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ֶלת דֶּ

ַההֹוָסָפה 
ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה 
ְבִּענְיְנֵי ָמִׁשיַח וְַהּגְֻאָּלה 
ִהיא ַהֶּדֶרךְ ַהּיְָׁשָרה 
ִלְפעֹל ִהְתּגַּלּות 
ּוִביַאת ַהָמִׁשיַח
 וְַהּגְֻאָּלה 
ְּבפַֹעל ַמָּמׁש.

)ָהַרִּבי ִמְּליּוַּבאוִיְטׁש 
ְּבִׂשיַחת ַׁשַּבת 
ָרַׁשת ַּתזְִריַע-ְמצָֹרע  ּפָ
ה'תנש"א(

לְִמיֵדי וְַתלְִמידוֹת  ּתַ
ת ָאֳהֵלי יוֵֹסף יְִצָחק ֶרׁשֶ

ּפוְֹתִחים

לַגְֻּאלָּה

רמה ב'



ֶאל ַּתלְִמיֵדי וְַתלְִמידֹות ָהֶרֶׁשת
ָׁשלֹום ּובְָרכָה!

ִׂשיָחה  ִמְּליּוַּבאוִיְטׁש  ָהַרִּבי  ָאַמר  ה'תנש"א,  ְׁשנַת  נִיָסן  כ"ח  ְּביֹום 
ְמיֶֻחֶדת ַלֲחִסיִדים, ָּבּה ִהִּביַע ֶאת ַצֲערֹו ַעל ָהִעּכּוב ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח 
ְלַאַחר ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשּנֲַעׂשּו. ָהַרִּבי ֶהֱעִביר ַלֲחִסיִדים ֶאת ָהַאְחָריּות 
וְַהּזְכּות ִלְפעֹל ַלֲהָבַאת ַהּגְֻאָּלה, ְּבָאְמרֹו: "ַהָּדָבר ַהּיְִחיִדי ֶׁשעֹוד יָכֹוְלנִי 
ַלֲעׂשֹות: ִהנְנִי מֹוֵסר זֹאת ְלָכל ֶאָחד ִמֶּכם, ֲעׂשּו ָּכל ֲאֶׁשר ִּביָכְלְּתֶכם 

ִלְפעֹל ִּביַאת ָמִׁשיַח ְּבפַֹעל ַמָּמׁש".  

ַהִּׂשיָחה ּגְָרָמה ְלִהְתעֹוְררּות ַרָּבה ְּבֶקֶרב ַהֲחִסיִדים ְּבנֹוֵׂשא ֲהָבַאת 
ָּכֵעת  יְהּוִדי,  ְלָכל  נְִּתנּו  ֶׁשַהּכֹוחֹות  ַהֲהָבנָה  ָאז  ִהְתַחּזְָקה  ַהּגְֻאָּלה. 

נֹוַתר ַרק ְלַבֵּצַע.

ִּכי  ַהּיְִדיָעה  ִעם  ַהֲחִסיִדים  ַחּיִים  ָּבֶהן  ָׁשנָה,  ְׁשלֹוִׁשים  ֵמָאז  ָחְלפּו 
ַהּגְֻאָּלה ַהְּקֵרָבה ֵאינָּה ַרק ְּבׂשֹוָרה ּגְדֹוָלה וֲַחָדָׁשה, ֶאָּלא זֹו ְמִציאּות 
ְּבַמֲעֵׂשינּו  ְּתלּויָה  וְִהיא  ֵעינֵינּו,  ְלנֶגֶד  וְגִיִדים  עֹור  וְקֹוֶרֶמת  ַההֹוֶלֶכת 
ּוְבִהְׁשַּתְּדלּוֵתנּו. ָעֵלינּו ְלִהְתּכֹונֵן ִלְקָראָתּה וְַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ְּכֵדי ְלזֵָרז 

ֶאת ּבֹוָאּה.

ְּבִמְסּגֶֶרת ִצּיּון ְׁשלֹוִׁשים ָׁשנָה ִמִּׂשיָחה זֹו, ְׁשנַת ה'תשפ"א ֻהְכְרזָה 
ְּבָכל מֹוְסדֹות ַהִחּנּוךְ ֶׁשל "ֶרֶׁשת ָאֳהֵלי יֹוֵסף יְִצָחק ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש" 

ִּכְׁשנַת "יֹוְצִרים ּגְֻאָּלה". 

ַהִּלּמּוִדים  ְׁשנַת  ֶאת  ַהְּמַלּוִים  ַהְּמיָֻחִדים  ָהֶאְתּגִָרים  ַלְמרֹות 
ַהּנֹוְכִחית, ַהַּתְלִמיִדים, ַהַּתְלִמידֹות ּוְברֹאָׁשם ִצוְֵתי ַהִחּנּוךְ, ִהְתּגַּיְסּו 
ְּבֶמֶרץ ּוְבִהְתַלֲהבּות ַלֲעׂשֹות ָּכל ֶׁשִּביָכְלָּתם – ְלַמֵהר ּוְלזֵָרז ֶאת 

ּבֹוא ַהּגְֻאָּלה.

ָמבוֹא

ַהְּתָכנִים ְּבחֹוֶבֶרת זֹו )ְּכמֹו ּגַם ְּבָתְכנִית ַהַּמָּצגֹות "זְַמן ַהִּׂשיא"(

ְמֻבָּסִסים ְּבֶחְלָקם ַהּגָדֹול ַעל ַהֵּסֶפר "סֹודֹות ַהּגְֻאָּלה" ֵמֵאת ָהַרב ְמנֵַחם ְּברֹוד.
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ַּתלְִמיִדים יְָקִרים,
ִלּמּוד ִמּתֹוךְ ַהחֹוֶבֶרת ֶׁשִּלְפנֵיֶכם, וְִהְׁשַּתְּתפּות ַּבִחידֹון 
– ַהְּמַסֵּכם ֶאת ַהְּתָכנִים ָהֲעִׁשיִרים ֶׁשּנְִלְמדּו ְּבֶמֶׁשךְ 
ִהזְַּדְּמנּות  ֲעבּוְרֶכם  ְמַהּוִים  ַהּגְֻאָּלה,  אֹודֹות  ַהָּׁשנָה 
יְָקָרה נֹוֶסֶפת ַלֲעׂשֹות ַמֶּׁשהּו ַמָּמִׁשי ַלֲהָבַאת ַהּגְֻאָּלה.

ְּכמֹו ֶׁשֲאנְַחנּו מֹוְצִאים ְּבִדְבֵרי ָהַרִּבי אֹודֹות ִלּמּוד ִענְיְנֵי 
ָמִׁשיַח ּוגְֻאָּלה, ֶׁשּנֶֶאְמרּו ִּבְסִמיכּות ְליֹום כ"ח נִיָסן: 

ַלהֹוָסָפה  ְּבנֹוגֵַע  ָהַאֲחרֹונָה  ַּבְּתקּוָפה  "ַהְּמֻדָּבר 
 – ּוָמִׁשיַח  ּגְֻאָּלה  ְּבִענְיְנֵי  ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  ַהְּמיֶֻחֶדת 
לֹא )ַרק( ְּבתֹור 'ְסגָֻּלה' ְלַמֵהר ּוְלָקֵרב ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח 
'ִלְחיֹות'  ְלַהְתִחיל  ְּכֵדי  ּו(ְבִעָּקר  )ּגַם  ֶאָּלא  וְַהּגְֻאָּלה, 
ִּדימֹות  ַהּזְַמן'  ִעם  'ִלְחיֹות  ּוגְֻאָּלה,  ָמִׁשיַח  ְּבִענְיְנֵי 
וְָחדּור  יְֵדי זֶה ֶׁשַהֵּׂשֶכל נֲַעֶׂשה ְמֻמָּלא  ַהָּמִׁשיַח, ַעל 
ֶׁשַּבּתֹוָרה,  ּוגְֻאָּלה  ָמִׁשיַח  ְּבִענְיְנֵי  וְַהָּׂשגָה  ַּבֲהָבנָה 
וְַעד  ַהֵּלב,  ְּבֶרגֶׁש  ּגַם  וְחֹוֵדר  ֵּׁשט  ִמְתּפַ ּוֵמַהֵּׂשֶכל 
ָּבאֶֹפן  ּוַמֲעֶׂשה  ִּדּבּור  ְּבַמְחָׁשָבה  ְּבפַֹעל,  ְלַהנְָהגָה 
ַהַּמְתִאים ִלזְַמן ְמיָֻחד זֶה, ֶׁשעֹוְמִדים ַעל ַסף ַהּגְֻאָּלה 

ּוַמְרִאים ָּבֶאְצַּבע ֶׁש'ִהּנֵה זֶה )ֶמֶלךְ ַהָּמִׁשיַח( ָּבא'". 

ָרַׁשת ָּבָלק, י"ז ְּבַתּמּוז ה'תנש"א( )ִמּתֹוךְ ִׂשיַחת ַׁשָּבת ּפָ

ְּבַהְצָלָחה ַרָּבה ַּבְּמִׂשיָמה ַהֲחׁשּוָבה!

ַהנְָהַלת ָהֶרֶׁשת



ַער ׁשַ

ִמגָּלוּת 
לִגְֻאלָּה

גִיםִראׁשוֹן ָׂ ֻמּש

ַּבֲחלֹום, רֹוִאים ְּדָבִרים מּוזִָרים ֶׁשּנְִרִאים ְּכִאּלּו ֵהם ֶהגְיֹונִּיִים.

ּגַם ַהּגָלּות ִהיא ְּכמֹו ֲחלֹום. קֹוִרים ָּבּה ְּדָבִרים לֹא ֶהגְיֹונִּיִים: יֵׁש 
ָּבעֹוָלם ַהְרֵּבה ֲאנִָׁשים ֶׁשּסֹוְבִלים וְַהְרֵּבה ְּדָבִרים לֹא טֹוִבים.

ְּכֶׁשָּמִׁשיַח יָבֹוא, ֲאנְַחנּו ְּכִאּלּו 'נְִתעֹוֵרר' ֵמַהֲחלֹום ָהָארֹךְ ֶׁשל 
ַהּגָלּות וְנְִרֶאה ֶאת ָהעֹוָלם ַּבַּמָּצב ַהֶהגְיֹונִי ֶׁשּלֹו, ְּכֶׁשַהּכֹל ַרק 

טֹוב, וְֻכָּלם ַמְרּגִיִׁשים ֵאיךְ ַהֵּׁשם נְִמָצא ְּבָכל ָמקֹום.

ָהעֹולָם ּכֲַחלֹום

"עֹוָלם" ִמְּלׁשֹון "ֶהְעֵלם" – ָהעֹוָלם ַמְעִלים ּוַמְסִּתיר ֶאת 
ַהְּקֻדָּׁשה; לֹא רֹוִאים ִמּיָד ִמי ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם וְֵאיךְ ַהֵּׁשם 

ְמנֵַהל אֹותֹו.

ְלאֶֹרךְ ָּכל ַהָּׁשנִים ֶׁשָעְברּו ֵמָאז ְּבִריַאת ָהעֹוָלם, יֵׁש ַלּתֹוָרה 
וְַלִּמְצוֹות ַמָּטָרה ַאַחת – ְלגַּלֹות. ִלגְרֹם ְלָכךְ ֶׁשָהעֹוָלם ַעְצמֹו 

יְַרֶאה ְלֻכָּלם, ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךְ הּוא ַהּנְִמָצא ְּבתֹוכֹו. 
ַהּגִּלּוי ַהּזֶה, יְִתַרֵחׁש ִּבזְַמן ַהּגְֻאָּלה.

עֹולָם ִמּלְׁשֹון ֶהְעלֵם

ַהִּמָּלה 'ּגְאּוָלה' ֻמְרֶּכֶבת ִמ'ּגֹוָלה', ְּבתֹוֶסֶפת א'. ַהּגְֻאָּלה 
ִמְתַלֶּבֶׁשת ְּבתֹוךְ ַהּגֹוָלה ַעְצָמּה, ֶאָּלא ֶׁשִהיא ַמְכנִיָסה 

ַּב'ּגֹוָלה' ֶאת ָהא' – "ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם", ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךְ הּוא. 
ָרַׁשת ַאֲחֵרי-ְקדֹוִׁשים( )ִהְתוֲַעדּויֹות תנש"א ֶּכֶרךְ ג, ַׁשַּבת ּפָ

לְַהכְנִיס ֶאת ָה"ָאלֶף"
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ַהָּמִׁשיַח,  ְּבִביַאת  ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּונָה  ַמֲאִמין  "ֲאנִי 
י ֶׁשּיְִתַמְהֵמַּה ִעם ָּכל זֶה ֲאַחֶּכה לֹו ְּבָכל  וְַאף ַעל ּפִ

יֹום ֶׁשּיָבֹוא". 
י י"ג ָהִעָּקִרים ָלַרְמַּב"ם( )ַעל ּפִ

"ֲאִפּלּו ֵאין ְּביַד יְִׂשָרֵאל ֶאָּלא ַהִּקּוּוי, ְּכָדִאים ֵהם 
ִלגְֻאָּלה ִּבְׂשַכר ַהִּקּוּוי".

)ַּבִּמְדָרׁש, יְַלקּוט ִׁשְמעֹונִי ְּתִהִּלים ֶרֶמז תשלו(

"ְּבָׁשָעה ֶׁשַּמְכנִיִסין ָאָדם ְלִדין אֹוְמִרים לֹו... 
יָת ִליׁשּוָעה?".  ִצּפִ

)ַׁשָּבת לא.א(

ִמִּדְבֵרי ָהַרִּבי: "ַהָּדָבר ַהּיִָחיד ֶׁשֲעַדיִן ְמַעֵּכב ֶאת 
יְַבְּקׁשּו  יְִׂשָרֵאל  ְּבנֵי  ֶׁשָּכל  ַהּצֶֹרךְ  הּוא  ַהּגְֻאָּלה 
וְיְִדְרׁשּו וְיְִתְּבעּו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוךְ הּוא ְלָהִביא ֶאת 

ַהּגְֻאָּלה ָהֲאִמִּתית וְַהְּׁשֵלָמה". 
)ִהְתוֲַעדּויֹות תשמ"ז ֶּכֶרךְ ב, ַעּמּוד 164(

.1

.2

.3

.4

ִצּטוִּטיםציטוטים

ָהִעְסָקה ַהּלֹא ֻמצְלַַחת 
ַאְדמֹו"ר  ָּכבֹוד־ְקֻדַּׁשת  ֵמֲחִסיֵדי  ְלֶאָחד 
ַה"ֶצַמח ֶצֶדק" ָהיָה ֵּבית ִמְסָחר וְַאְכַסנְיָה, 
ִריץ  ַהּפָ ֵמֵאת  ָׁשנָה  ִמֵּדי  ָחַכר  אֹוָתם 
ְמַׁשֵּלם  ֶׁשָהיָה  ֶּכֶסף  רּוָּבל  ַּבֲעָׂשָרה 

ֵמרֹאׁש.

ְּכֵדי  ְּבנֹו  ֶאת  ֶהָחִסיד  ָׁשַלח  ַאַחת  ָׁשנָה 
ַלֲערֹךְ ֶאת ַהחֹוזֶה ִלְקַראת ַהָּׁשנָה ַהָּבָאה. 
ַהחֹוזֶה  ֶאת  ַלֲערֹךְ  ַהֵּבן  ְּבַדַעת  ָעָלה 
ּוְבָכךְ  ַהָּבאֹות  ַהָּׁשנִים  ָחֵמׁש  ְלֶמֶׁשךְ 
ִריץ  ַהּפָ נֵאֹות  ֶׁשֵּכן  ֶעְׂשִרים רּוָּבל,  ַלְחסֹךְ 
ק ִּבְׁשלֹוִׁשים רּוָּבל ְּבִאם יְַׁשְּלֵמם  ְלִהְסַּתּפֵ

ֵמרֹאׁש ַּתַחת ַהֲחִמִּׁשים ַהַּמּגִיִעים לֹו.

ַהְצָלַחת  ַעל  ְלָאִביו  ר  וְִסּפֵ ַהֵּבן  ְּכֶׁשָחזַר 
ָהִעְסָקה ַהֻּמְצַלַחת ֶׁשָעָׂשה, ּגַָער ּבֹו ָאִביו: 
"לֹא זֹו ִּבְלַבד ֶׁשּלֹא ָחַסְכָּת ֶעְׂשִרים רּוָּבל 
ֶאָּלא ֶׁשִּׁשַּלְמָּת ֶעְׂשִרים רּוָּבל ָלִריק, ֶׁשֲהֵרי 
ְּבִביַאת  ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּונָה  ָאנּו  ַמֲאִמינִים 
ַהָּמִׁשיַח ְּבָׁשנָה זֹו ַמָּמׁש, ּוְלִחּנָם ִׁשַּלְמָּת 

ְלַאְרַּבע ַהָּׁשנִים ַהָּבאֹות"...

ִסּפוּר

ב"ה
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יְמוֹת
יַח ׁשִ ַהּמָ

נִי ׁשֵ
ַער גִיםׁשַ ָׂ ֻמּש

ִּבימֹות ַהָּמִׁשיַח יְִתּגֶַּלה ָּבעֹוָלם ַהּכֹוַח ָהֱאלִֹקי ָהֵאין סֹוִפי, הּוא 
יַע ַעל ֻּכָּלם וְַעל ַהּכֹל. ָלֵכן ּגַם עֹוַלם ַהּצֹוֵמַח, ּגַם עֹוַלם ַהַחי  יְַׁשּפִ

וְגַם ַהּדֹוֵמם, יְִהיּו ֻמְׁשָלִמים. 

ַּכֲאֶׁשר יְַלֵדי יְִׂשָרֵאל ָעְברּו ְּביַם סּוף, ֵהם ִהְצִּביעּו וְָאְמרּו:
"זֶה ֵא־ִלי וְַאנְוֵהּו" )ְׁשמֹות טו,ב(, ָלֵכן נֱֶאַמר ֲעֵליֶהם ֶׁש"ֵהם ִהִּכירּוהּו 
ְּתִחָּלה". ּגַם ְלָעִתיד ָלבֹוא, יְַלֵדי יְִׂשָרֵאל ֶׁשּזֹוִכים ּוְמַקְּבִלים ִחּנּוךְ 

יְהּוִדי ָטהֹור, יִזְּכּו ִלְהיֹות ָהִראׁשֹונִים ְלַהְצִּביַע וְ'ִלְראֹות' ֱאלֹקּות.

עֹולָם ֻמְׁשלָם

יַלְֵדי "צְִבאֹות ַהֵּׁשם"

ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ַעם יְִׂשָרֵאל ֻּכּלֹו יְִהיֶה "ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהנִים וְגֹוי ָקדֹוׁש" 
ַמְקִרינִים  יְִׂשָרֵאל  ֶׁשְּבנֵי  יְַרּגִיׁשּו  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  יט,ו(.  )ְׁשמֹות 
ְקרֹוִבים  ִלְהיֹות  יְִרצּו  ֵהם  וְָלֵכן  וְֶצֶדק,  ֱאמּונָה  ְקֻדָּׁשה  ֲעֵליֶהם 

ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאל ּוְלהֹוִׁשיט ָלֶהם ֶעזְָרה, ְּבָרצֹון ּוְבִׂשְמָחה.

סֹודֹות  ְמַסֶּמֶלת  ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ֶׁשִּתְתַקּיֵם  ַהַּצִּדיִקים  ְסעּוַדת 
רּוָחנִּיִים ֲעֻמִּקים. ַהִּלוְיָָתן וְׁשֹור ַהַּבר ְמַסְּמִלים ְׁשנֵי סּוגִים ֶׁשל 
ָהֶעְליֹונִים,  ָּבעֹוָלמֹות  נֲַעָלה,  רּוָחנִית  ֲעבֹוָדה  ַהֵּׁשם.  ֲעבֹוַדת 
וֲַעבֹוָדה ִעם ָהעֹוָלם ַהּגְַׁשִמי, ְלזֵַּכךְ ּוְלַקֵּדׁש אֹותֹו. ֶלָעִתיד ָלבֹוא 

ְׁשֵּתי ָהֲעבֹודֹות ָהֵאּלּו יְַׁשִלימּו זֹו ֶאת זֹו.

נִיִמּיּות ַהּתֹוָרה, ֶׁשִּתְתּגֶַּלה ָאז. ַהּיַיִן ַהְּמֻׁשָּמר ְמַסֵּמל ֶאת עֶֹמק ּפְ

ַמְמלֶכֶת ּכֹוֲהנִים

ַהּלִוְיָָתן, ׁשֹור ַהַּבר וְיַיִן ַהְּמֻׁשָּמר
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ַעת ַהְרֵּבה וְָכל ַהַּמֲעַדּנִים ְמצּויִין  "ַהּטֹוָבה ִּתְהיֶה ֻמְׁשּפַ
ֶּכָעָפר, וְלֹא יְִהיֶה ֵעֶסק ָּכל ָהעֹוָלם ֶאָּלא ָלַדַעת ֶאת 

ַהֵּׁשם ִּבְלַבד". 
)ַרְמַּב"ם, ִהְלכֹות ְמָלִכים יב,ה(

"וְגָר זְֵאב ִעם ֶּכֶבׂש וְנֵָמר ִעם ּגְִדי יְִרָּבץ". 
)ַּבִּמְדָרׁש, יְַלקּוט ִׁשְמעֹונִי ְּתִהִּלים ֶרֶמז תשלו(

"וְִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים וֲַחנִיתֹוֵתיֶהם ְלַמזְֵמרֹות. 
לֹא יִָּׂשא גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב, וְלֹא יְִלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה". 

)יְַׁשְעיָה ב,ד(

11 10

.1

.2

.3

ִצּטוִּטיםציטוטים

ִמִּׁשיֵרי ַהּלְוִּיִים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש 
ַמֲעֶׂשה ּוָבאּו ָלַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְמנֵַחם ֶמנְֶּדל 
ְמנַּגְנִים  ַּבֲעֵלי  ֲחִסיִדים  ֲחבּוַרת  ִמּוִיְטֶּבְסק 
ּוְלַהנְִעים  ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו  ְמֻפְרָסִמים ִלְׁשּבֹות 
לֹו ִמּזְִמרֹוֵתיֶהם ְּבֻׁשְלָחנֹו. ִּביֵדי ֲחבּוַרת זֶֶמר 
ּומֹוֵׁשךְ  ָלאֹזֶן  ָעֵרב  ְּבִמינֹו  ְמיָֻחד  נִּגּון  ָהיָה  זֹו 
ֶאת ַהֵּלב, ּוְכֶׁשִּסֵּמן ָלֶהם ַרִּבי ְמנֵַחם ֶמנְֶּדל 
ּוִבְּקׁשּו  ָלִׁשיר,  קֶֹדׁש  ַׁשַּבת  ֵליל  ִּבְסעּוַדת 
וְָרַמז  ִמּיָד  אֹוָתם  ִהָּסה  זֶה,  ְּבזֶֶמר  ִלְפצַֹח 

ָלֶהם ַלְחּדֹל ִמְּלנַּגְנֹו.

ְסעּודֹות  ִּבְׁשַאר  ּגַם  וְנְִׁשנָה  ָחזַר  ַהָּדָבר 
ַהַּׁשָּבת, וְָהיָה ְּבֵעינֵיֶהם ְלֶפֶלא.

ְלָמֳחָרת, ְּביֹום ִראׁשֹון ֶׁשָחל ּבֹו רֹאׁש חֶֹדׁש, 
ִעם  ַהּיֹום  ִּבְסעּוַדת  ֶמנְֶּדל  ְמנֵַחם  ַרִּבי  יַָׁשב 
ַלֲחבּוַרת  ִצּוָה  ּוְלֶפַתע  ַהְּקדֹוִׁשים,  ַּתְלִמיָדיו 
ֶׁשאֹותֹו  ַּבּנִּגּון  ַּדוְָקא  ִלְפּתַֹח  ַהְּמנַּגְנִים  ַּבֲעֵלי 

ִהָּסה ְּבֶמֶׁשךְ ָּכל ַהַּׁשָּבת.

ִּבְׁשַעת נְגִינָָתם ָּבָכה ַרִּבי ְמנֵַחם ֶמנְֶּדל ְמאֹוד 
וְִהּזִיל ְּדָמעֹות ַּכַּמיִם, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ּגִָּלה ִּכי נִּגּון 
זֶה ִמִּׁשיֵרי ַהְּלוִּיִים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיָה, וְזֹוִהי 
ַהִּסָּבה ֶׁשּלֹא ֵהנִיָחם ְלנַּגְנֹו ְּבַׁשָּבת, ְּכֵדי ֶׁשּלֹא 
יְִצַטֵער ַּבּיֹום ַהָּקדֹוׁש ַעל ֻחְרַּבן ַהַּביִת וְגָלּות 

ַהְּׁשִכינָה.

ִסּפוּר
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י ִליׁשִ ׁשְ

ִהנֵּה ִהנֵּה 
יַח בָּא ָמׁשִ

12

ַער גִיםׁשַ ָׂ ֻמּש

ֶׁשָהֶאֶלף  ֵחֶלק א, קיז,א(,  )וַּיֵָרא,  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  ָּכתּוב 
ַהִּׁשִּׁשי הּוא זְַמן ְמיָֻחד ֶׁשּבֹו ַה'ְׁשִכינָה' ַהְּקדֹוָׁשה, ָּתקּום 

ֵמֲעָפָרּה. 

ַׁשֲעֵרי  ְתחּו  יִּפָ ַהִּׁשִּׁשי  ָהֶאֶלף  ֶׁשל  ַהֵּׁשנִי  ַּבֵחִצי  ִּבְפָרט 
ַהָחְכָמה ְלַמְעָלה וְגַם ַׁשֲעֵרי ַהָחְכָמה ְלַמָּטה וְָהעֹוָלם 

יְִהיֶה ְמֻתָּקן ּומּוָכן ְלִהָּכנֵס ָלֶאֶלף ַהְּׁשִביִעי.

ָהֶאלֶף ַהִּׁשִּׁשי

יֵׁש ִסיָמנִים ְמעֹוְדִדים ַהַּמְרִאים ֶׁשָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ַמְתִחיל 
ַעל  ַמְצִּביַע  ָהַרִּבי  ַהָּמִׁשיַח.  יְמֹות  ִלְקַראת  ְלִהְתּכֹונֵן 

ַּכָּמה ִׁשּנּויִים ְמַענְיְנִים ָּבעֹוָלם.

ַהּיְהּוִדים  וְִׁשְחרּור  ַהַּבְרזֶל  ָמַסךְ  נְִפיַלת  ְלָמָׁשל: 
ֶהְסֵּכִמים  ַעִּמים.  ֵּבין  ָׁשלֹום  ַהּקֹומּונִיְסִטי.  ֵמַהִּמְׁשָטר 

ְלַהְפָסַקת יִּצּור נֶֶׁשק ְמֻסָּכן.

ָהעֹולָם ִמְתּכֹונֵן

ב"ה
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"ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָׁשנָה ָהוֵי ָעְלָמא )=ַקּיָם ָהעֹוָלם(,
ְׁשנֵי ֲאָלִפים – ּתֹהּו, ְׁשנֵי ֲאָלִפים – ּתֹוָרה, 

ְׁשנֵי ֲאָלִפים – יְמֹות ַהָּמִׁשיַח". 
)ַסנְֶהְדִרין צז,א. ֲעבֹוָדה זָָרה ט,א.(

"ִהּנֵה יִָמים ָּבִאים נְֻאם ַהֵּׁשם וְִהְׁשַלְחִּתי ָרָעב ָּבָאֶרץ. 
לֹא ָרָעב ַלֶּלֶחם וְלֹא ָצָמא ַלַּמיִם, 
ִּכי ִאם ִלְׁשמַֹע ֵאת ִּדְבֵרי ַהֵּׁשם".  

)ָעמֹוס ח,יא(

.1

.2

ִצּטוִּטיםציטוטים

ַאְּדַרָּבה!... 
ָטֲענּו ֲאנִָׁשים ִלְפנֵי ָהַרִּבי ִמְּליּוַּבאוִיְטׁש: "ַהְׁשֵּכם 
וְַהֲעֵרב ַאָּתה ַמְבִטיַח: ִהּנֵה ַהּגְֻאָּלה ְקרֹוָבה, ּוִמן 
ַהְּמֻפְרָסמֹות ִּכי ְּכָבר ִלְפנֵי ַאְרָּבִעים ָׁשנָה ְּכָבר 

ִהְתַּבֵּטא ֵּכן ָהַאְדמֹו"ר ַהּקֹוֵדם )ָהַרּיַי"צ(...".

"ַאְּדַרָּבה!", ָענָה ָלֶהם ָהַרִּבי, "ִאם ְּכָבר ִלְפנֵי 
ֶׁש"ִהּנֵה  ְּביְִׂשָרֵאל  ּגָדֹול  ִהְכִריז  ָׁשנָה  ַאְרָּבִעים 

זֶה ָּבא" ֲהֵרי ַעָּתה ֻמְכָרח הּוא ָלבֹוא!"...

ְמִסירּות נֶֶפׁש
ְּב"ִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא"

ַהּדֹור ֶׁשָּלנּו ְמַקֵּבל ּכֹוחֹות ֵמָהֲעבֹוָדה ָהרּוָחנִית ָהֲעצּוָמה 
ֶׁשְּכָבר ָעׂשּו ֶּבָעָבר ָּכל ַהַּצִּדיִקים.

ּוַמְצִליַח  ֲענָק  ָאָדם  ֶׁשל  ְּכֵתָפיו  ַעל  ַהּיֹוֵׁשב  ּגַָּמד  ְּכמֹו 
ְלַהּגִיַע ִלְמקֹומֹות ּגְבֹוִהים. 

נַּנָס ַעל ַּגֵּבי ֲענָק 

ַלּדֹורֹות  ֶׁשֵאין  ְמיֶֻחֶדת,  ַמֲעָלה  ּגַם  יֵׁש  ֶׁשָּלנּו  ַלּדֹור 
ֶׁשְּלָפנֵינּו! 

ַּבּתֹוָרה  ּוְדֵבִקים  ִמְתַאְּמִצים  יְהּוִדים  ֶׁשּבֹו  ּדֹור  זֶהּו 
ּוַבִּמְצוֹות, ַלְמרֹות ַהחֶֹׁשךְ ָהרּוָחנִי ֶׁשּיֵׁש ָּבעֹוָלם.

ֲענָוָה  ִהְרּגִיׁש  ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה  ֶׁשֲאִפּלּו  ַּבֲחִסידּות  ְמבָֹאר 
ֶׁשל  ַּבּדֹור  ֶׁשִּתְהיֶה  ַהּנֶֶפׁש  ְמִסירּות  י  ְּכַלּפֵ ְמיֶֻחֶדת 

"ִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא" ַעל ְׁשִמיַרת ַהּתֹוָרה וְַהִּמְצוֹות. 

ִסּפוּר
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ֲהִליֵכי ּתַ
ַהגְֻּאלָּה

ְרִביִעי
ַער גִיםׁשַ ָׂ ֻמּש

ָּכתּוב ַּבּנִָביא: "ֲאנִי ַהֵּׁשם ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשּנָה" 
)יְַׁשְעיָהּו ס,כב(.

ַהּזֶה  סּוק  ֶׁשַּבּפָ צח,א.(  )ַסנְֶהְדִרין  ְמָפֶרֶׁשת  ַהּגְָמָרא 
יִזְּכּו  יְִׂשָרֵאל  ִאם  ּגְֻאָּלה:  ֶׁשל  ֶאְפָׁשרּויֹות  ְׁשֵּתי  נְִרָמזֹות 
יִזְּכּו –  וְִאם לֹא  "ֲאִחיֶׁשּנָה".  ַּתְקִּדים ָלבֹוא,  ַהּגְֻאָּלה   –

ַהּגְֻאָּלה ָּתבֹוא ַּבּזְַמן ֶׁשּנְִקַּבע ָלּה ֵמרֹאׁש, "ְּבִעָּתּה".

ֲאִחיֶׁשּנָה – ְּבִעָּתּה

ַהּקֹול ֶׁשּיְַבֵּׂשר ֶאת ּבֹוא ַהּגְֻאָּלה, יְִהיֶה קֹול "ַהּׁשֹוָפר 
ַהּגָדֹול". 

"וְָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא יִָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ּגָדֹול, ּוָבאּו ָהאְֹבִדים 
ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור וְַהּנִָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָריִם וְִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' 

ְּבַהר ַהּקֶֹדׁש ִּבירּוָׁשָליִם" )יְַׁשְעיָהּו כז,יג(.

ַתח  ּפֶ ַתח ַצר וְיֹוֵצא ֶּדֶרךְ  ּפֶ ָהֲאוִיר נְִכנָס ַלּׁשֹוָפר ֶּדֶרךְ 
ָרָחב. ָּכךְ ַהּׁשֹוָפר ַהּגָדֹול ְמַסֵּמל ֶאת ַהּיְִציָאה ֶׁשל ְּבנֵי 

יְִׂשָרֵאל ֵמַהֵּמַצר ַלֶּמְרָחב.

ַהּׁשֹוָפר ַהָּגדֹול

ב"ה
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ִקּבּוץ ַהָּגלּויֹות

ַהְּׁשִליִׁשי  ַהַּביִת  ְמֻכּנֶה  )ֵחֶלק ג רכא,א(  ַהּזַֹהר  ְּבֵסֶפר 
ַעל־יְֵדי  ֶׁשּיִָּבנֶה  ִּבנְיָן   – הּוא"  ְּבִריךְ  ְּדקּוְדָׁשא  "ִּבנְיָנָא 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךְ הּוא. 

ִמן  מּוָכן  יֵֵרד  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ַהִאם  ׁשֹונֹות  ֵּדעֹות  יֵׁש 
ַהָּׁשַמיִם, אֹו יִָּבנֶה ִּביֵדי ָאָדם. ֻמְסָּבר ַעל ָּכךְ ֶׁשְּלַמֲעֶׂשה, 
יְִהיּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ְּדָבִרים ֶׁשּיִָּבנּו ִּביֵדי ָאָדם 

וְיְִהיּו ְּדָבִרים ֶׁשּיְֵרדּו וְיָבֹואּו ִמן ַהָּׁשַמיִם.

ִלְבנֹות  ַהִּמְצוָה  ֶאת  יְַקּיֵם  יְִׂשָרֵאל  ַעם  ֶאָחד  ִמַּצד  ָּכךְ 
ֵּבית ִמְקָּדׁש, ּוִמַּצד ֵׁשנִי יְִהיּו ַּבִּמְקָּדׁש ְּדָבִרים ֶעְליֹונִים, 

ֶׁשִּבזְכּוָתם הּוא יְִהיֶה נְִצִחי.

ִּבנְיָנָא ְּדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא

לֹא ַרק ַעם יְִׂשָרֵאל יְָצאּו ַלּגָלּות. יַַחד ִאָּתם, ַהָקָּב"ה 
ְּבַעְצמֹו יָָצא ַלּגָלּות, ִעם ָּכל יְהּוִדי וִיהּוִדי.

ַעל ַהָּכתּוב "וְָׁשב ַהֵּׁשם ֱאלֶֹקיךָ ֶאת ְׁשבּוְתךָ" )ְּדָבִרים 
ל, ג( - אֹוְמִרים ָחָז"ל "ּבֹוא ּוְרֵאה ַּכָּמה ֲחִביִבין יְִׂשָרֵאל 
ִלְפנֵי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךְ הּוא, ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ֶׁשּגָלּו, ְׁשִכינָה 

ִעָּמֶהן... וְַאף ְּכֶׁשֲעִתיִדין ְלִהּגֵָאל, ְׁשִכינָה ִעָּמֶהן"

ִאם ָּכךְ, ַּכָּמה ִׂשְמָחה ִּתְהיֶה ְּבֵעת ִקּבּוץ ּגָלּויֹות, ַּכֲאֶׁשר 
ּגַם ַהְּׁשִכינָה ַהְּקדֹוָׁשה, ֵּתֵצא ִמן ַהּגָלּות.

"וְָהיָה ְּבַאֲחִרית ַהּיִָמים נָכֹון יְִהיֶה ַהר ֵּבית ַהֵּׁשם ְּברֹאׁש 
ֶהָהִרים וְנִָּׂשא ִמּגְָבעֹות וְנֲָהרּו ֵאָליו ָּכל ַהּגֹויִם". 

)יְַׁשְעיָה ב,ב(

ִמּיְַרְּכֵתי  וְִקַּבְצִּתים  ָצפֹון  ֵמֶאֶרץ  אֹוָתם  ֵמִביא  "ִהנְנִי 
ָאֶרץ... ָקָהל ּגָדֹול יָׁשּובּו ֵהּנָה". 

)יְִרְמיָה לא,ח(

"וְַאֶּתם ְּתֻלְּקטּו ְלַאַחד ֶאָחד ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל". 
)יְַׁשְעיָהּו כז, יב( 

.1

.2

.3

ִצּטוִּטיםציטוטים

נָֻּסח ַהַהְזָמנָה
נְִׂשאּו  ָּבּה  ִּבְז'לֹוִּבין,  ַהּגְדֹוָלה  ַהֲחֻתּנָה  ִלְקַראת 
ֶצֱאָצֵאיֶהם ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהּזֵָקן, ַּבַעל ַהַּתנְיָא, וְָהַרב 
ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֵלוִי יְִצָחק ִמֶּבְרִּדיֶצ'ב, ָקַרע ַרִּבי ֵלוִי 

יְִצָחק ֶאת נַֻּסח ַהַהזְָמנָה וְִצּוָה ִלְכּתֹב ָּכךְ:

"ַהֲחֻתּנָה ִּתְתַקּיֵם ִאם יְִרֶצה ַהֵּׁשם ִּבירּוָׁשַליִם ִעיר 
ַהּקֶֹדׁש וְַהִּמְקָּדׁש, ִּתָּבנֶה וְִתּכֹונֵן ִּבְמֵהָרה ְּביֵָמינּו 
ָאֵמן. ּוְבִאם ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו לֹא יָבֹוא ָחס־וְָׁשלֹום 

ַעד ָאז – ִּתְתַקּיֵם ַהֲחֻתּנָה ָּבִעיר ְז'לֹוִּבין"...

ִסּפוּר
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י ֲחִמיׁשִ

ְמַחכִּים
יַח לְָמׁשִ

20

ַער גִיםׁשַ ָׂ ֻמּש

ֶמֶלךְ ַהָּמִׁשיַח ְמתָֹאר ְּכ"ֶמֶלךְ" ּוְכ"נִָביא". נְִרֶאה ֶׁשְּמֻדָּבר ִּבְׁשֵּתי 
ְּתקּופֹות: ַּבְּתקּוָפה ָהִראׁשֹונָה יְֻרּגַׁש ְּבִעָּקר ֱהיֹותֹו "ֶמֶלךְ" - 

ַּכֲאֶׁשר יְַחזִיר ֶאת יְִׂשָרֵאל ְלֶדֶרךְ ַהּתֹוָרה, יִָּלֵחם ְּבֻאּמֹות ָהעֹוָלם 
וְיֲַעִביר ֶאת ָהַרע ִמן ָהעֹוָלם.

ַּבְּתקּוָפה ַהְּׁשנִּיָה יְֻרּגַׁש יֹוֵתר ֱהיֹותֹו "נִָביא" וְ"ַרב" ֶׁשּיְַלֵּמד ּתֹוָרה 
ּוְפנִיִמּיּות ַהּתֹוָרה, ְלָכל יְהּוִדי.

ֶמלְֶך וְנִָביא 

ַאְדמֹו"ר ַה'ֶצַמח ֶצֶדק' ָהיָה אֹוֵמר, ֶׁשְּמִׁשיַח ִצְדֵקנּו יְִתַעּנֵג 
ׁשּוִטים, ַּבֲעֵלי ְמִסירּות ַהּנֶֶפׁש.  ִּבְמיָֻחד ֵמַהּיְהּוִדים ַהּפְ

י ֶׁשּיְַלֵּמד ּתֹוָרה ֶאת ָּכל ָהָעם, ּכֹוֵלל  ְּכלֹוַמר, ַאף־ַעל־ּפִ
יו ֶאת "ּתֹוָרתֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח",  ַהּגְדֹוִלים ְּביֹוֵתר וְֻכָּלם יְִלְמדּו ִמּפִ

ׁשּוִטים  ִעם זֹאת, ִּתְהיֶה ּבֹו ֲענָוָה ְמיֶֻחֶדת ְלִהְתיֵַחס ַלֲאנִָׁשים ּפְ
י ָרָמָתם. וְִלְלמֹד ּגַם ִאָּתם, ַעל־ּפִ

י ֵסֶפר ַהַּמֲאָמִרים תרצ"ט, ַעּמּוד 194( )ַעל־ּפִ

ֶמלְֶך ַהָּמִׁשיַח וְַהּיְהּוִדים ַהְּפׁשּוִטים

ַּבּנִָביא מּוָבא ֵּתאּור, ְלִפיו ַהָּמִׁשיַח יַּגִיַע "ָענִי וְרֵֹכב ַעל ֲחמֹור". 
רּוִׁשים ַהּׁשֹונִים ַהָּדָבר ָּבא ְלַסֵּמל ְׁשנֵי ְּדָבִרים:  י ַהּפֵ ַעל ּפִ

ֶאת ָהֲענָוָה ֶׁשל ֶמֶלךְ ַהָּמִׁשיַח, ִּכי ֲחמֹור הּוא ֶּבֱהַמת־ְרִכיָבה 
ׁשּוָטה. וְֵכן ֶאת ָהֻעְבָּדה ֶׁשֶּמֶלךְ ַהָּמִׁשיַח "רֹוֵכב" – ַׁשִּליט, ַעל  ּפְ

עֹוַלם ַה"חֶֹמר".

רֹוכֵב ַעל ֲחמֹור 

ב"ה
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יְִהיֶה  ָחְכָמה  ַּבַעל  ָּדוִד,  ִמֶּזַרע  ֶׁשּיֲַעמֹד  ַהֶּמֶלךְ  "אֹותֹו 
יֹוֵתר ִמְּׁשלֹמֹה, וְנִָביא ּגָדֹול הּוא, ָקרֹוב ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו. 

ּוְלִפיָכךְ יְַלֵּמד ָּכל ָהָעם וְיֹוֶרה אֹוָתם ֶּדֶרךְ ַהֵּׁשם". 
ֶרק ט ֲהָלָכה ב( )ַרְמַּב"ם, ִהְלכֹות ְּתׁשּוָבה, ּפֶ

"ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךְ הּוא ִלְהיֹות יֹוֵׁשב... וְדֹוֵרׁש 
ּתֹוָרה ֲחָדָׁשה ֶׁשָעִתיד ִלֵּתן ַעל יְֵדי ָמִׁשיַח". 

)יְַלקּוט ִׁשְמעֹונִי, יְַׁשְעיָהּו רמז, תכט(

"וְנָָחה ָעָליו רּוַח ַהֵּׁשם, רּוַח ָחְכָמה ּוִבינָה, רּוַח ֵעָצה 
ּוגְבּוָרה, רּוַח ַּדַעת וְיְִרַאת ַהֵּׁשם".  

)יְַׁשְעיָהּו יא, ב(
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ֶרַגע ָקרֹוב יֹוֵתר
לְִביַאת ַהָּמִׁשיַח! 

ָׁשעֹון,  ָהיָה  ִמּלּוְּבִלין  ַה"חֹוזֶה"  ֵאֶצל 
ּדֹוְפִקים  ָהיּו  ִּבזְַמּנָם  ֶׁשָהיּו  וְַהְּׁשעֹונִים 

ְּבָכל ְׁשנִּיָה ְּבקֹול.

ַעם נְִכנַס ֵאיזֶה ַרב וְָאַמר ַל"חֹוזֶה" ֶׁשָּכל  ּפַ
ֶרגַע ֶׁשהּוא ׁשֹוֵמַע ֶאת קֹול ַהָּׁשעֹון הּוא 
לֹו  ַמזְִּכיר  זֶה  ִּכי  ְלַעְצבּות,  ְקָצת  נְִכנָס 
ֶׁשָּכל ֶרגַע ְמָקֵרב אֹותֹו ְלֵמָאה וְֶעְׂשִרים... 

ֶׁשהּוא  ֶרגַע  ֶׁשְּבָכל  ַה"חֹוזֶה"  לֹו  ָענָה 
ִמְתַמֵּלא  ִלּבֹו  ַהָּׁשעֹון  קֹול  ֶאת  ׁשֹוֵמַע 
ְּבִׂשְמָחה ּגְדֹוָלה, ֶׁשִהּנֵה ֶרגַע ָקרֹוב יֹוֵתר 

ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח.

ִסּפוּר

ב"ה
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"לֹא זֹו ִּבְלַבד ֶׁשּסֹוף ַהּגְֻאָּלה ָלבֹוא,
ַתח ֶאָּלא ַהּגְֻאָּלה ְּכָבר עֹוֶמֶדת ַעל ַסף ַהּפֶ

ּוְמַחָּכה ְלָכל ֶאָחד וְַאַחת ִמּיְִׂשָרֵאל
ֶׁשּיְִפַּתח ֶאת ַהֶּדֶלת וְ'יְִסחֹב' ֶאת ַהּגְֻאָּלה ְלתֹוךְ ַהֶחֶדר!"

)ִמִּדְבֵרי ָהַרִּבי ִמְּליּוָּבאוִיְטׁש ְּבִׂשיָחה ִעם ָהַרב ָהָראִׁשי ְליְִׂשָרֵאל,
ָהַרב ָמְרְּדַכי ֵאִלּיָהּו ְּבו' ְּבַמְרֶחְׁשוָן תשנ"ב(

ב"ה


