֵני ְּגֻאָּלה ּוָמִׁשיַח:

א. _______________.

ב. _______________.

ג. _______________.

ד. _______________.

ה. _______________.

ַהְסֵּבר ַּבִּמִּלים ֶׁשְּלָך ַמּדּוַע ֶּבֱאֶמת ַהִּלּמּוד ַעל ַהְּגֻאָּלה הּוא ַהֶּדֶרְך ַהְיָׁשָרה?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
._____________________________________________________
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לזכות
החייל בצבאות 

השם
 צבי יחיאל שי'

 בן דרייזל

שיגדל להיות חסיד 
ירא שמים ולמדן 
לנח"ר הרבי מלך 

המשיח

לזכרון
החייל בצבאות ה'

אברהם דוד בן יבלח"ט ר' 
שניאור זלמן שיחי'

ליבעראוו

הקיצו ורננו שוכני עפר 
והוא בתוכם בהתגלות 

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
 שליט"א

תומ"י ממש

 לעילוי נשמת
 ר' מאיר בן יעקב ושרה

 ר' אברהם חיים בן מאיר ווילמה
 ר' יעקב בן שלמה

 ר' אשר ארמין בן שלמה
 ר' יצחק בן שלמה
 מרת ציטה בת דוד

לאה בת מאיר ווילמה

 הקיצו ורננו שוכני עפר והם בתוכם
בהתגלות הרבי מלך המשיח, תיכף ומיד ממש

 ללידה קלה וזחו"ק בבריאות טובה בגשמיות וברוחניות
לסימה בת מזל ומאיר
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לזכות
חתן הבר מצווה

 הת' מנחם מנדל שיחי'
בן חנה בקרמן

לרגל הגיעו למצוות
ר"ח אלול ה'תשע"ו

שיגדל להיות חסיד ירא 
שמים ולמדן לנח"ר הרבי 

מלך המשיח

לזכות
חתן הבר מצווה

הת' מנחם מענדל שיחי' 
בן ר' לוי יצחק סגל

לרגל הגיעו למצוות
ד' מנחם אב ה'תשע"ו

שיגדל להיות חסיד ירא 
שמים ולמדן לנח"ר הרבי 

מלך המשיח

לזכות
חתן הבר מצווה

 הת' שניאור זלמן
שיחי' ווגעל

לרגל הגיעו למצוות
ו' אלול ה'תשע"ו

שיגדל להיות חסיד ירא 
שמים ולמדן לנח"ר הרבי 

מלך המשיח

לזכות
חתן הבר מצווה

 הת' שמעון שיחי'
בן ירדנה

לרגל הגיעו למצוות
ט"ז מנחם אב ה'תשע"ו

שיגדל להיות חסיד ירא 
שמים ולמדן לנח"ר הרבי מלך 

המשיח
 ולזכות התמים

מנחם מענדל בן ירדנה
לרגל יום הולדתו בכ"ט תמוז, 

לשנת הצלחה בגשמיות 
וברוחניות
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מקורות לחוברת מתעקשים

דקים  מאוד  נושאים  הרבה  זו  שבחוברת  מכיון 
ועדינים לובנו והוגשו בצורה פשוטה וברורה לילדים 
במראי  הגדול  הצורך  מובן  אחת,  כמקשה  בלול 
מקומות מפורטים לכל פרט ופרט. מצד שני, מפאת 
קוצר ודוחק הזמן לא התאפשר לעשות זאת בצורה 
מושלמת, כך שלא הספקנו לכתוב ולפרט את המראי 
מקומות להכל, וגם אלה שנכתבו, הנה חלקם נכתבו 
בארוכה ובפרטיות וחלקם בקצרה, ולאו דוקא בסגנון 

אחיד — כפי מידת הפנאי.
פרק א

וזה  בתחתונים  דירה  שיהיה  העולם  בריאת  תכלית 
יהיה בגאולה — תניא פל"ו.

דירה בתחתונים הוא רצון ה' ואין שייך להקשות ע"ז. 
— פתגם אדה"ז הידוע "אויף א תאוה איז קיין קשיא 

נישט" הובא בהמשך תרס"ו סוף ע' ז.
דירה בתחתונים ע"י עבודת הבירורים, כל המסייעים 

למצוה מתבררים. — תניא פל"ז.
לפ'  ב  שיחה  חי"ב  לקו"ש   — התחתונים.  ע"י  דירה 

תזריע ס"ה. ועוד.
איך ייעשה העולם דירה אם כל מציאותו הוא העלם 
אד"ש  בדברי  הפשט  זהו  לכאורה   — אלוקות?  על 

בלקו"ש חי"ב שיחה ב לפ' תזריע בתחילת ס"ו.
של  האמיתית  מציאותו  גילוי  ע"י  בתחתונים  דירה 
 — האמיתי.  יש  עם  חד  הוא  הנברא  שהיש  העולם 
לקו"ש שם הערה 30. וראה שיחת ש"פ חקת תשמ"ח 

הערה 42. ועוד.

פרק ב
זה  העולם  של  האמיתית  מציאותו  רואים  שלא  זה 
מכיון שלא רואים את מציאותה האמיתית של התורה, 
)שהיא  התורה  של  האמיתית  מציאותה  כשתתגלה 
האמיתית  מציאותו  גם  יתגלה  הקב"ה(  עם  מאוחדת 
של העולם )כח העצמות שבו, וראה לעיל במקורות 
לפ"א בענין מציאותו האמיתית של העולם(. — שיחת 

ש"פ נשא תנש"א.
התורה חדשה דלעתיד היא העלם שאינו שייך לגילוי 
יום ב' דחג  ויתגלה רק ע"י משיח צדקנו. — שיחת 
אולם  תצא",  מאיתי  חדשה  תורה  "בענין  השבועות 
שם הביאור הוא ע"פ נגלה יותר, שמה שיתגלה דוקא 
ע"י משיח צדקנו הוא כי הוא נביא ויתגלה אליו מן 
השמים, והמבואר בפנים שהוא מכיון שתורה חדשה 
היא בחינת יחידה שבתורה ומשיח הוא בחינת יחידה 

הוא משיחת ש"פ פ' נשא הנ"ל שמבאר שע"י גילוי 
בחינת יחידה מתגלה ה"תורה חדשה", וראה סעיף יא 
בשיחה " . . בחי' היחידה — בחינתו של משיח שעל 

ידו נעשה החידוש דתורה ודשמים וארץ".
לא  הענינים  הענינים  דקות  בסיבת  למודעי:  וזאת 
הנשמה  עצם  בין  החילוק  לבאר  זו  בחוברת  נכנסנו 
אותו  הוא  שבכללות  מפני  שבנפש  היחידה  ובחינת 
הענין אלא שהשתדלנו שכאשר מדובר אודות בחינת 
עצם הנשמה לא יוזכר השם יחידה בפירוש )החילוק 
יציאה  פירושה  היחידה  שדרגת  בכללות,  ביניהם 
הקדוש-ברוך-הוא,  עם  להתאחד  האדם  ממציאות 
במציאותו  שהוא  שכמו  פירושו  הנשמה  עצם  ואילו 
הוא אחד הוא עם הקב"ה. — ראה בכל זה שיחת ש"פ 
תולדות )הב'( תשנ"ב. ולכאורה הוא ע"ד ב' האופנים 
בעצם הנשמה המבוארים בד"ה ואתה תצוה תשמ"א 
סעיף יו"ד. לשלימות הענין ראה גם ד"ה פדה בשלום 

והמשכו ד"ה להבין ענין נרות חנוכה תשכ"ו(.
ענין ביאת המשיח הוא התגלות היחידה. — קונטרס 
תולדות  ש"פ  שיחת  החסידות'.  תורת  של  'ענינה 
תשנ"ב. וראה הדרן על הרמב"ם תשמ"ו סי"ב )נדפס 

בלקו"ש חכ"ז ע' 236( ובהערות שם. ועוד.
גילוי  היא  חדשה  התורה  גילוי  שמביאה  העבודה 
אופן  )ביאור  הנ"ל.  נשא  ש"פ  שיחת   — היחידה. 
העבודה דגילוי היחידה ראה ד"ה פדה בשלום הנ"ל 
נעשים  שלו  הטבעיים  שכחות  ע"י   .  .  " יב  סעיף 
שנרגש  ע"י  נעשה  שזה  לומר,  )דיש  אלקיים  כחות 
אצלו )בהעלם עכ"פ( שאמיתת המצאו ית' היא היא 
המציאות שלו( הוא המשכת הגילוי דפנימיות עתיק". 
בנוגע  הנ"ל  חנוכה  נרות  ענין  להבין  ד"ה  גם  וראה 

לאופן המס"נ דמתתיהו ובניו(.

פרק ג
חסידות היא טעימה מתורתו של משיח, אלא שבימות 
בארוכה  ראה   — ראיה.  של  באופן  זה  יהיה  המשיח 
היא  )חסידות  החסידות'  תורת  של  'ענינה  קונטרס 
לי"ט  שיחה  ל  חלק  שיחות  לקוטי  שבתורה(.  יחידה 
של  לתורתו  הכנה  שהוא  יותר  מודגש  )ושם  כסלו 
תורת  גילוי  "ווָאס  תנש"א  סיון  כ"ח  שיחת  משיח(. 
"טעימה"  של  באופן   — התחלה  די  איז  החסידות 
עכ"פ, ָאבער דָאס גיט ַא טעם אין דעם גַאנצן ענין 
פנימיות  גילוי  פון   — טעימה(  של  ענין  )כפשטות 
הע'   199 ע'  חט"ז  לקו"ש  גם  וראה  דלע"ל".  התורה 
כסלו  בי"ט  החסידות  תורת  גילוי   .  .  " בשוה"ג   56
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כ"א  כו'(,  )כרשב"י  "הבל"  של  באופן  רק  לא  הוא 
)אף  הזקן  אדמו"ר  ע"י  למטה  ונמשך  "ניתן"  שכבר 
שגם תורת החסידות שבתורתו של משיח תהי' באופן 

נעלה מאשר עתה — שה"ז לימוד ע"ד ראי'(".
שיחת   — הכללית'.  'יחידה  בחינת  הוא  הדור  נשיא 
ש"פ האזינו תנש"א ס"ט. ומצד זה הוא משיח שבדור 
. זה בית   . 'ואהי להם מקדש מעט  — ראה קונטרס 
רבינו שבבבל' הערה 53. שיחת ליל שמח"ת תשמ"ו 
הנ"ל  ולכאורה   .)360 ע'  חכ"ט  בלקו"ש  )נדפס  ס"ג 
הוא בהדגשה יתירה בנשיאי תורת החסידות — ראה 
גם  ראה  הענין  לכללות   .53 הערה  הנ"ל  קונטרס 
לקו"ש חל"א שיחה א לפר' בשלח. ח"ב הוספות ליו"ד 

שבט סמ"א. שיחת ש"פ שמות תשנ"ב.
עבודת דור השביעי לעשות דירה בתחתונים בפועל 
ממש. — ד"ה באתי לגני תשי"א. וראה גם שיחת ש"פ 
וארא תשנ"ב. לשלימות הענין ראה קונטרס 'בך יברך 
ישראל' )נדפס בספר השיחות תשנ"ב ע' 344 ואילך(.
ראה   — בעולם.  המשיח  מלך  של  פעולתו  תחילת 
שיחת ש"פ וישב תשנ"ב. ש"פ משפטים תשנ"ב. וראה 

גם שיחת ש"פ אחו"ק תנש"א סי"ב-י"ג.

פרק ד
גילוי  שאין  מזה  מזועזע  הוא  הנשמה  עצם  מצד 
אלוקות. — ד"ה ואתה תצוה תשמ"א ס"ט ואילך )ואף 
ששם מבואר שע"י שהוא מזועזע מתגלה עצם הנשמה 
ואילו כאן מבואר שהזעזוע הוא ע"י שמגלה את עצם 
הנשמה, לכאורה היינו הך דזעזוע זה הוא גילוי עצם 
הנשמה, וכמו שכ' שם לענין גילוי הנשמה שע"י מס"נ 
אף שמס"נ הוא ע"י גילוי עצם הנשמה )אלא שמתגלה 
גם  וראה  הוא בעניננו.  ולכאורה עד"ז  החושך(,  ע"י 

לקו"ש חכ"ג מטות-מסעי — מנ"א(.
הנ"ל הוא גם מצד הלכה. — שיחת י"ב תמוז תשד"מ.
וישלח  ש"פ  שיחת   — הבירורים.  עבודת  נסתיימה 

תשנ"ב סי"א.
'הנה זה משיח בא' כנבואה, והחילוק בין נבואה לסתם 
 116 והערה  תנש"א  שופטים  ש"פ  שיחת   — קביעה. 
חי"ט  ס"ו.  ג לפר' שופטים  שם. לקו"ש חל"ד שיחה 

שיחה ג' לפר' שופטים ס"ט.
בעולם  לפעול  מתחילה  שהגאולה  שרואים  מכיון 
תנש"א  משפטים  ש"פ  שיחת   — הציפיה.  מתחזקת 

ס"ט.
ע"י הגעגועים מביאים הגאולה. — לקו"ש חכ"ח שיחה 

לפ' מטות-מסעי.

פרק ה
ולכן  זה הרבה מהמקורות מצויינים בגוף הפרק  בפרק 

לא ראינו צורך לציינם כאן שוב.

לשליח  יש  וממילא  השליחות  הפועל  הוא  המשלח 
הכחות דהמשלח. — שיחת שמח"ת תשכ"ז. מכתב כ"ב 

אלול תשי"ב. ובריבוי מקומות.
הקב"ה רוצה שהגאולה תבוא דוקא ע"י עבודה כדי 
שנהיה לא רק מקבלים אלא שותפים. — ע"פ שיחות 

י"א ניסן תשל"ב.
חילוק בין פועל לבעה"ב. — לקו"ש חכ"ג שיחה ליב-

יג תמוז ס"ו ואילך. ועוד.
כל אחד צריך לקחת אחריות שיהיה נוגע לו אישית. 

— שיחות כ"ח ניסן וש"פ שמיני תנש"א.
גדול'  'קהל  בספר  נלקטו  'הקהל'  בענין  מקורות 

)הוצאת ממ"ש תשע"ו(.
ניסן תשמ"ח. שיחת  ב'  'יחי'. — שיחת  הכרזת  ענין 

ש"פ תולדות תשנ"ב.
ביאת משיח ע"י התגלות היחידה שבכאו"א. — שיחת 

ש"פ תזו"מ תנש"א הערה 74. ועוד.

פרק ו
פינחס  ש"פ  שיחת   — הפרטי.  עולמו  את  להפוך 

תנש"א. ועוד.
פתיחת העיניים ע"י לימוד החסידות. — שיחת ש"פ 

ויצא תשנ"ב.
ש"פ  שיחת   — היחידה.  גילוי  שמצד  ישראל  אהבת 
מטו"מ תנש"א. לשלימות הענין ראה גם תניא פל"ב. 
תצוה  ואתה  ד"ה  בשלח.  לפ'  א  שיחה  חל"א  לקו"ש 

תשמ"א סי"א.
מעשה של יהודי אינו מעשה 'קטן' וצריך להביא את 
ההתגלות. — ראה שיחת עשרה בטבת תשמ"ז הערה 
123. שיחת יו"ד שבט תשמ"ו. וראה שיחת ש"פ פינחס 
תנש"א סעיף יג. לשלימות הענין ראה ד"ה בלע המות 
לנצח תשכ"ה סעיף ד. ועוד. וראה גם ד"ה ואתה תצוה 

תשמ"א סעיף ט.
שיחת   — הישרה.  הדרך  ומשיח  גאולה  עניני  לימוד 

ש"פ תזו"מ תנש"א.
שרה  חיי  ש"פ  שיחת   — משיח.  של  ענינו  הסברת 

תשנ"ב.




