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ֶעֶרב ַׁשַּבת ֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת ָּבָלק, ַחג ַהְּגֻאָּלה י"ב ַּתּמּוז תש"פ, ְימֹות ַהָּמִׁשיַח, ִׁשְבִעים ָׁשָנה ִלְנִׂשיאּות כ"ק אד"ש מה"מ

ַּגֶּלה ְת ִמ י  ִמ י ִנ ְּפ ַה ּטֹוב  ַה

ם ִגי ָּׂש ֻמ ּו ם  י ִכ ָר ְּד ת  ַּפ ַמ

ִלְזכּות ֲחַתן ַהַּבר ִמְצָוה ַהָּתִמים ְרֵאם ֶּבן רֹוִנית ָּדדֹוׁש ֶׁשִּיְחֶיה
ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּיְגַּדל ִלְהיֹות ָחִסיד ְיֵרא ָׁשַמִים ְוַלְמָדן

ְמֻקָּׁשר ְּפִניִמי ָלַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א!

ָהָיה  ַּתּמּוז  ֹחֶדׁש  ֶּבָעָבר,  ַּתּמּוז-  ֹחֶדׁש 
ְּבַתּמּוז  ְּבי"ז  ְוַלָּגלּות.  ַלֻחְרָּבן  ַרק  ָקׁשּור 
ַהְּבִרית,  לּוחֹות  ִנְׁשְּברּו  ְרצּוִיים:  ֹלא  ְּדָבִרים  ָקרּו 
ַהֻחְרָּבן(.  ִהְמִׁשיְך  )ּוִמָּׁשם  ְירּוָׁשַלִים  חֹוַמת  ֻהְבְקָעה 
ַהְּפִניִמי  ַהּטֹוב  ִהְתַּגָּלה  ֶׁשָּלנּו,  ַּבּדֹור  אּוָלם  ְועֹוד. 

ֶׁשְּבֹחֶדׁש ֶזה. 

ֹלא  יֹום  ַעל  ְמֻדָּבר  ְּבִחיצֹוִנּיּות  צֹום-  יֹום 
ִּבְפִניִמּיּות  ַאְך  ְוַתֲעִנית.  ֶעֶצב  ֶׁשל  ָרצּוי, 
הּוא ִעְנָין טֹוב, ֶזהּו יֹום ָרצֹון ְמֻיָחד. ָּכל ַמְּטַרת ַהָּגלּות 
ַּבּיֹום  ָחל  ַהּצֹום  ָלֵכן  ַלְּגֻאָּלה!  ְלַהִּגיַע  ִהיא,  ְוַהֻחְרָּבן 

ַהִּׁשְבָעה ָעָׂשר ְּבַתּמּוז- 17 ְּבִגיַמְטִרָּיה 'טֹוב'!

ָהֲאִמִּתית  ַלְּגֻאָּלה  יֹוֵתר  ִמְתָקְרִבים  ֶׁשָאנּו  ְּכָכל 
ּופֹוֵחת,  הֹוֵלְך  ְוַהָּגלּות  ַהֻחְרָּבן  ֶרֶגׁש  ְוַהְּׁשֵלָמה, 
ּוִבְמקֹומֹו ַמִּגיַע ֶרֶגׁש ַהֲהָכָנה ַלְּגֻאָּלה. ִמְתַּגֶּלה ַה"ּטֹוב" 
ֶׁשְּבי"ז ְּבַתּמּוז ּוִבְׁשֹלֶׁשת ַהָּׁשבּועֹות. ִעְנַין ַה'ּצֹום' הֹוֵלְך 
ְלָׂשׂשֹון  ַיֲהֹפְך  ַהּצֹום  ּבֹו  ַלְּזַמן  ּוִמְתָקְרִבים  ְוֶנְחָלׁש, 

ּוְלִׂשְמָחה.

ָּבאִתי ִלְפֹּגַע, ְוֵהֵבאִתי ְּבָרָכה,
ַּבֶּדֶרְך ֶּבֶהְמִּתי ֶאת ִּפיָה ָּפְתָחה,

ַרק ֵמֱאֹלִקים ִקַּבְלִּתי ַהֹּכַח,
ָהִייִתי ָהִראׁשֹון ְלִהְתַנֵּבא ַעל ָמִׁשיַח! 

ִמי ֲאִני?

ִחיַדת ַהָּׁשבּוַע:

ִלְזכּות ַהַחָּיִלים ְּבִצְבאֹות ה' ֶׁשּיֹום ֻהַּלְדָּתם ָחל ְּבָיִמים ֵאּלּו:

ַהָּתִמים ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ֶּבן ִּגיְטל ֵקיָלא ִּגיֶנעְנְּדל ְׁשֵנייַּבְלג, 
ַהָּתִמים יֹוֵסף ִיְצָחק ֶׁשִּיְחֶיה ֶּבן ָיֵעל ִּתְחֶיה ּבֹוַעְזסֹון

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

 ִלְלמֹד ְּכֵדי ִלְחיֹות!

ע"פ ְּדַבר ַמְלכּות ָּבָלק, י"ז )טֹו"ב( ַּתּמּוז תנש"א

‹לִלְלֹמד ִעְנְיֵני ְּגֻאָּלה ּוָמִׁשיַח ֹלא ַרק ְּכֵדי ְלַמֵהר ֶאת ַהְּגֻאָּלה, ֶאָּלא ְּכֵדי ִלְחיֹות ִעם ַהְּגֻאָּלה ַעְכָׁשו, ְוֶזה ַעְצמֹו 
ְמַמֵהר אֹוָתּה עֹוד יֹוֵתר.

‹ִלְלֹמד ְוִלְחיֹות ִּבְמֻיָחד ְו"ִלְתקַֹע ַּדְעּתֹו ְּבחֶֹזק" ְּבִעְנְיֵני ְּגֻאָּלה ּוָמִׁשיַח. ּוִבְפָרט ָלַדַעת ּוְלַהִּכיר ֶאת ַהַּמָּצב ּבֹו 
ִנְמָצִאים ַעְכָׁשו, ֶׁשעֹוְמִדים ַמָּמׁש ַעל ַסף ַהְּגֻאָּלה ּוַמְרִאים ְּבֶאְצַּבע: ִהֵּנה ֶזה ָמִׁשיַח ָּבא! 

‹ַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשָּמִׁשיַח ָּבא ְּבֶהַּסח ַהַּדַעת, ֵאין ַהֵּפרּוׁש ַחס ְוָׁשלֹום ְלַהִּסיַח ֶאת ַהַּדַעת ִמָּמִׁשיַח. ֶאָּלא 
ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשֶּזה ָחדּור ְלַגְמֵרי ַּבַּדַעת, ָצִריְך ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ְּבֹאֶפן ֶׁשל ְלַמְעָלה ֵמַהַּדַעת!

‹ִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל ִלְלֹמד ִּביֵמי ֵּבין ַהְּמָצִרים ֶאת ִהְלכֹות ֵּבית ַהְּבִחיָרה )=ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש(, ִמּתֹוְך ִהְׁשּתֹוְקקּות ְוִצִּפָּיה 
ִלְראֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי, ֶׁשָּיְפיֹו ּוְקֻדָּׁשתֹו ִיְהיּו ֻמְׁשָלִמים, ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמַהִּמְׁשָּכן ּוִמָּבֵּתי ַהִּמְקָּדׁש 
ַהּקֹוְדִמים. ְוָהִעָּקר, ְּבַהָּכָרה ְּברּוָרה ֶׁשֹּלא ְמֻדָּבר ַּבֲהָלכֹות ַהַּׁשָּיכֹות ַרק ֶלָעִתיד, ֶאָּלא ַּבֲהָלכֹות ְלַמֲעֶׂשה ְּבֹפַעל 

ַמָּמׁש. ִּכי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּכָבר ָּבנּוי ּוְמֻׁשְכָלל, ּוְבָכל ֶרַגע ָיבֹוא ְוִיְתַּגֶּלה ֵמַהָּׁשַמִים! 

 ֵציָדה
ַלֶּדֶרְך

ַאָּבא/ִאָּמא: ֲאָבל ְּבָפָרַׁשת ָּבָלק ַהְּגֻאָּלה ֻמְזֶּכֶרת 
ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָחָזק. ַהָּגלּות ִּבְכָלל ֹלא ֻמְזֶּכֶרת ָּכאן. 
ֵמַהָּגלּות,  ְּכִׁשְחרּור  ַרק  ֹלא  ַהְּגֻאָּלה  ַעל  ּוְמֻדָּבר 
ְּבֶהְמֵׁשְך  ֶׁשָּבָאה  ְוִנְפָלָאה  ְּגדֹוָלה  ְּכַמֲעָלה  ֶאָּלא 

ִלְגֻאַּלת ִמְצַרִים. ְוָאֵכן ָּפָרַׁשת ָּבָלק ַאף ַּפַעם ֹלא 
ִנְמֵצאת ְּב"ֵבין ַהְּמָצִרים", ִּכי ַּגם ְּכֶׁשי"ז ְּבַתּמּוז ָחל 
ְּבַׁשָּבתָּפָרַׁשת ָּבָלק, ַהּצֹום ִנְדֶחה ּו'ֵבין ַהְּמָצִרים' 

ַמְתִחיל ַרק ְּביֹום ִראׁשֹון!

ַהִּגָּליֹון ֻמְקָּדׁש לע"נ
ְׁשִליַח כ"ק ַאְדמֹו"ר ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א, ַמְׁשִּפיַע ִּביִׁשיבֹות תות"ל ַוֲחֵבר ַהְנָהלֹות מֹוְסדֹות ַחַּב"ד

הרה"ח ָהַרב ַחִּיים ֵלִוי ִיְצָחק ע"ה ב"ר ָׁשלֹום ְיהּוָדה ֵלייּב ע"ה ִּגיְנְזּבּוְרג
נלב"ע ְּבט"ז ַּתּמּוז ה'תשע"ט



ִהִּגיַע ְזַמן ַהְּגֻאָּלה
ֶׁשל  ֹחֶדׁש  ִלְהיֹות  ָהַפְך  ַּתּמּוז  ֹחֶדׁש  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֶׁשל  ַהְּגֻאָּלה  יֹום  ֶׁשָּלנּו.  ַּבּדֹור  ִּבְמֻיָחד  ִׂשְמָחה, 

ַאְדמֹו"ר ָהַרַּיי"צ, ָחל ְּבי"ב-י"ג ַּתּמּוז! 
זֹוִהי ְּגֻאָּלה ְלָכל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֲאִפּלּו ִליהּוִדי ֶׁשַרק 
ְּבָגלּוי  ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהַּׁשָּיכּות  ְיֻכֶּנה",  ִיְׂשָרֵאל  "ְּבֵׁשם 
ַלַּיֲהדּות ִהיא ַרק ְּבָכְך ֶׁשְּמַכִּנים אֹותֹו "ִיְׂשָרֵאל". 
ְיֵדי  ְוַעל  ְיהּוִדי.  ּוְלָכל  ַלַּיֲהדּות  ִנָּצחֹון  ֶזה  ָהָיה 
ְּגֻאַּלת ָהַרִּבי, ִהְתַּפְּׁשטּו ַמַעְינֹות ַהֲחִסידּות ְּבֶיֶתר 
ְׂשֵאת, ַעד ַלְּמקֹומֹות ֲהִכי ְנמּוִכים. וזֹוִהי ַהֲהָכָנה 

ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח!
ִנְמָצִאים  ָאנּו  ַהִּסיָמִנים,  ָּכל  ִּפי  ַעל  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַּבּדֹור ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַהָּגלּות ְוָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה. 
ָלֵכן ְּבדֹוֵרנּו, ַּגם ִּביֵמי ֵּבין ַהְּמָצִרים, ֻמְדָּגׁש ְּבִעָּקר 
ִלְפֵני  ָהַרַּיי"צ,  ַאְדמֹו"ר  ַלְּגֻאָּלה.  ְוַהֲהָכָנה  ַהּטֹוב, 
ָּכל  ֶאת  ֶׁשִּסַּיְמנּו  ָאַמר  ְּכָבר  ָׁשָנה,  ִמ-70  יֹוֵתר 
ַהַּכְפּתֹוִרים.  ֶאת  ְלַצְחֵצַח  ַרק  ְוָצִריְך  ָהֲעבֹוָדה 
ַמה ֶּׁשִּנְׁשַאר ֶזה ַרק 'ִעְמדּו ָהֵכן ֻּכְּלֶכם ְלַקֵּבל ְּפֵני 

ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו'!
ְׁשִליָט"אמֹוִסיף  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ְוָהַרִּבי  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
 - ַהַּכְפּתֹוִרים  ֶאת  ְלַצְחֵצַח  ַּגם  ִסַּיְמנּו  ֶׁשְּכָבר 
ָעׂשּו  ְּכָבר  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ְקַטִּנים.  ֲהִכי  ַהְּדָבִרים 
ְּתׁשּוָבה, ְוָאנּו ַמָּמׁש ְקרֹוִבים ַלְּגֻאָּלה. ּוַבִּמִּלים ֶׁשל 
ְימֹות  ַהְתָחַלת  ַסף  ַעל  ְּכָבר  "ֶׁשעֹוְמִדים  ָהַרִּבי- 
ַהָּמִׁשיַח, ַעל ַסף ַהְּגֻאָּלה, ְוֵתֶכף ּוִמָּיד ַהְמָׁשָכָתּה 

ּוְׁשֵלמּוָתּה!"
ֲאָבל ֵאיְך ֶאְפָׁשר ֶּבֱאֶמת ְלַהְרִּגיׁש ֶׁשֲאַנְחנּו ַמָּמׁש 

ְּבסֹוף ַהָּגלּות?
ּכַֹח  ֵיׁש  ַלּתֹוָרה  טֹוָבה.  ְׁשֵאָלה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַהְּגֻאָּלה.  ְלתֹוְך  ֶׁש'ַּבחּוץ',  ִמי  ֶאת  ַּגם  ְלַהְכִניס 
ֶׁשָּלנּו  ַהֵּׂשֶכל  ֶאת  ּוְמַמְּלִאים  לֹוְמִדים  ְּכֶׁשָאנּו 
טֹוב  ֵמִבין  ֶׁשָּלנּו  ַהֵּׂשֶכל  ּוָמִׁשיַח,  ְּגֻאָּלה  ְּבִעְנְיֵני 
יֹוֵתר ַמה ְּבִדּיּוק ִיְקֶרה ָאז. ְוָהִעָּקר, ְּבֵאיזֹו ְּתקּוָפה 

ַמְׁשִּפיַע  הּוא  ְוָכְך  ַעְכָׁשו.  ְּכָבר  ִנְמָצִאים  ֲאַנְחנּו 
ְוַעל  ַּבְּגֻאָּלה  ָמֵלא  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶׁשַּבֵּלב  ָהֶרֶגׁש  ַעל  ַּגם 
ָּכל ַהִהְתַנֲהגּות ֶׁשָּלנּו, ֶׁשִּיְהיּו ַמְתִאיִמים ַלְּזַמן ֶׁשל 

ְימֹות ַהָּמִׁשיַח!

ָּפָרַׁשת ַהָּמִׁשיַח!
ַאָּבא/ִאָּמא: ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע, ָּפָרַׁשת ָּבָלק, ֵיׁש 
ַּבֲחֵמֶׁשת  ַהָּיִחיד  ַהָּמקֹום  ֶזהּו  ְּבִמינֹו:  ְמֻיָחד  ָּדָבר 
ֶמֶלְך  ַעל  ִּבְמֹפָרׁש  ָּכתּוב  ֶׁשּבֹו  ַהּתֹוָרה  ֻחְמֵׁשי 

ַהָּמִׁשיַח! 
ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ֶאת  ְלַקֵּלל  ָהָרָׁשע  ִּבְלָעם  ְּכֶׁשָּבא 
ַהְּבָרכֹות  ַאַחת  ִלְבָרכֹות.  ִקְללֹוָתיו  ֶאת  ה'  ָהַפְך 
ֵׁשֶבט  ְוָקם  ִמַּיֲעקֹב  ּכֹוָכב  "ָּדַרְך  ָהְיָתה:  ֶׁשָאַמר 
ִמִּיְׂשָרֵאל, ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי מֹוָאב ְוַקְרַקר ָּכל ְּבֵני ֵׁשת. 

ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרָׁשה ְוגֹו".
ֲחָכֵמינּו ַז"ל ֵּפְרׁשּו ֶׁשְּפסּוִקים ֵאּלּו ֶנֶאְמרּו ַעל ָּדִוד 
ָלבֹוא  ֶׁשֶּלָעִתיד  ַהָּמִׁשיַח -  ֶמֶלְך  ַעל  ְוֵכן  ַהֶּמֶלְך, 

ְיַנֵּצַח ֶאת ָּכל אֹוְיֵבי ַעם ִיְׂשָרֵאל ְוִיְגַאל אֹוָתם. 
ָלנּו  ְמַסֶּפֶרת  ַוואּו, ָאז ְּבֶעֶצם ַהּתֹוָרה  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֶזה  ָהָרָׁשע!  ִּבְלָעם  ְיֵדי  ַעל  ַּדְוָקא  ַהָּמִׁשיַח  ַעל 
ִּבְלָעם  ִקְללֹות  ֶאת  ָהַפְך  ֶׁשה'  ֶׁשָהֻעְבָּדה  ִּבְגַלל 
ַהָּגלּות  ֲהִפיַכת  ַעל  ַּגם  ָלנּו  ְמַרֶּמֶזת  ִלְבָרכֹות, 
ִלְגֻאָּלה. ַוֲהִפיַכת ַהּצֹומֹות ִליֵמי ָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה.

ַהָּבא,  ַהָּׁשבּוַע  ֶׁשל  ַּבָּפָרָׁשה  ַּגם  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַהַּׁשָּבת  ִלְקרֹא  ַנְתִחיל  אֹוָתּה  ִּפיְנָחס,  ָּפָרַׁשת 
ֹקֶדם  ַלְּגֻאָּלה:  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  ִלְראֹות  ִנָּתן  ְּבִמְנָחה, 

ּכֹל, ִּפיְנָחס ֶזהּו ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ְמַבֵּׂשר ַהְּגֻאָּלה.
ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַּגם ִמְנַין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּבָּפָרָׁשה, ְמַרֵּמז 
ַעל ַהִּמְנָין ָהֲעִׂשיִרי ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְהֶיה ַּבְּגֻאָּלה. 
ְוַגם ֲחֻלַּקת ָהָאֶרץ ָעֶליָה ְמֻסָּפר ַּבָּפָרָׁשה, ַמְזִּכיָרה 
ָלנּו ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַהְּׁשֵלָמה ֶׁשְּנַקֵּבל ַּבְּגֻאָּלה. 
ַהּׁשֹוִנים,  ַהַחִּגים  ַעל  ְמַסֶּפֶרת  ַהָּפָרָׁשה  ּוְבנֹוָסף, 
ַהּצֹומֹות  ֲהִפיַכת  ֶאת  ִמָּיד  ָלנּו  ֶּׁשַּמְזִּכיר  ַמה 

ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה ּוְלמֹוֲעִדים טֹוִבים! 

 ִ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!

ַאָּבא  קֹוֵרא  ָחמּוד".  ַלִּמְקַלַחת  ּבֹוא  "יֹוִסי, 
ַלֲחַלל ַהָּסלֹון. "ֵאין ִלי ֹּכַח", עֹוֶנה יֹוִסי ַהָּקָטן, 
ַּבֶּלגֹו.  צּוָרה  ַחְסֵרי  ִמְגָּדִלים  ַלֲעֹרם  ּוַמְמִׁשיְך 
"ְּכֶׁשַאָּבא אֹוֵמר- ָּבִאים", קֹוֵבַע ַאָּבא ֻעְבָּדה, 
ֲחַדר  ְלִכּוּון  ְזרֹועֹוָתיו  ַעל  אֹותֹו  ֵמִרים  ּוְכָבר 

ָהַאְמַּבְטָיה.
"ֲאִני רֹוֶצה  ּוְלִהְׁשּתֹוֵלל.  ִלְבּכֹות  ַמְתִחיל  יֹוִסי 
ַהְּספֹוג,  ֶאת  נֹוֵטל  ַאָּבא  ְלַׂשֵחק"!  ְלַהְמִׁשיְך 
ַמְרִטיב אֹותֹו ְּבַמִים ּוְבַסּבֹון, ּוַמְתִחיל ְלַׁשְפֵׁשף 
ֶאת ּגּופֹו ֶׁשל יֹוִסי. "ַאי, ְמָגֵרד ִלי", צֹוֵעק יֹוִסי. 

"ֹלא אֹוֵהב ִמְקַלַחת"!
"ַעְכָׁשו  ְּבֶׁשֶקט,  ַאָּבא  לֹוֵחׁש  ֶׁשִּלי",  "ָחמּוד 
ַאָּתה ֹלא ֵמִבין ָלָּמה ַאָּבא ַמְכִאיב ְלָך. ֲאָבל 
ְּכֶׁשִּתְגַּדל ֵּתַדע ֵהיֵטב, ֶׁשָּכל ַמְּטָרִתי ִהיא ֹלא 
ְלַהְכִאיב, ֶאָּלא ַרק ְלַנּקֹות אֹוְתָך ֵמַהִּלְכלּוְך".

***

ַמְסִּביר  ַהְּמָצִרים",  ֵּבין  ְיֵמי  ַמְתִחיִלים  "ָמָחר 
ִמְתַאְּבִלים  ָּבֶהם  ַהָּיִמים  "ֵאּלּו  ַּבִּכָּתה  ַהּמֹוֶרה 
ַעל ַהֻחְרָּבן. ֲאָבל ה' ֹלא ֶהֱעִניׁש אֹוָתנּו ְסָתם 
ְּכֵדי ֶׁשִּנְסֹּבל. הּוא אֹוֵהב אֹוָתנּו ָּכל ָּכְך, ְּכמֹו 
ְוַדְוָקא  ַהֵּבן ֶׁשּלֹו,  ַאָּבא ֶׁשָּכל ָּכְך אֹוֵהב ֶאת 

ָלֵכן רֹוֵחץ אֹותֹו".
ָלנּו  ֵהִביא  "ה'  ֵמִבין.  ֶׁשהּוא  חֹוֵׁשב  ְׁשמּוִליק 
ֶאת ַהָּגלּות, ְּכֵדי ְלַטֵהר אֹוָתנּו ּוְלָהִביא אֹוָתנּו 

ַלְּגֻאָּלה!".
ַהְּגֻאָּלה,  ּדֹור  ֶׁשָּלנּו,  ּוַבּדֹור  ְמאֹוד.  "ָיֶפה 
ֲאַנְחנּו ְּכָבר 'ְיָלִדים ְּגדֹוִלים', ִויכֹוִלים ְלַהְרִּגיׁש 
ָמָחר,  ָאז  ֵאֶּלה.  ֶׁשְּבָיִמים  ַהְּפִניִמי  ַהּטֹוב  ֶאת 
ַהְמֻיָחִדים  ַהָּיִמים  ִלְכבֹוד  ְיָקִרים,  ַּתְלִמיִדים 
ַהָּגדֹול  ַּבִּמְבָצע  ה'  ְּבֶעְזַרת  ַנְתִחיל  ֶׁשְּלָפֵנינּו, 

ֶׁשל ִלּמּוד ִעְנְיֵני ְּגֻאָּלה ּוָמִׁשיַח"!

 

ְּברּוִכים ַהָּבִאים

ָלַאְמַּבְטָיה

ַמְסלּול ִראׁשֹון - 
ַלּנֹוֵסַע ַהָּצִעיר


