
ָּכְך ָהיּו ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות ְמָפְרִׁשים ֶאת־ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון ַּבָּפָרָׁשה: "ַוְיִהי ִמֵּקץ" – ַּכֲאֶׁשר ַמִּגיַע ִקּצֹו ֶׁשל־
ָהָאָדם, ְוָעָליו ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ִלְפֵני ֵּבית־ִּדין ֶׁשל־ַמְעָלה, "ְׁשָנַתִים ָיִמים" - ֲאַזי ְמַגֶּלה הּוא, ֶׁשָּכל־ְׁשנֹוָתיו 
ם, ַוֲאַזי "ּוַפְרעֹה" - ִמְתַּגֶּלה  ָהֲאֻרּכֹות ֶנְחָׁשבֹות ְלָיִמים ִמְסָּפר, ַרק ַהָּיִמים ֶׁשל ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה ַוֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ
ָלָאָדם, ִּבְלׁשֹון 'ִּכי־ְפָרעֹה ַאֲהרֹן' ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ִּגּלּוי, "חֵֹלם" - ִּכי ָּכל־ַחָּייו ָהיּו ַּכֲחלֹום ָיעּוף. ּוְבֵתַבת "ִמֵּק"ץ" 

א ּוַמָּתן ֶּבֱאמּוָנה, ְק'ִביַעת ִעִּתים ַלּתֹוָרה, ִצ'ִּפָּיה ִליׁשּוָעה.    ֵאלֹות ֶׁשִּנְׁשַאל ָהָאָדם: ַמ'ּׂשָ ְמֻרָּמזֹות ַהּׁשְ
ָּדִוד",  "ֶאת־ֶצַמח  ְּבִבְרַּכת  אֹוָתּה  ַמְזִּכיִרים  ְּבָכל־ְּתִפָּלה  ָהֱאמּוָנה.  ֵמִעְּקֵרי  ֶאָחד  ִהיא  ִליׁשּוָעה  ַהִּצִּפָּיה 
ְוִאם ִּתְתַמּה  ּוְלֻנַּסח ֶזה נֹוְספּו ַּגם ַהֵּתבֹות "ּוְמַצִּפים ִליׁשּוָעה".  ְּבֻנַּסח: "ִּכי ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִינּו ָּכל־ַהּיֹום", 
ְסִביב  ִהיא  ָּכל־ָהֵעת  ֶׁשָּכל־ַמֲחַׁשְבּתֹו  ָאָדם  ְלָך  ֵאין  ֶׁשֲהֵרי  ֻּגְזָמה,  ְּבֶגֶדר  ֶאָּלא  ַהָּדָבר  ֵאין  ֶׁשָּמא  ְותֹאַמר 
ֵרי ָּכל־ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות ֵאיָנן ֶאָּלא ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי, ְוִנְמָצא  ַהִּצִּפָּיה ִליׁשּוָעה, ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשהֲֲ

ֵאפֹוא ֶׁשָּכל ַמֲהַלְך ַחָּייו ֶׁשל־ָהָאָדם ָנִעים ְסִביב ַמָּטָרה ַאַחת, ְלִהְתַּגּלּות ְּכבֹוד ָׁשַמִים ַּבְּגֻאָּלה. 
ֶׁשָאָדם  "ְּכֵׁשם  ֵהִׁשיב:  ִליׁשּוָעה'"?  'ִצִּפית  ֶׁשל  ַהַהְגָּדָרה  "ַמִהי  ַחִּיים"  ֶה"ָחֵפץ  ֶאת  ַּפַעם  ָׁשֲאלּו  ַּכֲאֶׁשר 
ִמְתַּדֵּפק ַעל־ֶּדֶלת ֵּביתֹו, ּוְבָׁשָעה ֶׁשהּוא ַמִּקיׁש ַעל־ַהֶּדֶלת, הּוא ׁשֹוֵמַע ְצָעִדים ַהִּמְתָקְרִבים ֶאל־ַהֶּפַתח 
ְּכֵדי ְלפֹוְתָחּה ַּבֲעבּורֹו, ָּכְך הּוא ָצִריְך ִלְצּפֹות ְוִלְבטַֹח ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח ְּבָכל־ֶרַגע". ְוֵכן ָּכַתב ְּבִסְפרֹו "ִצִּפיָת 
ִליׁשּוָעה", ִּכי ְלׁשֹון ִצִּפָּיה הּוא "ְּכמֹו ַהּצֹוֶפה ֶׁשעֹוֵמד ְּבָמקֹום ָּגבֹוַּה, ּוִמְתּכֹוֵנן ִלְראֹות ֵאיֶזה ָּדָבר ָחָדׁש. ָּכְך 

ָצִריְך ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְלַחּכֹות ַעל ַמְלכּות ָׁשַמִים ֶׁשִּתְתַּגֶּלה ְּבָקרֹוב". 
ֵאָלה ֶׁשּשֹׁוֲאִלים ְלָאָדם ְּבֵבית־ ּוְבדֹוֶמה ְלָכְך ָהָיה ָרִגיל ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַאְבַרְמְסִקי לֹוַמר: "ַמּדּוַע ְלׁשֹון ַהּׁשְ
ְּכֶדֶרְך  ַהְמָּתָנה,  ְלׁשֹון  ִהיא  ֶׁשִּצִּפָּיה  ִמְּפֵני  ִליׁשּוָעה'?  'ִקּוִיָת  ְוֹלא  ִליׁשּוָעה'  'ִצִּפיָת  ִהיא  ֶׁשל־ַמְעָלה  ִּדין 
ֶׁשַּמְמִּתיִנים ְלִמיֶׁשהּו ֲאֶׁשר יֹוְדִעים ְּבַוָּדאּות ִּכי ֵּתֶכף ִיָּכֵנס ְוָיבֹוא, ְוֹלא ִּתְקָוה ְּבַעְלָמא". ְוָכְך ֵּבֵאר ֶאת־
ַהָּפסּוק ְּבִיְרְמָיה: "ִּכי ֶיׁש־יֹום ָקְראּו נְֹצִרים ְּבַהר ֶאְפָרִים קּומּו ְוַנֲעֶלה ִצּיֹון ֶאל־ה' ֱאֹלֵקינּו" - "יֹום ַהְּגֻאָּלה 

הּוא ְּכָבר ִּבְבִחיַנת 'ֵיׁש' ְוהּוא נֹוַעד ִמימֹות עֹוָלם, ְוָאנּו ְמַצִּפים ֵאפֹוא ְלבֹואֹו ִּבְמֵהָרה". 
ְּדָרׁש.  ְּבֶדֶרְך  ֲאֻלּמָֹתיו"  נֵֹׂשא  ְבִרָּנה  ֶמֶׁשְך־ַהָּזַרע ּבֹא־ָיבֹוא  נֵֹׂשא  ּוָבכֹה  ֵיֵלְך  "ָהלֹוְך  ַהָּפסּוק  ִמְתָּבֵאר  ְוָכְך 
ַעם־ִיְׂשָרֵאל ָׁשרּוי ַּבָּגלּות ַהָּקָׁשה ְוַהָּמָרה ֶזה ָקרֹוב ְלַאְלַּפִים ָׁשָנה, ַוֲעַדִין ָאנּו ְּבֶגֶדר ֶׁשל "ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה 
נֹוֵׂשא ֶמֶׁשְך ַהָּזַרע", ַּכֲאֶׁשר 'ָהִיינּו ְּכחְֹלִמים' ַעל ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהֲעִתיָדה, אּוָלם זֹאת ָעֵלינּו ָלַדַעת ּוְלַהֲאִמין 
ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, ִּכי עֹוד ְמַעט ָקט ְוַנִּגיַע ְלַמָּצב ֶׁשל "ּבֹא־ָיבֹוא ְבִרָּנה נֹוֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו". ְוִאם ֲאַנְחנּו עֹוְמִדים 
ּוְתֵמִהים ֶאל מּול ָּכל־ַהַּמֲהָלִכים ֶׁשִּמְתַרֲחִׁשים ְסִביֵבנּו, ַהַּתְהּפּוכֹות ַהְּגדֹולֹות ָּבעֹוָלם ּוְבעֹוָלֵמנּו ַהְּפָרִטי, 
ַּכֲאֶׁשר ַהּכֹל ִנְרֶאה ָלנּו ִּבְלִּתי מּוָבן ּוְבִלי ַמָּטָרה ְוַתְכִלית, ׂשּוָמה ָעֵלינּו ְלַהֲאִמין, ִּכי ֵעיֵנינּו ְקָצָרה ְלָהִבין 
ֶאת ָּכל־ַמֲהַלְך ְיֵמי ָהעֹוָלם, ּוְכמֹו ָּפֶזל ֶׁשַהֲחָלִקים ַהְּקַטִּנים ְמֻפָּזִרים ְוָצִריְך ְלאֹוְסָפם ּוְלַסְּדָרם ִלְתמּוָנה 
ְּגדֹוָלה ְוכֹוֶלֶלת, ָּכְך ִיְצָטְרפּו ִּפְתאֹום ָּכל ַהְּמאָֹרעֹות ַהְּקַטִּנים ְוַהְּגדֹוִלים, ְוָאז ַנִּכיר ְּבַבת־ַאַחת ִּכי ה' ֶאָחד 

ַּנֲעֶׂשה ָּבעֹוָלם ַהּכֹל, הּוא ַּכֲהָכָנה ַרָּבִתי ִלְקַראת ַהְּגֻאָּלה ַהְּקֵרָבה. ּוְׁשמֹו ֶאָחד, ְוָכל ַמה ּׁשֶ
ְמֻסָּפר, ִּכי ַּפַעם ָיְׁשָבה ֲחבּוַרת ְיהּוִדים ְוָסחּו ֵּביָנם ְלֵבין־ַעְצָמם ַּבֲאָנָחה: "ִמי יֹוֵדַע ָמַתי ָיבֹוא ַהָּמִׁשיַח"?! 
ָׁשַמע זֹאת ַה"ֶּצַמח ֶצֶדק" ִמְּליּוַּבאִויְטׁש, ֶׁשָהָיה ָאז ַאְבֵרְך ָצִעיר, ְוָאַמר ָלֶהם: "ִסְגנֹון ִּדּבּור ָּכֶזה, ּדֹוֶמה 
ְלִדְבֵרי ִּבְלָעם ָהָרָׁשע, ֶׁשָאַמר 'ֶאְרֶאּנּו ְוֹלא ַעָּתה ֲאׁשּוֶרּנּו ְוֹלא ָקרֹוב', ְּכלֹוַמר ֶׁשַהְּגֻאָּלה ְרחֹוָקה. אּוָלם 

ְיהּוִדי ַמֲאִמין ָצִריְך ְלַקּוֹות ֶׁשִהֵּנה־ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו, ְוִהֵּנה־ִהֵּנה הּוא ָבא"... 
גּור:  ְוַכֲאֶׁשר ָׁשַמע ַּפַעם ָהַאְדמֹו"ר ִמְּליּוַּבאִויְטׁש ֵּכיַצד ָחִסיד ֶאָחד חֹוֵזר ְּבָאְזֵני ֲחֵברֹו ַעל־ַהִּפְתָּגם ַהּׁשָ
ְוָאַמר:  ִמָּיד  ַנֲעָנה  ַהָּמִׁשיַח".  ָיבֹוא  ּוִפְתאֹום  ִּבְמַלאְכָּתם  ְוַהַּסְנְּדָלר  ַהַחָּיט  ַיַעְסקּו  ַהָּמִׁשיַח,  ּבֹוא  "ִּבְזַמן 
ִיְהֶיה". ּוַפַעם, ַּכֲאֶׁשר ָעְמדּו ֲחִסיִדים ְלַיד ַחְדרֹו ְוׂשֹוֲחחּו ַעל ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח ֵּכיַצד  "ָנכֹון, ָּכְך ְּבִדּיּוק ֶזה 

ִּתְהֶיה, ָיָצא ְלֶפַתע ֵמַחְדרֹו, ְוִהְפִטיר: "ָּכְך הּוא ָיבֹוא, ְלֶפַתע ִּפְתאֹום"...

בס"ד

ְּבֵׁשם  ֲאֶׁשר  ָּכל־ֶאָחד  ַעל  ַהּמּוָטלֹות  ַהִּמְצֹות  ַאַחת 
ֶּבן־ִיְׂשָרֵאל ְיֻכֶּנה, ִהיא ַהִּצִּפָּיה ַלְּגֻאָּלה ַהְּקרֹוָבה, ְּכמֹו 
ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשל־ָהָאָדם,  ִּדינֹו  ֶׁשִּבְתִחַּלת  ֲחַז"ל  ֶׁשָאְמרּו 
הּוא עֹוֵמד ִלְפֵני ֵּבית־ִּדין ֶׁשל־ַמְעָלה, ׁשֹוֲאִלים אֹותֹו 
ֲעבֹוָדֵתנּו  ַּתְכִלית  ָּכל  ִּכי  ָלַדַעת  ִליׁשּוָעה"?  "ִצִּפיָת 
ַההּוא  ַּבּיֹום  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּמִׁשיַח,  ִלימֹות  ְלָהִביא  ִהיא 
ֹלָׁשה־ ִמּׁשְ ֶאָחד  ְוהּוא  ֶאָחד.  ּוְׁשמֹו  ֶאָחד  ה'  ִיְהֶיה 
ָעָׂשר ִעְּקֵרי ָהֱאמּוָנה: "ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה 
ִעם־ָּכל־ ֶׁשִּיְתַמְהֵמַּה,  ְוַאף־ַעל־ִּפי  ַהָּמִׁשיַח.  ְּבִביַאת 
ָהַרְמַּב"ם:  ּוָפַסק  ֶׁשָּיבֹוא".  ְּבָכל־יֹום  לֹו  ֲאַחֶּכה  ֶזה 
ְמַחֶּכה  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  אֹו  ּבֹו,  ַמֲאִמין  ֶׁשֵאינֹו  "ְוָכל־ִמי 
ְלִביָאתֹו, ֹלא ִּבְׁשָאר ְנִביִאים ִּבְלַבד הּוא ּכֹוֵפר, ֶאָּלא 
ְוַהִּצִּפָּיה  ַּבְּגֻאָּלה  ָהֱאמּוָנה  ַרֵּבנּו".  ּוְבמֶֹׁשה  ַּבּתֹוָרה 
ַלְיׁשּוָעה, ִהיא ֶׁשֶהֱחִזיָקה ּוַמֲחִזיָקה ֶאת ַעם־ִיְׂשָרֵאל 
ְּבַאְלֵפי ְׁשנֹות ַהָּגלּות, ְוִהיא ְמִפיָחה רּוַח ַחִּיים ְּבָכל־
ְיהּוִדי ַּבֲאֶׁשר הּוא, ָלַדַעת ֶׁשָּכל־ִיּסּוֵרי ָהעֹוָלם ֵאיָנם 
ַהְּגֻאָּלה.  ַיְפִציַע אֹור  ְוַאֲחֵריֶהם  ָמִׁשיַח,  ֶחְבֵלי  ֶאָּלא 
ְוַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשֵּקץ ַהָּגלּות ָסתּום ְוָחתּום, ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב 
ָלֶהם  ֵאין  ְוַהֲחָכִמים  ַהְּנִביִאים  ֶׁש"ֲאִפּלּו  ָהַרְמַּב"ם 
ַהְּפסּוִקים,  ֶהְכֵרַע  ְלִפי  ֶאָּלא  ֵאּלּו  ִּבְדָבִרים  ַקָּבָלה 
ּוְלִפיָכְך ֵיׁש ָלֶהם ַמֲחֹלֶקת ִּבְדָבִרים ֵאּלּו", ּוִמִּסָּבה זֹו 
ֵיׁש ִמְדָרִׁשים ֲחלּוִקים ּוַמַאְמֵרי ֲחַז"ל ַהּסֹוְתִרים ֶזה 
ֶאת־ֶזה, ֹלא ְמַאֵּבד ַעם־ִיְׂשָרֵאל ֶאת־ִּתְקָותֹו ָהֵאיָתָנה 
ַּבְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה. ְוָכְך ִנְרַׁשם ְּבִמְכָּתב ַהְמֻיָחס ְלַבַעל 
ַעד  ְלַחּכֹות  ֶׁשָעֵלינּו  ַהָּדָבר  "ּוָפׁשּוט  ַּדַעת":  "ַחּוַת 
ר ַהֵּדעֹות, ְוַעד ָאז ָעֵלינּו ִלְׁשמֹר  ֶׁשָּיבֹוא ֵאִלָּיהּו ְלַיּׁשֵ
ִעְּקֵרי ַהָּדת ְוָהֱאמּוָנה". ַצִּדיִקים ָהיּו אֹוְמִרים ְּבֶדֶרְך 
ַצחּות: "ַמה ָּלנּו ְוַלְּסִתירֹות ֶׁשַּבְּנבּואֹות ַעל ַהְּגֻאָּלה 
ָהֲעִתיָדה? ַנְמִּתין ְּתִחָּלה ְלבֹואֹו ֶׁשל־ַהָּמִׁשיַח, ְוהּוא 

ְּכָבר ְיָבֵאר ֶאת־ָּכל־ַהְּסִתירֹות ְוַהְּתִמיהֹות"...

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ץ ִמּקֵ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ִצִּפָּיה ַלְּגֻאָּלה  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

"ִּכי־ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת־ֲאָבֶניָה ְוֶאת־ֲעָפָרּה ְיחֵֹננּו" 
ְירּוָׁשַלִים ֹלא ִתָּבֶנה, ִּכי־ִאם ַּכֲאֶׁשר ִיְׁשּתֹוְקקּו 

ֵאֶליָה ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ְּבַתְכִלית ַהְּתׁשּוָקה, 
ַעד ֲאֶׁשר ְיחְֹננּו ֶאת־ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָפָרּה. 

)רבי יהודה הלוי(

ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר 

"ִמּדֹות ִטיׁש"
ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור 

ם  ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל־ָּכל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ְוֶנֱאָמן.  ָחרּוץ  ֲעָסִקים  ִאיׁש  ִהּנֹו  ַהְּפֶיְטִריקֹוִבי,  ַהַּבִּדים  סֹוֵחר  ַּפְיְטל, 
ִנים ִּפַּתח חּוׁש  ָׁשִנים ַרּבֹות הּוא ְּכָבר עֹוֵסק ְּבִמְסַחר ָהֲאִריִגים, ְוִעם־ַהּׁשָ
ַעל־ַהְּמִציָאה.  ְוִלְקּפֹץ  ַמְבִטיָחה  ִעְסָקה  ְלַזהֹות  ְּכֵדי  ְמֻמָּלח  ִמְסָחִרי 
ְלֶרֶגל ִמְסָחרֹו, נֹוֵסַע ַּפְיְטל ַרּבֹות ִמֵּביתֹו ֶׁשָּבִעיר ְּפֶיְטִריקֹוב ֶאל ִעיר 
ַהִּמְסָחר ְוַהַּתֲעִׂשָּיה לֹוְדז' ַהְּגדֹוָלה, ַהִּנְמֵצאת ְּבֶמְרָחק ֹלא ָּגדֹול, ָׁשם 
ֶׁשהּוא  ּוְלַאַחר  ִלְמִכיָרה,  ַהּמּוָצִעים  ַּבד  ִמְטֲעֵני  ַאַחר  ְמַרְחֵרַח  הּוא 
ּתֹוֶהה ַעל־ַקְנַקָּנם, הּוא ִמְתַמֵּקַח ְּכׁשּוָעל ָוִתיק ַעל־ַהְּמִחיר, ּוְלַבּסֹוף 
ַמֲעִביר ֵאָליו ֶאת־ַהִּמְטָען ֻּכּלֹו. ְלַאַחר ָׁשעֹות ִמְסָּפר, ּוְלִעִּתים ְלַאַחר 
יֹום אֹו יֹוַמִים, ַמֲחִליָפה ַהְּסחֹוָרה ָיַדִים, ַּכֲאֶׁשר ִנְקַלע ְלָיָדיו קֹוֶנה ָהגּון, 
ּוַפְיְטל ְמַׁשְלֵׁשל ְלִכיסֹו ֶאת־ְּדֵמי ַהִּתּוּוְך ַהֲהגּוִנים. ֵּבן ָיִחיד לֹו ְלַפְיְטל 
ּוְׁשמֹו ָּגד, אּוָלם ֵּכיָון ֶׁשֶּיֶלד ָצִעיר הּוא ְלָיִמים ְוָחִביב ַעל־הֹוָריו, ְמֻכֶּנה 
הּוא ָּגְד'ל. ְּפָעִמים ַרּבֹות, ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ָּגְד'ל ֵּכיַצד ָאִביו ִמְתּכֹוֵנן ָלֵצאת 
ְללֹוְדז', ָהָיה ִמְתַחֵּנן ְלָפָניו ֶׁשִּיָּקֶחּנּו ִעּמֹו, ְּכֵדי ִלְראֹות ֶאת־ַהֲהֻמָּלה ֶׁשל 
ֶׁשל־ ַּבָּקָׁשתֹו  ִנְדֲחָתה  ַהְּפָעִמים  ְּברֹב  ְוָהרֹוֵעׁש. אּוָלם  ַהּסֹוֵאן  ַהְּכָרְך 

ַהֶּיֶלד, ֶׁשֵּכן ָחִביב ָהָיה ַעל הֹוָריו ְּכָבַבת־ֵעיֵניֶהם, ְוֵהם ָחְׁשׁשּו ִלְׁשלֹומֹו 
ָאִביו,  לֹו  ִהְסִּביר  צֹאן־ָאָדם",  הֹוֶמה  ְּבלֹוְדז'  "ַהּשּׁוק  ְמאֹד.  לֹו  ְוָדֲאגּו 
"ַוֲאִני ָטרּוד ָּכל־ָהֵעת ְּבִמְסָחִרי. חֹוְׁשַׁשִני ֵאפֹוא, ֶׁשָּמא ֵּתָעֵלם ִמֶּמִּני, 
ָּגַדל  ֶׁשַהֶּיֶלד  ְלַאַחר  אּוָלם,  ְּדָאָגה".  ֵמרֹב  ָחִליָלה,  ִּתְפַרח  ְוִנְׁשָמִתי 
ְמַעט, ֵהֵחל ְלִהְצָטֵרף ְלִעִּתים ִלְנִסיעֹוָתיו ַהְּתכּופֹות ֶׁשל־ַאָּבא. ֶאת־

ַעְצָמּה,  ַהּסֹוֶאֶנת  ָּבִעיר  ִמָּכְך  ְויֹוֵתר  ְוָחזֹור,  ָהלֹוְך  ַּבְּנִסיעֹות  ֲחָויֹוָתיו 
ַמֲאִזיִנים  ְסִביבֹו,  ִמְתַּכְּנִסים  ֲחֵבָריו  ָהיּו  ְּתכּופֹות  ִמָּיָמיו.  ָׁשַכח  ֹלא 
ַהְּגדֹוָלה,  ַהְמַעְנְיִנים ַעל לֹוְדז'  ּוְבִקְנָאה ֻמְסֶּתֶרת ְלִסּפּוָריו  ִּבְׁשִקיָקה 
ִמְתמֹוְגִגים ְלֵׁשַמע ֵּתאּוָריו ָהֲעִסיִסִּיים ַעל ָהרֹוְכִלים ַּבּשּׁוק ְוַהְּתכּוָנה 
ּוַבִּמְגָּדנֹות  ַּבְּתׁשּורֹות  ִעָּמם  ִמְתַחֵּלק  ָהָיה  ַאף  ּוְלִעִּתים  ּבֹו,  ַהְּגדֹוָלה 

ֶׁשָאִביו ָהָיה רֹוֵכׁש ְּב'ִעיר ַהֲחלֹומֹות'. 
ְוִהֵּנה יֹום ֶאָחד, רֹוֶאה ָּגְד'ל ֵּכיַצד ִאּמֹו ְמִכיָנה ְּבַקַּדְחָּתנּות ֶאת־ִמְזַוְדּתֹו 
ָּגְד'ל  הּוא  ָרִגיל  ְּבָכל־ַמָּסָעיו.  ֵאָליו  ַהִּמְתַלּוָה  ֶׁשל־ָאִביו,  ַהְּקבּוָעה 
ַלֲהָכנֹות ֵמֵעין ֵאּלּו, אּוָלם ַהַּפַעם ֶזה ִנְרֶאה ׁשֹוֶנה. "ִאָּמא, ַמּדּוַע ַהַּפַעם 
ַּתְרִמיִלים  לֹו  ְוַאף מֹוִסיָפה  ַאַחת,  ִמִּמְזָוָדה  יֹוֵתר  ְלַאָּבא  ְמִכיָנה  ַאְּת 
ְוַאְסִּביר  "ָהָבה  ְרחֹוָקה"?!  ּכֹה  ֵאיָנּה  לֹוְדז'  ַוֲהֵרי  ַרב?  ְּבָמזֹון  ְּגדּוִׁשים 
ֹלא  ַאָּבא  "ַהַּפַעם,  ָהַרב.  ֵמֲעָמָלּה  ְלֶרַגע  ְוָחְדָלה  ָהֵאם,  ָאְמָרה  ְלָך", 
נֹוֵסַע ְללֹוְדז' ַהְּקרֹוָבה, ֶאָּלא ַמְרִחיק ֶלֶכת ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמָּכְך. ַהַּפַעם 
הּוא יֹוֵצא ְלַמָּסע ָרחֹוק, חֹוֶצה ֶאת ְּגבּולֹות ְמִדיָנֵתנּו, ְמִדיַנת ּפֹוִלין, 
ְונֹוֵסַע ַמֲעָרָבה ְלִכּוּון ְמִדיַנת ֶּגְרַמְנָיה ָהְרחֹוָקה. ָׁשם ַקֶּיֶמת ִעיר ִמְסָחר 
ְמֻפְרֶסֶמת ּוְגדֹוָלה ּוְׁשָמּה 'ַלְיְּפִציג', ּוָבּה ִמְתַקֵּים ָיִריד ָּגדֹול ִמֵּדי ָׁשָנה, 
ַהִּמְתָּפֵרס ַעל־ְּפֵני ָׁשבּועֹות ֲאֻרִּכים. ִליִריד ֶזה נֹוֲהִרים סֹוֲחִרים ַרִּבים 
ֵמֲאָרצֹות ַרּבֹות, ַהַּמִּציִגים ִלְמִכיָרה ְסחֹורֹות ׁשֹונֹות, ְוַרִּבים ַמְצִליִחים 
ְלַבֵּצַע ָׁשם ִעְסָקאֹות ַהְמִניבֹות ְרָוִחים ֲהגּוִנים. ּוִמֵּכיָון ֶׁשַהֶּדֶרְך ֲאֻרָּכה 

ְמאֹד ַעד־ַלְיְּפִציג, ֲאִני ְמִכיָנה ְלַאָּבא ָמזֹון ֵּדי ַהּצֶֹרְך". 
ֲאִני  "ִאָּמא,  ָּגְד'ל.  ֶׁשל  ְּבֵעיָניו  ְּבַבת־ַאַחת  ִנַּצת  ֶׁשל־ַהְרַּפְתָקנּות  ִזיק 
ִּבְּטָלה  ִאּמֹו  אּוָלם  ָאַמר,  זֹו"  ִּבְנִסיָעה  ְלַאָּבא  ְלִהְצָטֵרף  ִמְׁשּתֹוֵקק 
"ַוֲאִני חֹוֶׁשֶׁשת  ָאְמָרה,  ְמאֹד",  ְרחֹוָקה  "ַהֶּדֶרְך  ִּבְמִחי־ָיד.  ֶאת־ְּדָבָריו 
ִלְׁשלֹוְמָך ְוִלְבִריאּוְתָך. ְּבטּוַחִני ַּגם, ֶׁשַּסְבָלנּוְתָך ִּתְפַקע ְּפָעִמים ַרּבֹות 
ֶׁשל־ ְּכַדְרָּכם  ְוַאָּתה,  ִמְסָּפר,  ָׁשבּועֹות  ִנְמֶׁשֶכת  ַהֶּדֶרְך  ֶׁשֵּכן  ַּבֶּדֶרְך, 

ְיָלִדים, ֵאינֹו ְמֻסָּגל ָלֶׁשֶבת ְזַמן ּכֹה ַרב ְּבֶאֶפס ַמַעׂש". אּוָלם ָּגְד'ל ֹלא 

ְּבֵעיֵני  ַעל־ֶׁשּלֹו.  ְועֹוֵמד  ִאָּמא,  ֶׁשל  ַהֶהְגיֹוִנִּיים  ַלֶהְסֵּבִרים  אֶֹזן  ַמֶּטה 
ָלֶהם  ּוְמַסֵּפר  ֵרָעיו,  ְּבֶחְבַרת  יֹוֵׁשב  ֶאת־ַעְצמֹו  רֹוֶאה  ְּכָבר  הּוא  רּוחֹו 
ַהִּמְׂשָחִקים  ֶאת  ָלֶהם  ּוַמְרֶאה  ָלָאֶרץ',  ְל'חּוץ  ָהֲאֻרָּכה  ַהְּנִסיָעה  ַעל 
ַהְמַעְנְיִנים ֶׁשָרַכׁש ַּבָּיִריד ַהִּמְסָחִרי, ֶׁשִהּנֹו ֵמַהְּגדֹוִלים ָּבעֹוָלם. ַּפְיְטל 
ַוֲאהּובֹו,  ְיִחידֹו  ְּבנֹו  ֶׁשל  ַהְפָצרֹוָתיו  ֶנֶגד  ַלֲעמֹד  ַאף־הּוא  ִהְצִליַח  ֹלא 

ְוִאְפֵׁשר לֹו ַלֲעלֹות ֶאל־ֶמְרַּכְבּתֹו, ְלַאַחר ֶׁשִהְצַטֵּיד ַּכֲהָלָכה. 
ֹלא ָעְברּו ָיִמים ַרִּבים, ְוָגְד'ל ֵהֵחל ְלָהִבין ַּכָּמה ִאָּמא ָצְדָקה ְּכָתִמיד. 
"ֹלא ָהִייִתי ָצִריְך ְלִהְצָטֵרף ֶאל ַהְּנִסיָעה ָהֲאֻרָּכה", ִהְרֵהר ְּבִלּבֹו, "ֶזה 
ָּכל־ָּכְך ְמַׁשְעֵמם ְוַהְּנִסיָעה ֹלא ִנְגֶמֶרת". הּוא ֹלא ַמְצִליַח ְלִהְתַאֵּפק, 
לֹו,  עֹוֶנה  ְּכָלל ֹלא  ְוַאָּבא  ְלַלְיְּפִציג"?  ַנִּגיַע  ְּכָבר  ָמַתי  "ַאָּבא,  ְוקֹוֵרא: 
ֶאָּלא ַמִּביט ּבֹו ַמָּבט ָּכֶזה, ֶׁשָּגְד'ל ֵמִבין ִּכי ְׁשֵאָלתֹו ֵאיָנּה ֶאָּלא ְׁשֵאַלת 
ְוָגְד'ל  ְׁשטּות, ֶׁשּמּוָטב ֶׁשֹּלא ִלְׁשאֹל אֹוָתּה. עֹוְבִרים עֹוד יֹום־יֹוַמִים, 
ְמַנֶּסה  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ׁשּוב,  אּוָלם  ְלִהְתּפֹוֵצץ.  עֹוֵמד  ֶׁשהּוא  ָחׁש  ְּכָבר 
ִלְׁשאֹל ֶאת ַאָּבא ַּבֲעִקיִפין, ָמַתי ִּתְסַּתֵּים ַהְּנִסיָעה, הּוא זֹוֶכה ִלְגָעָרה: 
ַּדע  ִהְתַעַּקְׁשָּת.  ַאָּתה  ֲאָבל  ְלִהְצָטֵרף,  ְלָך  ְּכַדאי  ֶׁשֹּלא  ְלָך  "ָאַמְרִּתי 
ְלָך, ֶׁשָאנּו ַרק ְּבֵראִׁשית ַהֶּדֶרְך, ְוַהְּנִסיָעה עֹוד ֲאֻרָּכה ְלָפֵנינּו. ָאז ֵאין 
עֹוְבִרים  בּועֹות  ְוַהּׁשָ ַהָּיִמים  ְּבַסְבָלנּות".  ְלִהְתַאֵּזר  ֶאָּלא  ְּבֵרָרה  ְלָך 
ִמְסַּפר  ִלְפֵני  ְּכָבר  ֵמַהַּבִית  ָיָצא  ְּכִאּלּו  ַמְרִּגיׁש  ְוָגְד'ל  ַּבֲעַצְלַּתִים, 
ֵאי־ ַיִּגיַע  ִאם  ִּבְכָלל  ִהְתָיֵאׁש  ֶׁשְּכָבר  ְלַאַחר  ֶאָחד,  יֹום  ְוִהֵּנה  ָׁשִנים... 
ֶאל־ ּפֹוֶנה  ֶאת־ַאָּבא,  ְּפִליָאתֹו  ְלַמְרֵּבה  הּוא  ׁשֹוֵמַע  ְלַלְיְּפִציג,  ַּפַעם 

ָהִעיר  ֶאל  ְקרֹוִבים  ְּכָבר  ָאנּו  ַהִאם  ִלי,  ָנא  "ֱאמֹר  ְוׁשֹוֵאל:  ָהֶעְגלֹון 
ְוָׁשַאל:  ָּגְד'ל  ָקַפץ  ַלֲענֹות,  ָהֶעְגלֹון  ִהְסִּפיק  ְּבֶטֶרם  ְועֹוד  ַלְיְּפִציג"? 
ְּבִדּיּוק,  ְׁשֵאָלה  אֹוָתּה  ֶאת  ָׁשַאְלִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ִּבי  ָּגַעְרָּת  ַמּדּוַע  "ַאָּבא, 
ְוֶהֱחַׁשְבָּת אֹוָתּה ִּכְׁשֵאַלת ְׁשטּות, ְוַעְכָׁשו ַאָּתה ְּבַעְצְמָך ׁשֹוֵאל ֶאת־

ָהֶעְגלֹון ָמַתי ַמִּגיִעים ְלַלְיְּפִציג"? ְוַאָּבא ַמִּביט ְּבָגְד'ל ְּבֵעיַנִים ֵלאֹות, 
ְמַחֵּיְך ִחּיּוְך ָרָחב ְואֹוֵמר: "ַמּדּוַע ֹלא ָּתִבין ֶאת־ַהֶהְבֵּדל ַהָּגדֹול ֵּביֵנינּו?! 
ֵאָלה ִמָּיד ְלַאַחר ֶׁשָּיָצאנּו ֵמַהֶּדֶרְך, ַּכֲאֶׁשר  ֲהֵרי ַאָּתה ָׁשַאְלָּת ֶאת־ַהּׁשְ
ִלְׁשאֹל  ַטַעם  ֵאין  ְוָלֵכן  ַוֲאֻרָּכה,  ְרחֹוָקה  עֹוד  ָהְיָתה  ֶאל־ַהַּיַעד  ַהֶּדֶרְך 
ְׁשֵאָלה ָמַתי ַנִּגיַע. אּוָלם ַעָּתה, ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ֶּבֱאֶמת ְקרֹוִבים ְלַלְיְּפִציג, 

ֵאָלה ָמַתי ָאנּו ַמִּגיִעים ֵאֶליָה".  ֵיׁש ִהָּגיֹון ִּבְדַבר ַהּׁשְ

ַהִּנְמָׁשל
ַוְיֶזר,  ִמיְכל  ְיִחיֵאל  ַּב"ר  ֵלְיּבּוׁש  ֵמִאיר  ַרִּבי  ִסֵּפר  ֶזה  ִנְפָלא  ָמָׁשל 
ִּבְסָפָריו  ָהַאִּדיָרה,  ִּבְגאֹונּותֹו  נֹוַדע  ֲאֶׁשר  'ַהַּמְלִּבי"ם',  ְּבִכּנּויֹו  ַהָּידּוַע 
ֶׁשְּבֵפרּוׁשֹו  ְלַאַחר  ֶזה,  ָהָיה  ַהִּנְפָלִאים.  ְמָׁשָליו  ּוְבכַֹח  ַהְמֻפְרָסִמים 
ַהּנֹוָדע ַלַּתַּנ"ְך, ְּבֵסֶפר ָּדִנֵּיאל, ָּכַתב ֶאת־ֵקץ ַהָּגלּות ְוֶאת ְזַמן ַהְּגֻאָּלה, 
ְלִפי ִחּשּׁוב ֶׁשָעַרְך ַעל ִּדְבֵרי ַהְּנבּוָאה ֶׁשֶּנֶאְמָרה ְלָדִנֵּיאל ִאיׁש־ֲחמּודֹות. 
אּוָלם ַּכֲאֶׁשר ִהְתַּפְרְסמּו ְּדָבָריו, ִהְתעֹוֵרר ַרַעׁש ָּגדֹול ְּבעֹוַלם ַהּתֹוָרה, 
ְוַרִּבים ָּתְמהּו ְּבָפָניו ַעל־ַהָּדָבר ְוִהְזִּכירּו ֶאת ִּדְבֵרי ֲחַז"ל ֶׁשָאְמרּו 'ִּתַּפח 
ֶאת־ ַהַּמְלִּבי"ם  ִהְמִׁשיל  ְלָכְך,  ִּכְתׁשּוָבה  ִקִּצין'.  ֵבי  ְמַחּׁשְ ֶׁשל  רּוָחן 

ַהָּמָׁשל ַהֶּזה, ְוַעל־ִּפיו ִהְסִּביר: "ִּבְתִחַּלת ַהָּגלּות, ַּכֲאֶׁשר ָראּו ֲחָכֵמינּו 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶאת ֲאִריכּות ַהָּגלּות ַהָּקָׁשה, ִּבְקׁשּו ְלַהְסִּתיר ֵמָהָעם 
ֵיאּוׁש ּומֶֹרְך. אּוָלם  ָּבֶהם  ְלָהִטיל  ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ַהֶּדֶרְך,  ִהיא  ֲאֻרָּכה  ַּכָּמה 
ְּכָבר  ֻמָּתר  ַלְּגֻאָּלה,  ּוְקרֹוִבים  ְסמּוִכים  ִנְמָצִאים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר  ַעָּתה, 

ַלֲחקֹר ּוְלַגּלֹות ֶאת־ַהּסֹוד 'ַמהּו ַהֶּמְרָחק ַעד ַלְיְּפִציג'...
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• ַהִּצִּפָּיה ִליׁשּוָעה ִהיא ֵמִעְּקֵרי ָהֱאמּוָנה. ְוֵיׁש ְלַהֲאִמין ִּכי 
ַהֶּמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ָעִתיד ַלֲעמֹד ּוְלַהֲחִזיר ַמְלכּות ָּדִוד ְלָיְׁשָנּה 
ַלֶּמְמָׁשָלה ָהִראׁשֹוָנה, ּובֹוֶנה ַהִּמְקָּדׁש ּוְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל. 
ְוָכל־ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמֲאִמין ּבֹו אֹו ִמי ֶׁשֵאינֹו ְמַחֶּכה ְלִביָאתֹו, ֹלא 
ּוְבמֶֹׁשה  ַּבּתֹוָרה  ֶאָּלא  ּכֹוֵפר,  הּוא  ִּבְלַבד  ְנִביִאים  ִּבְׁשָאר 
ַרֵּבנּו, ֶׁשֲהֵרי ַהּתֹוָרה ְמִעיָדה ָעָליו ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוָׁשב ה' ֱאֹלֶקיָך 

ֶאת־ְׁשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך, ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל־ָהַעִּמים". )הרמב"ם(

ה'  'ָאנִֹכי  ִמִּמְצַות  ָעָנף  ִהיא  ִליׁשּוָעה,  ַהִּצִּפָּיה  ִמְצַות   •
ַהִּדֵּבר ָהִראׁשֹון ַּבֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות, ִמּשּׁום  ֱאֹלֶקיָך', ֶׁשהּוא 
ִנְכֶלֶלת  ּוָבֶזה  ִמִּמְצַרִים,  ִיְׂשָרֵאל  ְּגֻאַּלת  ַעל  ֶנֱאַמר  ֶׁשָּבּה 
ַהָּקָּב"ה,  ִּביֵדי  ָהעֹוָלם  ְּבִריַאת  ַהְנָהַגת  ֶׁשל  ָהֱאמּוָנה  ַּגם 

ְוָהֱאמּוָנה ֶׁשהּוא ִיְגַאל אֹוָתנּו ְּבָקרֹוב. )הסמ"ק(

ַיֲאִריְך  ְוֹלא  ַהַהָּגדֹות,  ְּבִדְבֵרי  ָאָדם  ִיְתַעֵּסק  ֹלא  ּוְלעֹוָלם   •
ְוֹלא  ָּבֶהן,  ְוַכּיֹוֵצא  ֵאּלּו  ְּבִעְנָיִנים  ָהֲאמּוִרים  ַּבִּמְדָרׁשֹות 
ְיִׂשיָמם ִעָּקר, ֶׁשֵאין ְמִביִאים ֹלא ִליֵדי ִיְרָאה ְוֹלא ִליֵדי ַאֲהָבה 
ב ֶאת־ַהִּקִּצין. ְוָאְמרּו ֲחָכִמים ִּתַּפח רּוָחם ֶׁשל  ְוֵכן ֹלא ְיַחּׁשֵ

ֵבי ִקִּצין. ֶאָּלא ְיַחֶּכה ְוַיֲאִמין ִּבְכַלל־ַהָּדָבר. )הרמב"ם(  ְמַחּׁשְ

ֵיאּוׁש  ִלְמנַֹע  ְּכֵדי  ֶאת־ַהֵּקץ?  ַהָּקָּב"ה  ֶהֱעִלים  ַמּדּוַע   •
ָׁשִנים  ְּבעֹוד  ִיְהֶיה  ֶׁשַהֵּקץ  יֹוְדִעים  ָהיּו  ֶׁשִאם  ֵמַהְּגֻאָּלה, 
ֲאֻרּכֹות, ָהיּו ִמְתָיֲאִׁשים ֵמַהְּגֻאָּלה. ּוִמְּפֵני ֶׁשַהְּגֻאָּלה ְּתלּוָיה 
ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ֶׁשל־ִיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל 'ָזכּו – ֲאִחיֶׁשָּנה', 
'ֹלא ָזכּו - ְּבִעָּתּה', ָלֵכן ֹלא ִנְקַּבע ְזַמן ַהְּגֻאָּלה, ִּכי ַהּכֹל ָּתלּוי 
ֶאת  ְלַהֲעִמיד  ִהיא  ֶׁשַהִּסָּבה  ְמָפְרִׁשים  ְוֵיׁש  ַּבַּמֲעִׂשים. 

ִיְׂשָרֵאל ְּבִנָּסיֹון, ִלְראֹות ִאם ַיַעְמדּו ֶּבֱאמּוָנה. )ציפית לישועה(

ַּבֵּלב,  ַהִּצִּפָּיה   - ִליׁשּוָעה: א'  ְּבִצִּפָּיה  ֵיׁש  ֲחָלִקים  • ְׁשֹלָׁשה 
ַהְמַצֶּפה  ְּכָאָדם  ַהָּמִׁשיַח,  ְּבִביַאת  ְּתִמיָמה  ֱאמּוָנה  ִמּתֹוְך 

ְלַמָּתָנה ְּגדֹוָלה אֹו ְּכֶעֶבד ַהְמַצֶּפה ְלִׁשְחרּורֹו. 

• ב' - ַהִּצִּפָּיה ַּבֶּפה, ַעל־ְיֵדי ִּדּבּוֵרי ֱאמּוָנה ְּכֵדי ְלַהְחִּדיר ֶאת־
ַהָּדָבר ַּבֵּלב, ְוַעל־ְיֵדי ְּתִפָּלה ַלְּגֻאָּלה ַהְּקרֹוָבה. ּוְכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו 
ִמִּפיֶהם".  ְוִנְכְרָתה  ָהֱאמּוָנה  "ָאְבָדה  ַצִּדיִקים ֶאת־ַהָּפסּוק: 

ָלָּמה ָאְבָדה ָהֱאמּוָנה? ִמְּפֵני ֶׁשִּנְכְרָתה ִמִּפיֶהם.

• ג' – ַעל־ְיֵדי ַמֲעִׂשים טֹוִבים ַהְמָקְרִבים ֶאת־ַהְּגֻאָּלה. ַּכּמּוָבא 
ִמְּטֶׁשְרנֹוִּביל,  ַנחּום  ְמַנֵחם  ַרִּבי  ַלַּמִּגיד  ֵעיַנִים"  ִּב"ְמאֹור 
ֶׁשל־ ִמִּנְׁשָמתֹו  ְוִניצֹוץ  ֵחֶלק  ֵיׁש  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּלָכל־ֶאָחד 

ָמִׁשיַח, ּוְבָכל ַמֲעֶׂשה טֹוב ֶׁשָאנּו עֹוִׂשים, ְּבָכל ִלּמּוד ּוִמְצָוה, 
ִליִׁשי  ָאנּו ּבֹוִנים ּוַמֲעִמיִדים ֵחֶלק ֶאָחד ִמֵּבית־ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשְ

ֶׁשִּיָּבֶנה ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. )ציפית לישועה(

• ֶּבֱאֶמת ֶזה ִחּיּוב ַעל־ָּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ִלְראֹות ְלַתֵּקן ִמּדֹוָתיו 
ְלִביַאת  ִעּכּוב  ַעל־ָידֹו  ַחס־ְוָׁשלֹום  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ּוַמֲעָׂשיו, 
ַהָּמִׁשיַח. ּוְכִפי ֶׁשָאַמר ָאִבי ַעל 'ּוְבֵנה אֹוָתּה ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמינּו 
ֵּבית־ַהִּמְקָּדׁש,  ִנְבֶנה  ֶׁשָּלנּו  ִעם־ַהָּיִמים  ַהְינּו  עֹוָלם',  ִּבְנַין 

ְוִלְראֹות ֶׁשֹּלא ֵיֵלְך ׁשּום יֹום ְלִאּבּוד. )ה"בית אהרן" מקרלין(

• ְוֹלא יֹאַמר ָהָאָדם, 'ִמי ֲאִני ּוָמה ֲאִני, ֶׁשֶאְתַּפֵּלל ַעל־ַהָּגלּות 
ֶאת־ ַהָּקָּב"ה  ִיָּכֵנס  ֶׁשִּלי  ְּתִפָּלִתי  ִמְּפֵני  ְוִכי  ְוַעל־ְירּוָׁשַלִים? 
ֶׁשְּלִפיָכְך  ָלַדַעת,  הּוא  ָצִריְך  ְיׁשּוָעה'?!  ְוַיְצִמיַח  ַהָּגֻלּיֹות 
ִנְבָרא  'ִּבְׁשִביִלי  ְּבִלּבֹו  ָלחּוׁש  ְּכֵדי  ָיִחיד,  ָהָאָדם  ִנְבָרא 
ֲהֵרי ֶׁשֵאין ַאָּתה  ִלְגמֹר,  ָעֶליָך ַהְּמָלאָכה  ְוִאם ֹלא  ָהעֹוָלם', 

ֶּבן־חֹוִרין ְלִהָּבֵטל ִמֶּמָּנה. )מסילת ישרים(

• ִעַּקר ַהִּצִּפָּיה ַלְיׁשּוָעה, ֵאיָנּה ְּכֵדי ֶׁשָהָאָדם ִיָּנֵצל ִמָּצרֹוָתיו 
ַׁשַּדי.  ְּבַמְלכּות  ְלַתֵּקן עֹוָלם  ִצִּפָּיה  ֶאָּלא ִמּתֹוְך  ּוְתָלאֹוָתיו, 
ְוַכֲאֶׁשר ָהָאָדם עֹוֵמד ְלִהְתַּפֵּלל ַעל־ַהְּגֻאָּלה ִמּתֹוְך ְמצּוָקתֹו 
ִליׁשּוָעה  ְוִצִּפָּיה  ָאנֹוִכית  ְּתִפָּלה  ֶאָּלא  ֶזה  ֵאין  ָהִאיִׁשית, 

ַעְצִמית, ְוָצִריְך ְלִהְתַּפֵּלל ִלְגֻאָּלה ְּכָלִלית. )ציפית לישועה(

• ַעל ִמְצֹות ַרּבֹות ֶנֱאַמר ֶׁשֵהן ְמָקְרבֹות ֶאת־ַהְּגֻאָּלה. ּוְלַהָּלן 
ְּכַאְרָּבִעים ֵמֶהן ְּבֵסֶדר ָאֶל"ף־ֵּבי"ת: ַאְחדּות ִיְׂשָרֵאל, ֱאמּוָנה, 
ְּבֵׁשם  ָּדָבר  ָהאֹוֵמר  ֲחָסִדים,  ְּגִמילּות  ַעל־ַהָּגלּות,  ְּבִכָּיה 
אֹוְמרֹו, ִהָּמְנעּות ִמַּמֲחֹלֶקת, ַהְכָנָעה, ְזִכיַרת ְירּוָׁשַלִים, ִחּנּוְך 
ֵּבית־ ְּכבֹוד  ֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל,  ִיּשּׁוב  ִיְׂשָרֵאל,  ָטֳהַרת  ַהָּבִנים, 
ִלּמּוד  ַעל־ִיְׂשָרֵאל,  טֹוב  ְלַהְמִליץ  ָוֵאם,  ָאב  ִּכּבּוד  ַהְּכֶנֶסת, 
ָקְרָּבנֹות,  ִליׁשּוָעה,  ִצִּפָּיה  ְצָדָקה,  ִּפּיּוס,  ְמזּוָזה,  ַהּתֹוָרה, 
ַהֵּקן,  ִׁשּלּוַח  ְמָלִכים,  ִלְקַראת  ִריָצה  טֹוִבים,  ַמֲעִׂשים  ִרּבּוי 
ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ָלׁשֹון ָהָרע, ֶׁשֹּלא ְלַהְלִּבין ָּפִנים, ֶׁשֹּלא ְלַכּנֹות 
ֵׁשם ַלֲחֵברֹו, ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת, ְׁשִמיַרת ְׁשִמיָטה, ִׂשְנַאת ִחָּנם, 

ּתֹוָכָחה, ְּתִפָּלה ְּבִצּבּור, ְּתִפָּלה, ְּתׁשּוָבה. )שם(

אֹור  ְיִדידּות  ֱאֹלֵקינּו,  ַמְלֵּכנּו  ָאִבינּו  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  "ְיִהי   •
ַנְפֵׁשנּו, רּוֵחנּו ְוִנְׁשָמֵתנּו, ְלַמַען ְּבִריְתָך ֲאֶׁשר ָּכַרָּת ִלְׁשֹלׁש־
ֶעְׂשֵרה ִמּדֹות ֶׁשֵאיָנן חֹוְזרֹות ְלעֹוָלם ִמְּלָפֶניָך. ְזכֹר ַאֲהָבֵתנּו 
ְוִחָּבֵתנּו, ְוָהֵׁשב ְׁשִכיָנְתָך ְלֵבית ָקְדֵׁשנּו, ְוַהֲחֵזר ְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע 
ַנְפֵׁשנּו  ִּכְפֵרַדת  ִמֶּמּנּו  ְּפֵרָדְתָך  ָקָׁשה  ִּכי  ֶקֶדם,  ִּכיֵמי  ָּבנּו 
ִמּגּוֵפנּו. ָהמּו ֵמֵעינּו ְוָכְלָתה ַנְפֵׁשנּו ֶאל ְּגֻאַּלת ְׁשִכיָנְתָך ְוֶאל 
ּובֹוִכים  ִמְתַחְּנִנים  ִהְננּו  ִנְכַסְפנּו.  ה'  ְוִלְרצֹוְנָך  ָקְדֶׁשָך,  ְמעֹון 
ה'  הֹוִׁשיָעה  ִכיָנה.  ַהּׁשְ ָּגלּות  ַעל  ָהַרֲחָמן,  ָאב  ה'  ְלָפֶניָך, 
ַעל  ְוָהֲעֵרָבה  ַהְּנִעיָמה  ְּבַאֲהָבְתָך  ַנְפֵׁשנּו  ְוַדֵּבק  ְׁשִכיָנְתָך, 
ַנְפֵׁשנּו רּוֵחנּו ְוִנְׁשָמֵתנּו, ְוֵיעּול ַמְלֵּכנּו ְּבֵהיָכֵלּה, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי 

ָרצֹון". )תפילת ה"אור החיים" הקדוש(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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