
ב"ה ָּכֵעת ַנְחֹזר ַלְמֹצָרע - ֻמְסָּבר ַּבֲחִסידּות ֶׁשַהְּנָגִעים 
ִנְּצלּו  ֶׁשֹּלא  ְּגבֹוִהים  רּוָחִנִּיים  ְּבֶעֶצם אֹורֹות  ֵהם 
ִלְלֹמד  ָצִריְך  ַהְמֹצָרע  ַּגם  ָלֵכן  ָּכָראּוי.  אֹוָתם 
ּתֹוָרה - "ֹזאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְמֹצָרע" - ַעל ְמָנת 
"ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה". ֶׁשַּיִּגיַע ְלִבּטּול ַלה', 

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ֵהַבְנִּתי, ָּכְך ַּגם ַהָּגלּות - ִהיא ִנְרֵאית 
ְנַקֵּבל  ַּבֹּגָלה  א'  ַנְכִניס  ַרק  ִאם  ַאְך  ָוֶנַגע,  ֹחֶׁשְך 
ְּגֻאָּלה! ַהַּמָּטָרה ֶׁשל ַהָּגלּות ִהיא ְלַהֲעלֹות אֹוָתנּו 
ְלָמקֹום ָּגבֹוַּה ְמאֹוד, ַאְך ֹּפה ָּבעֹוָלם ְלַמָּטה ָאנּו 
רֹוִאים ָצרֹות ּוְנָגִעים. ְוַעל ְיֵדי ַהַּמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים 

ְוִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו ִמּתֹוְך ְמִסירּות ֶנֶפׁש ּוִבּטּול 
ָהאֹורֹות  ֶאת  מֹוִריִדים  ֲאַנְחנּו  ַּבָּגלּות,  ַלה' 
ַהְּגבֹוִהים ָהֵאֶּלה ְלַמָּטה ּופֹוֲעִלים ְּגֻאָּלה ָּבעֹוָלם. 
ּוָמִׁשיַח! ְּגֻאָּלה  ְּבִעְנְיֵני  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ּוִבְמֻיָחד 

ֶׁשעֹוד  ָרצֹון  ְיִהי  ְמאֹוד.  ָיֶפה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַהִּמִּלים  ֶאת  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשִּנְקָרא  ִלְפֵני  ַהַּׁשָּבת 
ְלֵלַדת  ִנְזֶּכה   - ָזָכר"  ְוָיְלָדה  ַתְזִריַע  ִּכי  "ִאָּׁשה 
ְלָבֵרְך:  ְונּוַכל  ִצְדֵקנּו,  ְמִׁשיַח  ְוִהְתַּגּלּות 
ַהֶּזה"! ִלְזַמן  ְוִהִּגיָענּו  ְוִקְּיָמנּו  "ֶׁשֶהֱחָינּו 

ְּבָמַסע
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עש"ק ָּפָרַׁשת ַּתְזִריַע-ְמֹצָרע, ר"ח ִאָּיר, ְימֹות ַהָּמִׁשיַח, 70 ָׁשָנה ִלְנִׂשיאּות כ"ק אד"ש, תש"פ

ם? י ָגִע ְּנ ַה ְו ת  רֹו ָּצ ַה ל  ָּכ ל  ֶׁש ה  ָר ָּט ַּמ ַה י  ִה ַמ  ֵציָדה
ַלֶּדֶרְך

ם י ִג ָּׂש ֻמ ּו ם  י ִכ ָר ְּד ת  ַּפ ַמ
ַהִּמּדֹות,  ֶׁשַבע  ִמּתֹוְך  ַהְּׁשִליִׁשית  ַהִּמָּדה   - ִּתְפֶאֶרת 
ַהְמַחֶּבֶרת ֶאת ְׁשֵּתי ַהִּמּדֹות ַהּקֹוְדמֹות. ֶחֶסד הּוא ַהַהְׁשָּפָעה 
ַהִהְׁשּתֹוְקקּות  ִהיא  ְּגבּוָרה  ְלַמָּטה,  ֵאֵלינּו  ֶׁשּמֹוִריד  ה'  ֶׁשל 
ֶׁשָּלנּו ְלִהְתָקֵרב ֶאל ה' ְוַלֲעלֹות ַמְעָלה ְּברּוָחִנּיּות. ַהִּתְפֶאֶרת 
ַהֲהָפִכים:  ֶאת  ְלַחֵּבר  ָלנּו  ֶׁשעֹוֶזֶרת  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַהּתֹוָרה  ִהיא 
ָחְכָמתֹו  ֶאת  ֶׁשָּלנּו,  ַהַּתְחּתֹון  ָּבעֹוָלם  ַהַּגְׁשִמי  ַּבֵּׂשֶכל  ִלְלֹמד 

ָהֶעְליֹוָנה ְוַהַּנֲעֵלית ֶׁשל ַהָּקָּב"ה.

ֶׁשָהעֹוָלם  רּוָחִנִּיים  ְטמּוִנים אֹורֹות  ַּבָּגלּות  ּוְגֻאָּלה -  ּגֹוָלה 
ַהּתֹוָרה,  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ְלָכְך  ַהִּתּקּון  ְלַקֵּבל.  ָיכֹול  ֹלא 
ְּביֹוֵתר,  ַהְּגדֹוִלים  ְלַהְכִניס ֶאת ָהאֹורֹות  ַהּכַֹח  ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֶאת 
ְּבֹאֶפן ֶׁשּיּוְכלּו ְלַקֵּבל אֹוָתם ָּבעֹוָלם. ָּכְך ְמַגִּלים ְּבתֹוְך ַהּגֹוָלה 

ֶאת ַהְּגֻאָּלה.

ֶמֶלְך ְוַרב - ַּגם ְּבֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ַקָּים ִחּבּור ַהֲהָפִכים, ִמַּצד 
ֵאָליו  ִמְתַּבְּטִלים  ֶׁשֻּכָּלם  ְוָגבֹוַּה,  ְמרֹוָמם   - ֶמֶלְך  הּוא  ֶאָחד 
סֹודֹות  ֶאת  ֶׁשְּמַלֵּמד   - ַרב  הּוא  ֵׁשִני  ּוִמַּצד  עֹל.  ְּבַקָּבַלת 
ְּבֹאֶפן  ֶׁשָּלנּו,  ַלֵּׂשֶכל  אֹוָתם  ּוַמְכִניס  ְּביֹוֵתר  ַהַּנֲעִלים  ַהּתֹוָרה 

ְּפִניִמי.

ֻמְקָּדׁש ִלְרפּוַאת ָהַרב ַאְבָרָהם ְיַׁשְעָיהּו ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ֲהַדָּסה ֶהֶּבר
ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ּוְקרֹוָבה

ָראֵׁשי ֵּתבֹוַתי - ָהָאבֹות ְוָרֵחל.
ַהֵּׁשִני ְלִפי ַהֵּסֶדר, ְּבִניָסן ַהְתֵחל.

ָּכל יֹום ִּבי ִנְסָּפר ְּבצּוָרה ְמֻסֶּדֶרת,
ְּביֹוִמי ַהֵּׁשִני נֹוַלד 'ִּתְפֶאֶרת ֶׁשְּבִתְפֶאֶרת'.

ִמי ֲאִני?

ִחיַדת ַהָּׁשבּוַע

ִלְזכּות ַהַחָּיִלים ְּבִצְבאֹות ה' ֶׁשּיֹום ֻהַּלְדָּתם ָחל ְּבָיִמים ֵאּלּו:

ַהָּתִמים ַחִּיים ָׁשלֹום ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ַּבְתָיה ְּבָרָכה ִּתְחֶיה ָּפָרְדִני
ַהָּתִמים יֹוֵסף ְצִבי ַהֵּלִוי ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ְׁשלֹוִמית ִּגיָטה ִּתְחֶיה ַהֵּלִוי

ַהָּתִמים ֵלִוי ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ְּבָרָכה ִּתְחֶיה לּוגֹוב
ַהָּתִמים ָׁשלֹום ּדֹב ֶּבער ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן נּוִרית ִּתְחֶיה ִּפיְנֶטל

ַהָּתִמים ָׁשלֹום ּדֹב ֶּבער ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ָרֵחל ִּתְחֶיה ִּדיְקְׁשֵטיין
ַהָּתִמים ְׁשמּוֵאל ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ִניָרה ִּתְחֶיה נּוִגיְנְסִקי

ַהָּתִמים ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ִניָרה ִּתְחֶיה נּוִגיְנְסִקי
ַהָּתִמים ֵלִוי ְנֶחְמָיה ְיִחי ַהֶּמֶלְך ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ֶאְפָרת ָׂשָרה ִּתְחֶיה ַמְייַדְנִצ'יק

ַהָּתִמים ִיְׂשָרֵאל ַאְרֵיה ֵלייּב ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ִצּפֹוָרה ַחָּיה ִּתְחֶיה ֶּפְרִסיקֹו
ַהָּתִמים ָמִׁשיַח ְמַנֵחם ֶמעְנְּדל ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ֲחִניָתה ִּתְחֶיה ֶאְלַיאס
ַהָּתִמים ְמַנֵחם ֶמעְנְּדל ַהֹּכֵהן ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ְּדָגִנית ֲאִמיְלָיה סּוַחֶּייק

ֶׁשִּתְהֶיה ָלֶהם, ְּכִבְרַּכת ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א, ְׁשַנת ַהְצָלָחה!

ְלהֹוִסיף ְּכִפי ְיָכְלֵּתנּו ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּוִבְפָרט ְּבִעְנְיֵני ְּגֻאָּלה ּוָמִׁשיַח  

)ע"פ ְּדַבר ַמְלכּות  ַּתְזִריַע-ְמֹצָרע  תנש"א(

‹ְּכֵדי ִלְפעֹל ֶאת ַהִהְתַּגּלּות, ֻּכָּלנּו )ֲאָנִׁשים, ָנִׁשים ָוַטף( ְצִריִכים ְלהֹוִסיף ְּכִפי ְיָכְלֵּתנּו ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּוִבְפָרט 
ְּבִעְנְיֵני ְּגֻאָּלה ּוָמִׁשיַח.

‹ֵיׁש ַמֲעָלה ְמֻיֶחֶדת ְּבִלּמּוד ִעְנְיֵני ְּגֻאָּלה ּוָמִׁשיַח ָּבַרִּבים ַּדְוָקא, ִּכי ַעל ְיֵדי ָּכְך ִמְתעֹוְררֹות ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ַהִּׂשְמָחה, 
ַהִּצִּפָּיה ְוַהִהְׁשּתֹוְקקּות ְלִביַאת ַהְּגֻאָּלה.   

‹ְלהֹוִסיף ְּבִקּיּום ַהִּמְצוֹות ְּבִהּדּור, ּוִבְמֻיָחד ְּבִמְצַות ַהְּצָדָקה ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ַהְּגֻאָּלה. ָחׁשּוב ָלֵתת ְצָדָקה ִמּתֹוְך
ַּכָּוָנה ְלָזֵרז ֶאת ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח.



ַמִהי ַהֶּדֶרְך?

ָאבֹות  ִמִּפְרֵקי  ַּבִּמְׁשָנה  ִנְתּבֹוֵנן  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֶׁשִּנְקָרא ַהַּׁשָּבת )ֶּפֶרק ב'(: "ַרִּבי אֹוֵמר, ֵאיזֹו ִהיא 

ֶּדֶרְך ְיָׁשָרה ֶׁשָּיבֹור לֹו ָהָאָדם?.." 

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָמה ַהַּכָּוָנה ֵאיזֹוִהי ֶּדֶרְך טֹוָבה, ַּכּמּוָבן 
ֶׁשֶּדֶרְך ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות! 

ּוַמְסִּביר:  ֹזאת  ׁשֹוֵאל  ָהַרִּבי  ָאֵכן,  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ָמִׁשיַח  ִלְהיֹות  ָראּוי  ָהָיה  ַהָּנִׂשיא  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ְּבדֹורֹו. ְוֶזהּו ַהֹּתֶכן ַהְּפִניִמי ֶׁשל ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשָּׁשַאל 
ַמִהי  ַּבָּגלּות,  ַוֲעבֹוָדֵתנּו  ַמֲעֵׂשינּו  ָּכל  ְלַאַחר   -
ַהֶּדֶרְך ֲהִכי ְמִהיָרה ִויָׁשָרה ְלָהִביא ֶאת ַהָּמִׁשיַח?

ַמְתִאיָמה  ַהּזֹו  ַהְּׁשֵאָלה  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֶׁשל  ָהַאֲחרֹון  ַהּדֹור  ֶׁשָּלנּו,  ַּבּדֹור  ִּבְמֻיָחד 
ְוַהֹּכל  ָהֲעבֹוָדה,  ֶאת  ְּכָבר  ִסַּיְמנּו  ַהָּגלּות. 
ַלֲעׂשֹות?  נֹוַתר  עֹוד  ָמה  ַלְּגֻאָּלה.  מּוָכן 

ֶׁשִהיא  "ָּכל  ִהיא  ְוַהְּתׁשּוָבה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
זֹו  ֶׁש"ִּתְפֶאֶרת"  אֹוְמִרים  ֲחַז"ל   – ִּתְפֶאֶרת" 
ִמַּדת  ַמהּות  ַהֲחִסידּות,  ְלִפי  ַהְּקדֹוָׁשה.  ַהּתֹוָרה 
)ִּתְפֶאֶרת(  ֶׁשֹּיִפי  ְּכֵׁשם  ִחּבּור,  ִהיא  ַהִּתְפֶאֶרת 
הּוא ִחּבּור ֶׁשל צּורֹות ּוְצָבִעים ַיַחד. ָּכְך ַעל ְיֵדי 
ַלֵּכִלים  ָהאֹורֹות  ֵּבין  ְלַחֵּבר  ִנָּתן  ּתֹוָרה,  ִלּמּוד 
ֶׁשַּבָּגלּות,  ַהְּפִניִמִּיים  ָהאֹורֹות  ֶאת  ְלַגּלֹות   -
ַהְּגֻאָּלה. ֶאת  ְלָהִביא  ְוָכְך  ָּבעֹוָלם,  ְלַמָּטה  ָּכאן 

ּוָמִׁשיַח  ְּגֻאָּלה  ִעְנְיֵני  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ּוְבִעָּקר 
ָהאֹורֹות  ֶאת  ַהָּגלּות  ְּבתֹוְך  ֶׁשְּמַגָּלה  ֶׁשַּבּתֹוָרה, 
ַעל  ִלְלֹמד  ָעֵלינּו  ַהְּגֻאָּלה.  ֶׁשל  ָהֶעְליֹוִנים 
ְוַכּמּוָבן  ּוַבִּמְדָרִׁשים,  ַּבְּגָמָרא  ַּבַּתַּנ"ְך,  ַהְּגֻאָּלה 
ַּגם ִמּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ּוִבְפָרט ִמּתֹוְך ַהַּמֲאָמִרים 

ְוִלּקּוֵטי ִׂשיחֹות ֶׁשל ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ֶׁשָּבֶהם 
ַהָּמִׁשיַח. ֶׁשל  ַהֲחָדָׁשה  ִמּתֹוָרתֹו  ְטִעיָמה  ֵיׁש 

ַהַהְחָלטֹות  ֶׁשִּבְזכּות  ָרצֹון  ְיִהי  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַהָּמִׁשיַח  ְלִביַאת  ַהּיֹום  עֹוד  ִנְזֶּכה  ַהּטֹובֹות 
ִהְתַּגּלּות  ַעל  ְלָבֵרְך  ְונּוַכל  ַמָּמׁש,  ְּבֹפַעל 
ַהֶּזה"! ִלְזַמן  ְוִהִּגיָענּו  ְוִקְּיָמנּו  "ֶׁשֶהֱחָינּו  ַהָּמִׁשיַח 

ֵלַדת ְוִהְתַּגּלּות ַהָּמִׁשיַח

ַאָּבא/ִאָּמא: ַהָּׁשבּוַע ָאנּו קֹוְרִאים ְׁשֵּתי ָּפָרׁשֹות 
ַּבּתֹוָרה, ְוָכל ַאַחת ֵמֶהן ְקׁשּוָרה ַלְּגֻאָּלה. ָּפָרַׁשת 
ַּתְזִריַע ּפֹוַתַחת ַּבּנֹוֵׂשא ֶׁשל ֵלָדה, ֶׁשִעְנָיָנּה ִחּדּוׁש 
ְוִהְתַּגּלּות, ְוָלֵכן ְקׁשּוָרה ְלִהְתַּגּלּות ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו.

ַּכָּידּוַע  ַלְּגֻאָּלה,  ְקׁשּוָרה  ִהיא  ַּגם  ְמֹצָרע  ָּפָרַׁשת 
'ְמֹצָרע'. ַהָּמִׁשיַח הּוא  ִמִּכּנּוָייו ֶׁשל ֶמֶלְך  ֶׁשֶאָחד 

ְקׁשּוָרה  ֶׁשַהְּגֻאָּלה  ִיָּתֵכן  ֵאיְך  ֲאָבל  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ָלִעְנָין ֶׁשל ָצַרַעת ּוְנָגִעים? ֶזה ִנְרֶאה ָּדָבר ְוִהּפּוכֹו.

ֶׁשָּנִבין  ְּכֵדי  ְמֻצֶּיֶנת,  ְׁשֵאָלה   ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֶׁשִּמְתַּפֵּלל  ָאָדם  ָמָׁשל:  ָהַרִּבי  ֵמִביא  ֹזאת 
הּוא  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַאְך  ַרָּבה,  ְּבִהְתַלֲהבּות 
ָאָדם  ַעל  ּכֹוֵעס  אֹו  ַהְּגבֹוָהה  ְּבַדְרָּגתֹו  ִמְתָּגֶאה 
ֶׁשהּוא  ִהיא,  ְלָכְך  ַהִּסָּבה  ֶׁשִהְרִּגיזֹו.  ַאֵחר 
ֹלא  ַאְך  ְּגבֹוָהה,  רּוָחִנית  ְּבִהְתעֹוְררּות  ָהָיה 
ּתֹוָרה  ְלִלּמּוד  ַהְּנכֹוָנה  ַּבּצּוָרה  אֹוָתּה  ִנֵּתב 
ְׁשִליִלית. ּתֹוָצָאה  ִמָּכְך  ָיְצָאה  ְוָלֵכן  ְוַלִּמְצוֹות, 

ָּבנּו  ִמְתעֹוֶרֶרת  ִאם  ָאז  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ִלְנֹהג? ָצִריְך  ֵאיְך  ְקֻדָּׁשה,  ֶׁשל  ִהְתַלֲהבּות 

ַאָּבא/ִאָּמא: ָצִריְך ְלַנֵּצל ֶאת ַהִהְתעֹוְררּות ְּכֵדי 
ִלְלֹמד ּתֹוָרה! ַהּתֹוָרה ּגֹוֶרֶמת ֶׁשַּנְרִּגיׁש ְּבִלֵּבנּו ִּבּטּול 
ַלָּקָּב"ה ּוְלָחְכָמתֹו, ְוָכְך ֹלא ַנִּגיַע ְלִעְנָיִנים ְׁשִליִלִּיים. 

ַמְסלּול ִראׁשֹון - 
ַלּנֹוֵסַע ַהָּצִעיר

 ִלְזכּות ַזְלָמן ִניָסן ִּפיְנָחס ֵּבן ָחָנה ֵבְּייַלא ֵרְייַזא ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ּוִמָּיִדית!

ַמְסלּול ֶהְמֵׁשְך - 
ְלֵמיִטיֵבי ַהֶּלֶכת

 ִלְזכּות רֹוִנית ַּבת ִׂשְמָחה ַחָּיה ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ּוִמָּיִדית!
 ִלְזכּות רֹוז ַחָּיה ַּבת ִרְבָקה  ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ּוִמָּיִדית!

 ִלְזכּות ִיְׂשָרֵאל ֶּבן ַחָּוה ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ּוִמָּיִדית!
 ִלְזכּות ַזְלָמן ִניָסן ִּפיְנָחס ֵּבן ָחָנה ֵבְּייַלא ֵרְייַזא ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ּוִמָּיִדית!

 

ְּברּוִכים ַהָּבִאים

ְלַׁשַער רֹוִמי

ֶּפַתח  ֶאל  ְּבַדְרּכֹו  ֵלִוי,  ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ְלַרִּבי  ִנְצָטֵרף 
ָהִעיר רֹוִמי. ֶאת ִמי הּוא ְמַחֵּפׂש ָׁשם? ֶאת ַהָּמִׁשיַח! 

ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ִּגָּלה לֹו ַעל ְמקֹום ִהָּמְצאֹו.

ּוְבֵכן, ִהּכֹונּו ְלַמְראֹות ּכֹוֲאִבים מּול ֵעיֵניֶכם. רֹוִאים 
ֶאת ָהֲאָנִׁשים ַהִּמְתּגֹוְדִדים ָׁשם ָּבְרָחָבה? ֵאּלּו ֵהם 
ַחְסֵרי  ָהִעיר,  ְוָהֻאְמָלִלים ֶׁשל  ַהַּקְּבָצִנים, ַהחֹוִלים 
ֶאָחד  ָּכל  ַהּיֹום?  ְּבֶמֶׁשְך  עֹוִׂשים  ֵהם  ּוָמה  ַהַּבִית. 
ׁשּוב  מֹוֶנה  ָהֶאָחד  ָהִאיִׁשּיֹות.  ְּבָצרֹוָתיו  ָעסּוק 
ְוׁשּוב ֶאת ַהַּמְטְּבעֹות ֶׁשָאַסף ִּבְצרֹורֹו ַהַּדל, ַוֲחֵברֹו 
ִמְתַעֵּסק ִּבְפָצָעיו ָהַרִּבים: ֵמִסיר ֶאת ַהַּתְחּבֹוׁשֹות 

ַהְיָׁשנֹות ְוחֹוֵבׁש ֵמָחָדׁש.

ְּבָעִני  ְלַהְבִחין  ִנָּתן  ּוְׁשֵקָטה,  ְקַטָּנה  ְּבִפָּנה  ְוִהֵּנה, 
ַּגְדלּותֹו  ּוְמֹצָרע.  ּבֹוֵדד  ִמֻּכָּלם,  ׁשֹוֶנה  ֶאָחד 

ָהרּוָחִנית ִנֶּכֶרת ְּבַהְדַרת ָּפָניו, ַאְך ִעם ֹזאת ַהֵּסֶבל 
ִהיא  ְמֻיֶחֶדת  ַּכָּמה  ַהִּביטּו  ָעָליו.  ִנָּכר  ָחְליֹו  ֶׁשל 
ֶאת  ּוְלַהְחִליף  ִּבְזַמן  ַלְחֹסְך  ִּבְמקֹום  ִהְתַנֲהגּותֹו: 
ַהחֹוִלים  ְׁשָאר  ְּכמֹו  ַאַחת,  ְּבַבת  ַּתְחּבֹוׁשֹוָתיו  ָּכל 
ַּבְּסִביָבה, הּוא עֹוֵבד ְלַאט ְלַאט. ֵמִסיר ַּבֲעִדינּות 
ַּתְחֹּבֶׁשת ֵמַעל ֶּפַצע ֶאָחד, חֹוֵבׁש אֹותֹו ׁשּוב ְוַרק 

ָאז עֹוֵבר ַלֶּפַצע ַהָּבא.

ַעְצמֹו  ַעל  ְונֹוֵׂשא  ֵמֳחָלִיים  ֶׁשּסֹוֵבל  ַהָּמִׁשיַח,  ֶזהּו 
ֵעיַנִים  ְּבִכְליֹון  ּוְמַצֶּפה  יֹוֵׁשב  הּוא  ֲחָטֵאינּו!  ֶאת 
ֶאת  חֹוֵבׁש  הּוא  ָלֵכן  ְלִהְתַּגּלֹות.  ה'  ֶׁשל  ַלְּפֻקָּדה 
ְּפָצָעיו ֶאָחד ֶאָחד, ָּכְך ֶׁשּיּוַכל ִמָּיד ָלקּום ִמְּמקֹומֹו 

ְּבבֹוא ָהֵעת ְוִלְגֹאל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל. 

ַהַהְכָרָזה ֶׁשּפֹוֶעֶלת ֶאת ַהְּגֻאָּלה!

ְּבַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ַּתְזִריַע-ְמֹצָרע תנש"א, ִסֵּפר ָהַרִּבי ֶׁשַהְרֵּבה ֵמָהָאמֹוָרִאים ָאְמרּו 
ַעל ַעְצָמם ֶׁשֵהם ָהיּו ַהָּמִׁשיַח ֶׁשל ּדֹוָרם. ְּבִעְּקבֹות ֶזה, ִהְכִריזּו ַהַּתְלִמיִדים ָּכְך ַעל 
ַרּבֹוֵתיֶהם. הֹוִסיף ָהַרִּבי, ֶׁשָאנּו ַהֲחִסיִדים ַנֲעֶנה ַאֲחֵריֶהם ְּבנֹוֵגַע ָלַרִּבי ְנִׂשיא ַהּדֹור 
ְוֹנאַמר ֶׁשהּוא ָמִׁשיַח ֶׁשַּבּדֹור. ָהַרִּבי ִּדֵּבר ַּגם ַעל 'ַהַהְכָרָזה ֶׁשּפֹוֶעֶלת ְּבָכל ֵסֶדר 

ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות'. זֹו ָהְיָתה ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשֻהְכְרָזה ִלְפֵני ָהַרִּבי ַהְכָרַזת ַהֹּקֶדׁש 
ָּבת ְּבֵעת ְּכִניַסת  "ְיִחי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבינּו ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְלעֹוָלם ָוֶעד". ְּבמֹוָצֵאי ַהּׁשַ

ִויִציַאת ָהַרִּבי ִלְתִפַּלת ַעְרִבית ָׁשר ָּכל ַהָּקָהל ְּבִׂשְמָחה " ְיִחי ֲאדֹוֵננּו"  ְּכֶׁשָהַרִּבי 
יָרה ְּבָיָדיו ַהְּקדֹוׁשֹות. ְמעֹוֵדד ֶאת ַהּׁשִ


