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הֹוִרים ִויָלִדים יֹוְצִרים ְּגֻאָּלה

ָשׁלֹום ְיָלִדים ְוהֹוִרים ְיָקִרים,
ַּבַּׁשָּבת ַהָּבָאה, ְנַצֵּין ֶאת ַהַּתֲאִריְך יּו”ד ִּבְשָׁבט, יֹום ַהִהּלּוָלא ֶשׁל ָהַרִּבי ָהַרַיּי”צ, ַרִּבי יֹוֵסף ִיְצָחק ְשֵׁניאֹוְרסֹון, ְויֹום 

ַקָּבַלת ַהְּנִשׂיאּות ַעל ְיֵדי ָהַרִּבי ִמְּליּוַּבאִויְטׁש, ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנֶּדל ְשֵׁניאֹוְרסֹון. ַּגם ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת זֹו ָאנּו ַמְזִמיִנים 

ֶאְתֶכם ָלַקַחת ֵחֶלק ְּבִלּמּוד ִיחּוִדי נֹוֵׂשא ְּפָרִסים. ִׁשְלחּו ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ַהְּמֻבֶּקֶׁשת ְוִהָּכְנסּו ַלַהְגָרָלה.

                                                                      רשת חינוך חב”ד “אהלי יוסף יצחק” ליובאוויטש

ַהְּגֻאָּלה ְקרֹוָבה ַוֲאַנְחנּו ָּכל ָּכְך רֹוִצים ְלִהְתּכֹוֵנן ִלְקָראָתּה ּוְלָזֵרז ֶאת ּבֹוָאּה! ֵאיְך ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ֹזאת?

ָהֶאָחד ֹיאַמר: 

ֵיׁש ֶּדֶרְך ַאַחת ְידּוָעה ּוְמֻנָּסה: ִלְרצֹות ֶּבֱאֶמת ּוְלַבֵּקׁש ֶּבֱאֶמת.

ָּפָרָׁשה א( ָּכתּוב: “ָאַמר ִיְצָחק ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ֶׁשָּמא ֵאין  ֵאיָכה  ַּבִּמְדָרׁש )ַיְלקּוט 
ֲחָזָרה ַלָּבִנים?! ֱהִׁשיבֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ַאל ֹּתאַמר ֵּכן, ֵיׁש ּדֹור ֶׁשהּוא ְמַצֶּפה ְלַמְלכּוִתי – ִמָּיד ֵהן ִנְגָאִלים. 

ֶׁשֶּנֱאַמר: ‘ְוֵיׁש ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך ְנֻאם ַהֵּׁשם ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם’”.

ָהַרִּבי ִּדֵּבר ְּפָעִמים ַרּבֹות ְמאֹוד, ַעל ַהֶהְכֵרַח ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ְיַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ֶׁשָּיִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה ִּבְמֵהָרה.

“ַהָּדָבר ַהָּיִחיד ֶׁשֲעַדִין ְמַעֵּכב ֶאת ַהְּגֻאָּלה הּוא ַהֹּצֶרְך ֶׁשָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְיַבְּקׁשּו ְוִיְדְרׁשּו ְוִיְתְּבעּו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה”. )ִמִּדְבֵרי ָהַרִּבי ִמְּליּוָּבאִויְטׁש ְּבִׂשיַחת ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ תשמ”ז(

ַהֵּׁשִני ֹיאַמר:

ֲהִכי ָחׁשּוב ַלֲעׂשֹות ַּבֶּׁשַטח ְּדָבִרים טֹוִבים ֶׁשְּמָזְרִזים ֶאת ּבֹוא ַהְּגֻאָּלה.

ְוָכְך אֹוֵמר ָהַרִּבי: “ָּכל ְיהּוִדי, ֲאָנִׁשים ָנִׁשים ָוַטף, ֵיׁש לֹו ַאְחָריּות ְלהֹוִסיף ַּבֲעבֹוָדתֹו ְלָהִביא ֶאת ְמִׁשיַח־ִצְדֵקנּו 
ְּבֹפַעל ַמָּמׁש. ֵאין ִלְסֹמְך ַעל ֲאֵחִרים ְוֵאין ְלַהִּטיל ֲעבֹוָדה זֹו ַעל ֲאֵחִרים; זֹו ִהיא ֲעבֹוָדה ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוַאַחת, 

ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָצִריְך ַלֲעׂשֹוָתּה ְּבַעְצמֹו.

ַהִּמְצוֹות  ְוִקּיּום  ּוְפִניִמּיּות(  )ִנְגֶלה  ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  ּוְבִמְצוֹות,  ְּבתֹוָרה  ְּבהֹוָסָפה  זֹו?  ֲעבֹוָדה  ִמְתַּבֵּטאת  ְּבָמה 
ְּבִהּדּור, ְוֵכן – ְלַהְׁשִּפיַע ַעל ֲאֵחִרים ֶׁשּיֹוִסיפּו ַאף ֵהם ְּבתֹוָרה ּוְבִמְצוֹות”.

)ָהַרִּבי ִמְּליּוַּבאִויְטׁש ְּבִׂשיַחת ַׁשַּבת ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני תנש”א(

ְוַהְּׁשִליִׁשי ֹיאַמר:

ַמְרִויַח ְּבִכְפַלִים! הּוא ַּגם  ּוְגֻאָּלה,  ִעְנְיֵני ָמִׁשיַח  ִמן ַהְּגֻאָּלה ְּכָבר ַעְכָׁשו, ַעל־ְיֵדי ִלּמּוד  ‘ִלְטֹעם’  ִמי ֶׁשַּמְתִחיל 
ִמְתּכֹוֵנן ִלְקַראת ַהְּגֻאָּלה ּוַמְתִאים ֶאת ַהִהְתַנֲהגּות ֶׁשּלֹו ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח, ְוַגם ְמָזֵרז ֶאת ּבֹוא ַהְּגֻאָּלה. 

ִהְתַּגּלּות  ִלְפֹעל  ַהְּיָׁשָרה  ַהֶּדֶרְך  ִהיא  ְוַהְּגֻאָּלה  ָמִׁשיַח  ּוְבִעְנְיֵני  ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  “ַההֹוָסָפה  ָהַרִּבי:  אֹוֵמר  ְוָכְך 
ּוִביַאת ָמִׁשיַח ְוַהְּגֻאָּלה ְּבֹפַעל ַמָּמׁש”.

)ָהַרִּבי ִמְּליּוַּבאִויְטׁש ְּבִׂשיַחת ַׁשַּבת ָּפָרַׁשת ַּתְזִריַע־ְמֹצָרע ה’תנש”א(



ָׁשלֹוׁש ְּדָרִכים, ְׁשלֹוָׁשה ִּכּוּוֵני ְּפֻעָּלה. ֵאיזֹו ֶּדֶרְך ִנְרֵאית ָלֶכם ֲהִכי ְיִעיָלה?

ִחְׁשבּו ַעל ֶזה ְוַגְּבׁשּו ַרְעיֹונֹות, ִּכי ְׁשלֹוׁש ַהְּדָרִכים ַהָּללּו ַיֲעִסיקּו ֶאְתֶכם ַהְרֵּבה, ִּביֵמי ַהֲהָכָנה ַהְּמֻיָחִדים ְליּו”ד ִּבְׁשָבט.

 – ּוְבִעָּקר  ַהְּדָרִכים  ְּבָכל  ְמֻׁשָּתִפים,  ְּבכֹוחֹות  ַיַחד,  ְמַנֵּצַח.  ֶׁשַהִּׁשּלּוב  ַּכּמּוָבן,  ִהיא  ַהִּמְתַּבֶּקֶׁשת  ְוַהַּמְסָקָנה 

ִּבְמלֹוא ַהַּלַהט ְוַהֶּמֶרץ, ‘ִנְכֹּבׁש ֶאת ַהַּיַעד’ ְוִנְפַעל ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְׁשַמע ַׁשְוַעת ַעּמֹו, ְוִיְׁשַלח ֶאת ְמִׁשיַח 

ִצְדֵקנּו, ְלָגֳאֵלנּו ַּבְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה, ֶּתֶכף ּוִמָּיד ַמָּמׁש.

 

ַּכַּתב ִעּתֹונּות ָאֵמִריָקִאי ָעַבר ַּבּתֹור ַלֲחֻלַּקת ּדֹוָלִרים ְוׂשֹוֵחַח ִעם ָהַרִּבי.

ַהַּכָּתב: “ַרִּבי, ַמהּו ַהֶּמֶסר ֶׁשֵּיׁש ְלָך ָלעֹוָלם ְּבִעְנַין ַהָּמִׁשיַח?”.

ֶוֱאֹמר  ֲחֹזר   – ָּכְך  ַעל  ַלְחֹזר  ְרצֹוְנָך  ְוִאם  ַהְּמִדינֹות,  ְּבָכל  ָּבִעּתֹונּות  ִנְדַּפס  ְוַהָּדָבר  ִּפְרַסְמִּתי  “ְּכָבר  ָהַרִּבי: 
ֶׁשַהָּמִׁשיַח מּוָכן ָלבֹוא ַעְכָׁשו, ּוָמה ֶׁשּנֹוַתר ָלנּו ַלֲעׂשֹות, הּוא ְלַהְרּבֹות יֹוֵתר ַּבֶּׁשַטח ֶׁשל טֹוב ָוֶחֶסד”.

ַהַּכָּתב: “ֶׁשָהֲאָנִׁשים ַיֲעׂשּו טֹוב ָוֶחֶסד ְּכֵדי ֶׁשהּוא ָיבֹוא?”.

ָהַרִּבי: “ַלֲעׂשֹות ְקָצת יֹוֵתר ְוָאז ָיבֹוא ִמָּיד”.

)ַּבֲחֻלַּקת ַהְּׁשָטרֹות ְל’ְׁשִליחּות-ִמְצָוה’, ְּביֹום ִראׁשֹון י”ב ְּבַמְרֶחְׁשָון תשנ”ב(

חידה:    ַּגּלּו ֵאיזֹו ַהְחָלָטה טֹוָבה ֶהְחִליט ֵאִלי ְּכֵדי ְלָקֵרב ֶאת ַהְּגֻאָּלה

ְלהֹוִסיף 
ִּבְצָדָקה

ִלְלֹמד 
ִעְנְיֵני ָמִׁשיַח 

ּוְגֻאָּלה
ְלהֹוִסיף 
ְּבַאֲהַבת
ִיְׂשָרֵאל
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