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 ִלְכבֹוד ַהַחּיִָלים ַהֲחִסיִדים
ֶׁשל ֶקעְמְּפ 'אֹורֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח'!

ִעם  ִנְמָרץ  ִׁשְכנּוַע  ְּבַמַּסע  ְוֵהֵחל  ְּבִהְתַלֲהבּות  ֵמַהִּלּמּוִדים  ָחַזר  ַיעְנָקֶל'ה,  ֶׁשִּלי,  ַהֵּבן  ַּכֲאֶׁשר  ִהְתִחיל  ֶזה 
ַהְּדִריָׁשה ַהחֹוֶזֶרת ׁשּוב ָוׁשּוב: "ַאָּבא, ִאָּמא, ִּתְׁשְלחּו אֹוִתי ַלֶּקעְמְּפ ַהָּׁשָנה!"

ֹלא ָעִׂשיִתי ְלַיעְנָקֶל'ה ַחִּיים ַקִּלים. ַמָּמׁש ֹלא ַקל ִלְׁשֹלַח ֶיֶלד ַלֶּקעְמְּפ.

ַיעְנָקֶל'ה ֶאת  ְלַגְמֵרי, ָׁשַלף  ִהְׁשַּתְכַנְעִּתי  ְּכֶׁשֹּלא  ְלַבּסֹוף,  ַהִּכָּתה הֹוֶלֶכת!"  ְוָכל  ֵּכיף ָׁשם!  "ֲאָבל ַמָּמׁש 
ַהִּטעּון ַהְּמַנֵּצַח: "ְוחּוץ ִמֶּזה, ִּתְרֶאה ַמה ָּכתּוב ּפֹה, ַּבַּדף: ָהַרִּבי אֹוֵמר ֶׁשֶּיֶלד ָצִריְך ִלְהיֹות ַּבֶּקעְמְּפ!"

ִּבְגַלל ֶׁשֶּזה  ֶׁשָהַרִּבי אֹוֵמר?  ִּבְגַלל  ַלֶּקעְמְּפ  ִהְתַלַהְבִּתי ִּפְתאֹום. "ַאָּתה ָּבטּוַח ֶׁשַאָּתה הֹוֵלְך  "ֶּבֱאֶמת?" 
ַיֲעֶׂשה לֹו ַנַחת?"

"ֶאְמְמְמ... ֹלא ָּבטּוַח", ַיעְנָקֶל'ה ָנבֹוְך. הּוא ֶיֶלד טֹוב, ַהֵּבן ֶׁשִּלי, אֹוֵמר ָּתִמיד ֶאת ָהֱאֶמת. "ֲאִני הֹוֵלְך ִּכי 
ֶזה ֵּכיף, ִּכי ַהֲחֵבִרים ִסְּפרּו ִלי, ְו... ַּגם, ְקָצת, ִּבְגַלל ָהַרִּבי. ֶזה ֶּבֱאֶמת ָחׁשּוב".

ִהְׁשַּתַּתְקִּתי ְלֶרַגע. ִּפְתאֹום ִנְזַּכְרִּתי ִּבי ַעְצִמי, ְּכֶׁשָהִייִתי ֶיֶלד ְּבִגילֹו. ַּגם ֲאִני ָהִייִתי אֹוֵהב ְלַׂשֵחק, ֵלָהנֹות 
ִעם ַהֲחֵבִרים, ְוַגם... ְקָצת... ָחִסיד ֶׁשל ָהַרִּבי.

ַרק ְּבִגיל ַאַחת-ֶעְׂשֵרה ָקָרה ַהַּמְהָּפְך. ַרק ָאז ִּפְתאֹום ָקַלְטִּתי, ָלִראׁשֹוָנה ְּבַחַּיי, ֶׁש'ַרִּבי' – ֶזה ַמֶּׁשהּו ַאֵחר 
ְלַגְמֵרי. ַרִּבי ֶזה ָּכל ַהַחִּיים, ַמָּמׁש.

ִנַּגְׁשִּתי ֶאל ַהְּמֵגָרה, ִחַּטְטִּתי ְקָצת ְוָאז ָמָצאִתי ֶאת ַהַּמְחֶּבֶרת, ֶאת ַהּיֹוָמן ֶׁשָרַׁשְמִּתי ְּבאֹוָתּה ְנִסיָעה. ִלְפֵני 
ֶעְׂשִרים ְוַאַחת ָׁשָנה. ִּדְפַּדְפִּתי ּבֹו ְקָצת, ְוָאז ִהַּגְעִּתי ַלַהְחָלָטה.

"ַיעְנָקֶל'ה, ֲאִני מּוָכן", ָּפִניִתי ֶאל ְּבִני, ֶׁשַּכָּצפּוי – ָקַפץ ְּבִׂשְמָחה. "ֲאִני ׁשֹוֵלַח אֹוְתָך ַלֶּקעְמְּפ. ְּבַמָּטָרה 
ַאַחת: ֶׁשַּתְחזֹר ֵמַהֶּקעְמְּפ ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי. ֶׁשִּתְהֶיה ָחדּור ָּכל ֻּכְּלָך ְּבַאֲהָבה ְוִהְתַקְּׁשרּות ָלַרִּבי".

ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ָּפִניִתי ְלִמְׂשַרד ַהִּלּמּוִדים ֶׁשל ֶקעְמְּפ 'אֹורֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח', ְוָׁשַלְחִּתי ָלֶהם ֶאת ַהּיֹוָמן ַהָּיָׁשן. 
ַלַּסֶּיֶרת,  ַהֲחֵבִרים  ִאּתֹו  ְוַיַחד  ַיעְנָקֶל'ה,  ֶׁשִּלי  ֶׁשַהֵּבן  ְמַנת  ַעל   – אֹותֹו  ְלַפְרֵסם  ִהְסִּכימּו  ֵהם  ְלִׂשְמָחִתי, 

ַלְּגדּוד ְוָכל ַהֶּקעְמְּפ, ְּבֶעֶצם, יּוְכלּו ִלְקרֹא ַעל ַמה ֶּׁשִהְרַּגְׁשִּתי ָאז, ְּכֶׁשָהִייִתי ְּבִגיְלֶכם.

אּוַלי ִּבְזכּות ַהּיֹוָמן, ְּתַקְּבלּו ַמָּבט ָחָדׁש, ְרִציִני יֹוֵתר. ּתּוְכלּו ַּגם ַאֶּתם ְלַהְפִנים ְוִלְקֹלט, ַמה ֶּזה ְּבֶעֶצם ַרִּבי, 
ַמה זֹו ִהְתַקְּׁשרּות. ְוָלָּמה ֶזה ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשָּלנּו, ַה-ּכֹ-ל.

ַהִהְתַמְּסרּות,  ֶאת  ְוִלְראֹות  ַהִּמְקָּדׁש –  ְּבֵבית  ְּבֶעֶצם,  ֵכן  ְוִלְפֵני  ַההֹוִרים,  ְּביֹום  ֶאְתֶכם –  ִלְפּגֹׁש  ְמַחֶּכה 
ַהִהְתַקְּׁשרּות ְוָהַאֲהָבה ַהּבֹוֶעֶרת ֶׁשָּלֶכם ָלַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְׁשִליָט"א.

 ַּד"ׁש ְליַענְָקֶל'ה וְַלֲחֵברִים 
 ְמנֵַחם ֶמענְְּדל,
ַאָּבא ֶׁשל יַענְָקֶל'ה

ב ַלַחָיל ִמְכּתָ

ב"ה
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ִתיָחה ּפְ

ֵליל ב' ִאָּיר תשנ"ג

ָּכל אֹותֹו ַהַּלְיָלה ֹלא ָיכְֹלִּתי ְלֵהָרֵדם. ָׁשַכְבִּתי ְזַמן ַרב ַעל ַהִּמָּטה ְוִנִּסיִתי ְלַחֵּדד ֶאת ָאְזַני, 
ְמַנֶּסה ִלְקֹלט ֶאת ַהְּלִחיׁשֹות ֶׁשִּנְׁשְמעּו ֵמַהִּמְטָּבח. ֹלא ִהְצַלְחִּתי ְלָהִבין ַהְרֵּבה, ֲאָבל ָיַדְעִּתי 
ְּבֵברּור ֶׁשִּבְרָגִעים ֵאּלּו ַאָּבא ְוִאָּמא ְמַקְּבִלים ֶאת ַהַהְכָרָעה ַהּגֹוָרִלית: ַהִאם ֶאְפָׁשר ִלְׁשֹלַח 

ֶיֶלד ְּבִגיל ָּכֶזה, ִלְנִסיָעה ָּכזֹאת, ְלַבד.

ַהֶּיֶלד הּוא ֲאִני, ַּכּמּוָבן. ָאז ֵאין ֶּפֶלא ֶׁשִּלִּבי ָּדַפק ְּבָחְזָקה ְוַהַּמְחָׁשבֹות ִהְתרֹוְצצּו ִּבְמִהירּות. 
'ַהְלַואי, ַהְלַואי ֶׁשֵהם ַיְסִּכימּו', ִהְתַּפַּלְלִּתי ְּבִלי קֹול.

• • •

ֶׁשִּסְּכָמה  ַּבַּתְלמּוד-ּתֹוָרה  ַהַהְגָרָלה  ֶנֶעְרָכה  ֶּפַסח  ִלְפֵני  ְּבֵעֶרְך.  ִלְפֵני חֶֹדׁש,  ִהְתִחיל  ַהּכֹל 
ֶאת ִמְבַצע ַהֲהָכָנה ָהֲעָנק ְלי"א ִניָסן. ֻּכָּלנּו ָהִיינּו ְּבֶמַתח ָּגדֹול, ְוֹלא ְסָתם: ַהְּפָרס ָהִראׁשֹון 

ָהָיה, ֹלא ָּפחֹות ְוֹלא יֹוֵתר – ַּכְרִטיס ִטיָסה ָלַרִּבי ְׁשִליָט"א, ִל-770.

ְוַהִּבְלִּתי ְיֻאַּמן ָקָרה. ֲאִני ָזִכיִתי! ִּכְמַעט ִהְתַעַּלְפִּתי ֵמרֹוב ִהְתַרְּגׁשּות ְּכֶׁשָּׁשַמְעִּתי ַעל ָּכְך. 
ֲאִני ֶאְזֶּכה ָלטּוס ָלַרִּבי!

ְלַחּכֹות עֹוד  ָהְיָתה ֶׁשְּכַדאי  ֶׁשִּלי  ַּדְעָּתם ֶׁשל ַההֹוִרים  ַהְּבָעיֹות.  ִהְתִחילּו  ָּכְך,  ַאַחר  ֲאָבל 
ָׁשָנה-ְׁשָנַתִים, ַעד ֶׁשֶאְגַּדל. ֲאָבל ֲאִני, ַּכּמּוָבן, ֹלא ָיכְֹלִּתי ְלִהְתַאֵּפק ְזַמן ַרב ָּכל ָּכְך. ְּבֶמֶׁשְך 
ָּכל ַהֶּפַסח ָחַזְרִּתי ְוָטַעְנִּתי ִּכי ֲאִני ָראּוי ּובֹוֵגר ַמְסִּפיק ְּכֵדי ִלְנסַֹע. "ְוחּוץ ִמֶּזה, ֲהֵרי ֶאֱהֶיה 
ַּבַּבִית ֶׁשל ַסָּבא ִמְקָראּון-ַהְיְטס, ְוהּוא ִיְדַאג ִלי. ַּגם ֶּבעָרֶל'ה ִנְמָצא ְּב'ְּקבּוֶצה' ְוהּוא יּוַכל 

ְלַהְׁשִּגיַח ָעַלי. ֵאין ַמה ִלְדאֹג!"

• • •

ַּכִּנְרֶאה ֶׁשִּנְרַּדְמִּתי, ִּכי ִּפְתאֹום ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַה"ּבֶֹקר טֹוב" ֶׁשל ִאָּמא. ֲעַדִין ָהִייִתי ְמֻטְׁשָטׁש 
ֶל'ה". ְקָצת, ּוִפְתאֹום ִהיא ִהְפִּתיָעה אֹוִתי: "ֶהְחַלְטנּו ֶׁשִּתַּסע, ֶמעְנדָּ

ּווַאּו! ִזַּנְקִּתי ּתֹוְך ְׁשִנָּיה ֵמַהָּכִרית. ָנַטְלִּתי ֶאת ַהָּיַדִים ְוִהְתַאַּפְקִּתי ִמִּלְפרֹץ ְּבִרּקּוד.
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ם לרבי
עי

ס
נו

ֵאיזֹו ִהְתַרְּגׁשּות! ֵאיזֹו ִׂשְמָחה! ְּתִפָּלִתי ִהְתַקְּבָלה!

ַסָּבא,  ֶאת  ֶאְפּגֹׁש  ִלי.  ַהְמַצּפֹות  ַהְּמֻיָחדֹות  ַּבֲחָויֹות  ִהְרַהְרִּתי  ּתֹוָרה  ַלַּתְלמּוד  ַהֶּדֶרְך  ָּכל 
ַאֲחֵרי ָׁשִנים ֶׁשֹּלא ָרִאיִתי אֹותֹו; ַּגם ֶאת ֶּבעָרֶל'ה, ָאִחי, ֹלא ָרִאיִתי ֵמָאז ֶׁשָּנַסע ִל'ְקבּוֶצה'; 

ָאטּוס ְּבָמטֹוס ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ַּבַחִּיים; ְוָהִעָּקר – ֶאְזֶּכה ְלַהִּגיַע ָלַרִּבי ְׁשִליָט"א!

ִׂשיחֹות,  אֹוֵמר  ֹלא  ָהַרִּבי  ָּפׁשּוט.  ָּכְך  ָּכל  ֹלא  ַהַּמָּצב  ִמָּׁשָנה  יֹוֵתר  ֶׁשְּכָבר  ִהיא,  ָהֱאֶמת 
ַלְּתִפּלֹות ִעם  ָהַרִּבי  ְלִעִּתים ְקרֹובֹות יֹוֵצא  ֹלא ְמַחֵּלק ּדֹוָלִרים ְוֹלא זֹוִכים ִלְׁשמַֹע אֹותֹו. 
ָּכְך  ַעל  ָלנּו  ּוְמַסֵּפר  ִמְתַקֵּׁשר  ֶּבעָרֶל'ה  ָאִחי  ְוָאז  ַה'ְּיִחי',  ִׁשיַרת  ֶאת  ּוְמעֹוֵדד  ַהֲחִסיִדים 
ָאִחי  ֶׁשל  ְוָאז קֹולֹו  יֹוֵצא,  ָהַרִּבי ֹלא  ָּבֶהם  ְוָׁשבּועֹות  ָיִמים  ַּגם  ֶיְׁשָנם  ֲאָבל  ְּבִהְתַלֲהבּות. 

ִנְׁשַמע ַּבֶּטֶלפֹון ֵּדי ָׁשבּור ּוְמֻדְכָּדְך...

ְמַקֶּוה ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַאִּגיַע ָלַרִּבי, ֶאְזֶּכה ָאֵכן ִלְראֹות אֹותֹו, ְוַכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר.

• • •

יֹום ְׁשִליִׁשי, כ' ִאָּיר תשנ"ג

ְּכָבר  ֲאַנְחנּו  ְוִהֵּנה,  ִּבְמִהירּות,  ָעְברּו  ַהֲהָכנֹות  ְיֵמי 
ְוהּוא  ִנְרָגׁש  ְמאֹוד  ַאָּבא  ַהְּתעּוָפה.  ִלְׂשֵדה  ַּבֶּדֶרְך 
ַרְגִלית  הֹוְלִכים  ֶׁשָהיּו  ַהֲחִסיִדים  ַעל  ִלי  ְמַסֵּפר 
ִמיֵדי  ְלַדֵּבר,  ְיכֹוָלה  ְּבקִֹׁשי  ִאָּמא  ִלְליּוַּבאִוויְטׁש. 

ַעְצִמי  ַעל  ֶׁשֶאְׁשמֹר  ְמַמְלֶמֶלת  ִהיא  ַּפַעם 
ְוֶאְתַקֵּׁשר ַהַּבְיָתה ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ְּביֹום, ְלָפחֹות.

ְּבקִֹׁשי ָהָיה ִלי ְזַמן ְלַעֵּכל ֶאת ַהִהְתַרֲחֻׁשּיֹות. ָאנּו 
ֶנֱאָלִצים  ְּכָבר  ְוִהֵּנה  ַהְּתעּוָפה,  ִּבְׂשֵדה  ִמְתַקְּדִמים 
ַוֲאִני  ְלָׁשלֹום  ִלי  נֹוְפפּו  ְוִאָּמא  ַאָּבא  ְלִהָּפֵרד... 

ִהְמַׁשְכִּתי ֶאל ַהָּמטֹוס, ְלַבד.

ְלִהְתָראֹות!
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ַלְיָלה. אֹור ְליֹום ְרִביִעי – כ"א ִאָּיר תשנ"ג

ַהִּטיָסה ָעְבָרה ְּבָׁשלֹום ּוְבַנַחת, ְותֹוְך ַּכָּמה ָׁשעֹות ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי ִמחּוץ ִלְׂשֵדה ַהְּתעּוָפה. 
ַהָּׁשָעה ָהְיָתה ְׁשַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת.

ֶּבעָרֶל'ה ָמָצא אֹוִתי ַמֵהר. ִהְתַנַּפְלִּתי ָעָליו ְּבִחּבּוִקים ּוְנִׁשיקֹות, ְוַיַחד ָיָצאנּו ֶאל ָהֶרֶכב.

ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהְּנִסיָעה ֶּבעָרֶל'ה ִהְתַוֵעד ִאִּתי ְּבחֹם ּוְבִהְתַלֲהבּות, ַעל 770 ְוַעל ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א. 
ֲאִני, ְלֻעַּמת זֹאת, ָהִייִתי ָעסּוק ְּבַהְבָלַעת ִּפהּוִקים ְמֻמָּׁשִכים, ֶׁשִּׁשְּקפּו ֶאת ֲעֵיפּוִתי ַהִּמְצַטֶּבֶרת...

ֶׁשאֹו-טֹו-טֹו  הֹוִדיַע  ְוהּוא  ֶּבעָרֶל'ה,  ֶאת  ָׁשַאְלִּתי  ִליׁשֹן?"  ַסָּבא,  ֶׁשל  ַלַּבִית  ַמִּגיִעים  "ָמַתי 
ֲאַנְחנּו ַּב'ְּׁשכּונֶֶה', ִּבְקָראּון-ַהְיְטס.

"ֶרַגע, ַמה ִּפְתאֹום ִליׁשֹן?" ָמָחה ָאִחי. "ָּדָבר ִראׁשֹון ִנְכָנִסים ִל-770! ִהֵּנה, עֹוד ְׁשֵני ְרחֹובֹות 
ְוַאָּתה זֹוֶכה ְלַהִּגיַע ָלַרִּבי!

"ַאָּתה ֵמִבין?", ָקָרא ְּבִהְתַלֲהבּות ְוִטְלֵטל ַקּלֹות ֶאת ְּכֵתִפי, ְמַנֶּסה ְלעֹוֵרר אֹוִתי.

"770? טֹוב, ֶׁשִּיְהֶיה", ִהְסַּכְמִּתי ְוָׁשַמְטִּתי ֶאת ָהרֹאׁש ַעל ַהִּמְׁשֶעֶנת.

• • •

ְלַאַחר ַּכָּמה ַּדּקֹות ָּדְרכּו ַרְגַלי, ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה, ַּבַּזאל ַהָּגדֹול ֶׁשל 770. 
ִהַּבְטִּתי ָיִמיָנה ּוְׂשמֹאָלה ְּבִהְתַעְנְינּות.

רֹב ַהַּזאל ְּכָבר ָהָיה ָחׁשּוְך ְוֵריק. ְּבִפָּנה ַאַחת ִהְתַּפֵּלל ִמיֶׁשהּו 
חּוְרִצ'יק ְועֹוד  ַמֲעִריב, ַעל ֶאָחד ַהַּסְפָסִלים ִנְרַּדם ֵאיֶזה בָּ
ָהָיה   770 ְּבִפַּנת  ַרק  ְּבַחְברּוָתא.  ָלְמדּו  ַּבחּוִרים  ְׁשֵני 

אֹור. ִהְתָקַרְבנּו ְלָׁשם.

ְקבּוַצת ַּבחּוִרים ִהְצטֹוְפפּו ְסִביב ָחִסיד ְמֻבָּגר ַּבַעל ְזַקן 
ֵׂשיָבה. ֶזה ָהָיה ִנְרֶאה ְּכמֹו ִהְתַוֲעדּות, ֲאָבל ֹלא ָהָיה ַעל 

ַהֻּׁשְלָחן ׁשּום אֶֹכל, ַרק ַּבְקּבּוק 'ַמְׁשֶקה' ָקָטן ְוַכָּמה ּכֹוסֹות.

ֶרק א'  ּפֶ

ע  ְמֻמּצָ
ר ַחּבֵ ַהּמְ



היומן שלי משנת תשנ"ג

9

בר
ח

מ
ה

ע 
וצ

מ
מ

"ֶזה ר' מֹוֶטל, ָחִסיד ְמֻיָחד ְּבִמינֹו", ִהְסִּביר ִלי ֶּבעָרֶל'ה. "'ַמְׁשִּפיַע' ֹלא ִרְׁשִמי. ַהִהְתַוֲעֻדּיֹות 
ֶׁשּלֹו ֵהן ַמֶּׁשהּו. ָּכל ַהְּתִמיִמים ָּכאן אֹוֲהִבים אֹותֹו".

ִהְסַּתְקַרְנִּתי, ְוִהְתָקַרְבִּתי ֶאל ַהֻּׁשְלָחן. ר' מֹוֶטל ִּדֵּבר ְּבֶׁשֶקט, ִּכְמַעט ְּבַלַחׁש, ְוָאז, ְּכֶׁשהּוא 
ָרָאה ֶאת ֶּבעָרֶל'ה ִהְתַּפֵּׁשט ַעל ָּפָניו ִחּיּוְך ָרָחב. הּוא ָּתַפס ִּבְזָקנֹו ֶׁשל ָאִחי ְוָנַתן לֹו ְנִׁשיָקה. 

"ַאְחְח, ֶּבעָרֶל'ה... ִּתְהֶיה ְּכָבר ָחִסיד ֶׁשל ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א! ֲאָבל ֶּבֱאֶמת".

ְלֶפַתע ָנח ַמָּבטֹו ָעַלי. "ִמי ַהֶּיֶלד ֶׁשֵהֵבאָת ָלנּו? ָאה?"

"ֶזה ָאִחי, ֶמעְנָּדֶל'ה", ִהְסִמיק ָאִחי. "הּוא ִהִּגיַע ַעְכָׁשו ָלַרִּבי, ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה".

"ַּפַעם ִראׁשֹוָנה? אּו-ָאה! ַּתִּגיד 'ְלַחִּיים'", ָּפָנה ֵאַלי ר' מֹוֶטל ַּבֲחִביבּות. "ְּבֶעֶצם, ַאָּתה 
ָקָטן ִמַּדי, ֹלא נֹוָרא...

הּוא  ַהּיֹום  ֶמעְנָּדֶל'ה?  ׁשֹוֵמַע  "ַאָּתה 
יֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשְלָך, ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשְּלָך ַעד 
ָיכֹל  ַאָּתה  ַעְכָׁשו  ֶנְחָׁשִבים.  ַעְכָׁשו ֹלא 
ָהַרִּבי  ִעם  ַחִּיים  ַרק  ִלְחיֹות.  ְלַהְתִחיל 
ְׁשִליָט"א ֵהם ַחִּיים ֲאִמִּתִּיים, ַחִּיים ֶׁשל 
ָּדָבר,  ׁשּום  ֵאין   – ִמֶּזה  ְוחּוץ  ְיהּוִדי, 

גָארְנִיְׁשט!"

"ְלַחִּיים!" ִסֵּים ר' מֹוֶטל ּוָפַצח ְּבִנּגּון 
ִלי  ַמֲעִניק  ֶׁשהּוא  ְּכֵדי  ּתֹוְך  ִׂשְמָחה, 

ְצִביָטה ֲהגּוָנה...

• • •

ֶׁשל  ַהִּדיָרה  ֶאל  ִּבְנִסיָעה  ֵהֵחל  ָהֶרֶכב 
ָהרֹוֶׁשם  ַּתַחת  ָהִייִתי  ֲעַדִין  ַוֲאִני  ַסָּבא, 

ֶׁשל אֹוָתּה ִהְתַוֲעדּות-ֹלא-ְמֻתְכֶנֶנת.

ִלְחיֹות',  ֶאְפָׁשר  ָלַרִּבי  ְּכֶׁשִהַּגְעָּת  'ַרק 
ָהֱאֶמת  ָּדָבר'...  ׁשּום  ֵאין  ָהַרִּבי  'ְּבִלי 
ִהיא ֶׁשֹּלא ָחַׁשְבִּתי ַעל ֶזה. ַּבָּׁשבּועֹות 
ַלְּנִסיָעה  ַהְרֵּבה  ִהְתּכֹוַנְנִּתי  ָהַאֲחרֹוִנים 
ִּדַּבְרִּתי  ְּדָבִרים,  ִמיֵני  ָּכל  ָקִניִתי   –
ַהְרֵּבה  ְוִתְכַנְנִּתי  ַסָּבא  ִעם  ַּבֶּטֶלפֹון 
ָחַׁשְבִּתי  ֹלא  ַמָּמׁש  ֲאָבל  ָּתְכִנּיֹות. 

ֶדת ֲחִסיִדי. << יֹום ֻהּלֶ

ֲחִסיִדים  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַעל  ר  ִסּפֵ ָהַרַיי"צ  י  ָהַרּבִ
ַעם  ּפַ ּבַ אִויְטׁש  ִלְליּוּבַ ּבֹוָאם  יֹום  ֶאת  יבּו  ֶהְחׁשִ ׁשֶ

ֶהם. ּלָ ֶדת ׁשֶ תֹור יֹום ַהֻהּלֶ ָהִראׁשֹוָנה, ּבְ

ַצְלֵאל  ּבְ מּוֵאל  ׁשְ ר'  ֶהָחִסיד  מֹורֹו,  ַעל  ר  ִסּפֵ הּוא 
ֵליל  אִוויְטׁש ּבְ יַע ִלְליּוּבַ ִהּגִ "צ( ׁשֶ ַבּ עְפְטל )ָהַרׁשְ ׁשֶ
ָנה,  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ּוְבָכל   – ִטים  ּפָ ִמׁשְ ת  ָרׁשַ ּפָ י  ִ ּשׁ ׁשִ
ִעם  ב  יֹוׁשֵ ְיָלה,  ַהּלַ ל  ּכָ ֵער  ָהָיה  ֶזה,  ַתֲאִריְך  ּבְ
ָלֶלֶכת  ָיָצאִתי  זֹו  ָעה  ׁשָ "ּבְ ר:  ְוִנְזּכַ ְלָפָניו  עֹון  ָ ַהּשׁ
ן  ִמְפּתַ ַעל  י  ַרְכּתִ ּדָ זֹו  ָעה  ׁשָ "ּבְ אִויְטׁש",  ִלְליּוּבַ
ין  ִפּלִ ק ְלָהִניַח ּתְ ּיֵ י". הּוא ּדִ ל ָהַרּבִ ֶנֶסת ׁשֶ ית ַהּכְ ּבֵ
ַעם  ּפַ ּבַ ֶצֶדק'  ַמח  ַה'ּצֶ י  ָלַרּבִ ִנְכַנס  ּה  ּבָ ָעה  ָ ּשׁ ּבַ

ָהִראׁשֹוָנה.

ְנָהג  יר ֶאת ַהּמִ ִליָט"א ִהְזּכִ יַח ׁשְ ׁשִ י ֶמֶלְך ַהּמָ ָהַרּבִ
ְלֵאּלּו  נֹוֵגַע  ּבְ ם  ּגַ הּוא  ְך  ּכָ י  ּכִ ְוָאַמר  יָחתֹו,  ׂשִ ּבְ
ֵאֶצל  אִוויְטׁש',  ְליּוּבַ ּבִ ׁשֶ אִוויְטׁש  ִל'ְליּוּבַ יעּו  ִהּגִ ׁשֶ

יא ּדֹוֵרנּו' – ִל-770. 'מֹוִרי ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר ְנׂשִ
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ְלִהָּוֵלד ֵמָחָדׁש ִּבְניּו יֹוְרק... ַמה זֹאת אֹוֶמֶרת ֶׁשַהּיֹום נֹוַלְדִּתי?

ַמְתִחיל  ֲאִני  ַעְכָׁשו  ֶׁש'ַרק  ִּבְרִצינּות,  ִהְתַּכֵּון  ְלָאִחי, "ר' מֹוֶטל  ָּפִניִתי  ֶּבעָרֶל'ה",  ִלי,  "ַּתִּגיד 
ִלְחיֹות'?"

"ֶּבַטח! ְּבַוַּדאי ִּבְרִצינּות. ָמה ַהְּׁשֵאָלה?..."

ְמַחֶּכה  ַּגם  ַוֲאִני  ְלָכאן,  ְלַהִּגיַע  ֶנֱהֵניִתי  "ַמָּמׁש  ִּגַחְכִּתי.  ַהְּׁשֵאָלה'",  'ָמה  אֹוֶמֶרת  ּזֹאת  "ַמה 
ִלְראֹות ָמָחר ֶאת ָהַרִּבי. ֲאָבל ַמה ְּכָבר ָקָרה? ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֲאִני ַחי ַּבּטֹוב ּוַבְּנִעיִמים ְּכָבר ַאַחת-

ֶעְׂשֶרה ָׁשָנה, ַוֲאִני ֲאִפּלּו ֶיֶלד ְיהּוִדי טֹוב – עֹוד ִלְפֵני ֶׁשִהַּגְעִּתי ָלַרִּבי?!"

"ֹלא, ֶמעְנָּדֶל'ה", ָאַמר ֶּבעָרֶל'ה ְּבֶהְחֵלִטּיּות. "ְּבִלי ָהַרִּבי ִא-י ֶא-
ְפ-ָׁש-ר ִלְחיֹות".

"ַמה? ָלָּמה?" ִהְתַּבְלַּבְלִּתי.

ֶּבעָרֶל'ה עֹוד ֹלא ִהְסִּפיק ַלֲענֹות ְוָהֶרֶכב ֶנֱעַצר מּול 
ֶאת  ְלהֹוִריד  ְוִהְתַחְלנּו  ָיָצאנּו  ַסָּבא.  ֶׁשל  ַהַּבִית 
ֶּבעָרֶל'ה.  ָקָרא  ִּבְזִריזּות",  "ִנְתַאְרֵּגן  ַהִּמְזָודֹות. 

"ִהַּגְעָּת ִמִטיָסה. ַאָּתה ַחָּיב ִליׁשֹן".

ֶׁשָעִלינּו  ְּכֵדי  ּתֹוְך  ָקָראִתי  ָעֵיף",  ֹלא  ִּבְכָלל  "ֲאִני 
ֹלא  ִאם  ְלֵהָרֵדם,  ָקֶׁשה  ְמאֹוד  ִלי  "ְוִיְהֶיה  ַּבַּמְדֵרגֹות. 

ַּתְסִּביר ִלי – ְלַמה ְּבִדּיּוק ר' מֹוֶטל ִהְתַּכֵּון?"

• • •

ַסָּבא ְוַסְבָּתא ִקְּבלּו ֶאת ָּפַני ְּבחֹם. ַסְבָּתא ִהִּגיָׁשה ָלנּו ַמֶּׁשהּו ֶלֱאכֹל ְוַאַחר ָּכְך ֶהְרֲאָתה ִלי ֵאיפֹה 
ַהֶחֶדר ֶׁשִּלי. ּווַאּו, ֶחֶדר ְמֻיָחד ּוְמַפֵּנק הּוַכן ַרק ִּבְׁשִביִלי... ּתֹוְך ַּדּקֹות ְספּורֹות ָהִייִתי ַּבִּמָּטה, 
עָרֶל'ה, ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִלי  ַאֲחֵרי ְקִריַאת ְׁשַמע ְוֶנעְגל ַוואֶסער ְלַיד ַהִּמָּטה, מּוָכן ְלֵׁשָנה. ַמְמִּתין ְלבֶּ

ְקָצת ֵסֶדר ָּבִעְנָיִנים.

ַמה ֶּזה 'ַחִּיים'?

"טֹוב" ִנְכַנע ֶּבעָרֶל'ה. "ֲאַנֶסה ַלֲענֹות ְלָך. ָאַמְרָּת ֶׁשַאָּתה 'ַחי טֹוב ְּכָבר ַאַחת-ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה'. 
ּתֹאַמר ִלי, ַמה ֶּזה 'ַחִּיים'? ִאם ֲאַנְחנּו רֹוִצים ְלָהִבין ַמה ּזֹאת אֹוֶמֶרת ֶׁשָהַרִּבי הּוא ָּכל ַהַחִּיים 

ֶׁשָּלנּו, ַחָּיִבים ַלֲעצֹר ֶרַגע ְוַלְחׁשֹב: ִּבְׁשִביל ָמה ֲאַנְחנּו ַחִּיים ָּכאן, ִּבְכָלל?"

"ֶאְמְמ... ֲאִני חֹוֵׁשב, ֶאְמְמ...", ַמה ֶּבֱאֶמת ַהְּתׁשּוָבה?
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"ַּכִּנְרֶאה ְּכֵדי ֶׁשִּנְהֶיה ְיהּוִדים טֹוִבים, ְנַקֵּים ִמְצוֹות ְוִנְתַנֵהג טֹוב. ֹלא?" ִנִּסיִתי ַלֲענֹות.

"ֶזה ָנכֹון, ֲאָבל ֹלא ְמֻדָּיק. ַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו הּוא ֹלא ַרק 'ְלִהְתַנֵהג טֹוב'. ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמָּכְך.

"ֵיׁש ָלנּו ַּתְפִקיד ּגֹוָרִלי, ֶׁשאֹותֹו ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלַמֵּלא. ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא רֹוֶצה ְלִהְתַּגּלֹות 
ְלָהִכין ֶאת ָהעֹוָלם ְלָכְך.  ַחָּיִלים ַּבָּצָבא ֶׁשּלֹו, הּוא  ְוַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו, ְּבתֹור  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם 

ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה ַּכִּנְרֶאה יֹוֵדַע, ַּבֲחִסידּות קֹוְרִאים ְלֶזה 'ַלֲעׂשֹות לֹו ִיְתָּבֵרְך'..."

"ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים!" ִהְתָּפַרְצִּתי.

"ָנכֹון ְמאֹוד", ִהְּנֵהן ָאִחי, "ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים. ֶזה אֹוֵמר ְּבַחֵּיי ַהּיֹום יֹום, ֶׁשֲאַנְחנּו ְצִריִכים 
ִלְדאֹג ֶׁשָּכל ַהַחִּיים ֶׁשָּלנּו ִיְהיּו ֻמְקָּדִׁשים ַאְך ְוַרק ִלְרצֹון ה'. ֶׁשהּוא ַיְרִּגיׁש 'נַֹח' ִּכְבָיכֹול, 
ַמְתִאים  ַמְחָׁשָבה ֹלא טֹוָבה, אֹו עֹוִׂשים ַמֶׁשהּו ֶׁשֹּלא  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו חֹוְׁשִבים  'ַּבַּבִית'.  ְּכמֹו 

ִלְּיהּוִדי, ֶזה ֹלא ָמקֹום ֶׁש'ּנַֹח' ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְלִהְתַּגּלֹות ּבֹו, ַרְחָמָנא ִליְצַלן...

ֶל'ה! ַחִּיים ֶׁשָּבֶהם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ׁשֹוֶרה ּוַמְרִּגיׁש 'נַֹח', ֵהם ַחִּיים ֲאִמִּתִּיים  "ֶמענְדָּ
ְוטֹוִבים. ָּכל ָּדָבר ַאֵחר ֶׁשַּמְפִריַע ַלְּמִׂשיָמה ַהּזֹו ְלַהְצִליַח – הּוא ֹלא ַחִּיים!"

ָהַרִּבי – 'ִּתְזֹּכֶרת'

ֶנֱאַלְמִּתי ּדֹם.

ָּכָכה",  ֶזה  ַעל  ָחַׁשְבִּתי  ֹלא  ַּפַעם  ֶׁשַאף  ִהיא  "ָהֱאֶמת 
ְמִׂשיָמה  זֹאת  ֶׁשֶּבֱאֶמת,  ְלָך  "ִנְרֶאה  ֵהַגְבִּתי. 

ִּבְׁשִביִלי? ִנְרֶאה ִלי ָקֶׁשה ְקָצת...

ַהָּדָבר  ַּבּבֶֹקר –  ְּכֶׁשָאקּום  ָמָחר,  ַּתְכֶל'ס,  "ֲהֵרי 
ּכֹוס  ַּכִּנְרֶאה,  ִיְהֶיה,  ֶאְחׁשֹב  ֶׁשָעָליו  ָהִראׁשֹון 

ֶׁשֲאִני  ֶזה  ֶאת  ֶאְזּכֹור  ָּכְך  ָּכל  ֹלא  ֲאִני  ַחם.  ׁשֹוקֹו 
ַחָּיל, ֶׁשֵּיׁש ִלי ְמִׂשיָמה ְּתִמיִדית. ָּכָכה ֶזה, ֲאִני ְּבַסְך 
ֲאָנִׁשים  ֶׁשַּגם  ִלי  ִנְרֶאה  ִמֶּזה,  ְוחּוץ  ֶיֶלד...  ַהּכֹל 

ְמֻבָּגִרים ֹלא ַמְרִּגיִׁשים ָּתִמיד ֶאת ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא... 
ַאָּתה ַמִּכיר ֲאָנִׁשים ֶׁשַחִּיים ָּכָכה?!"

"ַאָּתה אּוַלי צֹוֵדק", ָעָנה ֶּבעָרֶל'ה. "רֹב ָהֲאָנִׁשים ֹלא ַחִּיים ָּכָכה, ִּכי ֲאַנְחנּו ְּבתֹוְך ּגּוף 
ֶאת  ָלנּו  ַמְזִּכיר  ָּכְך  ָּכל  ֶׁשֹּלא  ַּגְׁשִמי –  ּוְבתֹוְך עֹוָלם  ְוֵלָהנֹות,  ֶלֱאכֹל  ַרק  ֶׁשרֹוֶצה  ַּגְׁשִמי 

ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.

"ֲאָבל ֵיׁש ִמיֶׁשהּו ֶאָחד, ָיִחיד ּוְמֻיָחד. ִמיֶׁשהּו ֶׁשֹּלא ׁשֹוֵכַח ַאף ַּפַעם, הּוא ְמֻחָּבר ָּתִמיד 
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ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. ַאָּתה יֹוֵדַע ִמי ֶזה?" 

"נּו..", ִחִּכיִתי ַלֶהְמֵׁשְך.

"ָהַרִּבי – ַּכּמּוָבן!

"ֵאֶצל ָהַרִּבי, ָהעֹוָלם ֹלא ַמְסִּתיר ְּכָלל ֶאת ָהֱאֶמת. 
ּוְדֵבקּות  ְקֻדָּׁשה  ַרק  ֵהם  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהַחִּיים  ָּכל 
ַמְפִריַע  ֹלא  ְּכָלל  ְוַהּגּוף  ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, 

ִמְתַּפֵּלל  ּתֹוָרה,  לֹוֵמד  ָהַרִּבי  ה'.  ֶאת  ַלֲעבֹד  לֹו 
ְּבִלי  ִּכְמַעט  ַהְּיָמָמה,  ָּכל  ְּבֶמֶׁשְך  ִלְיהּוִדים  ּוְמַיֵעץ 
ָלַרִּבי  ַמְפִריַע  ֹלא  ִּבְכָלל  ַהֶּטַבע  ִליׁשֹן.  אֹו  ֶלֱאכֹל 

ֶאת  ְלַׁשּנֹות  ָיכֹל  הּוא   – אֹותֹו  ַמְגִּביל  ֹלא  קִֹׁשי  ְוׁשּום 
ַהֶּטַבע, ּוְלחֹוֵלל ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות.

"ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָהַרִּבי, ְּכֵדי ֶׁשנּוַכל ְלִהְסַּתֵּכל ָעָליו ְוִלְראֹות, ֵאיְך ֻּכּלֹו קֶֹדׁש 
ִלְרצֹון ה' ְוהּוא ְלַמְעָלה ֵמַהֶּטַבע. ְּכֶׁשִּנְרֶאה ֶאת ָהַרִּבי, ְנַקֵּבל ַּגם ֲאַנְחנּו ֶאת ַהּכַֹח. ָּתִמיד נּוַכל 

ְלִהָּזֵכר ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ַּבְּמִׂשיָמה ֶׁשהּוְטָלה ָעֵלינּו, ּוְלַמְּלאֹות אֹוָתּה ִּבְׁשֵלימ..."

"אּוף", ָקַטְעִּתי ֶאת ֶּבעָרֶל'ה ָּבֶאְמַצע. ַמֶׁשהּו ָהַרס ִלי ִּפְתאֹום ֶאת ָהִרּכּוז... ָאה, ֶזה ַרק ְזבּוב. 
ִלי  ְלָהִציק  ָהַעְקָׁשן, ֶׁשֶהְחִליט  ַהְּזבּוב  ַאֲחֵרי  ְּבִמְרָּדף  ְוִהְתַחְלִּתי  ֵמַהִּמָּטה  ִזַּנְקִּתי אֹוטֹוָמִטית 
ְּבָכל ְמִחיר ּוְלַהְפִריַע ֶאת ִׂשיָחֵתנּו. ֶזה ָהָיה ִמְטָרד ֹלא ָקָטן ֲאָבל הּוא ִהְסַּתֵּים ְּבִנָּצחֹון, ַהֻחְצָּפן 

ַהָּקָטן ָּבַרח ֵמַהַחּלֹון.

'ַּכָּמה ֵּכיף ָלַרִּבי', ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי ִּפְתאֹום. 'ֲאִני – ְזבּוב ִּפְצּפֹון ָיכֹל ְלהֹוִציא אֹוִתי ִמַּדְעִּתי, 
ּוְלַהְׁשִּכיַח ִמֶּמִּני ֶאת ַהְּדָבִרים ֲהִכי ֲחׁשּוִבים ּתֹוְך ְׁשִנָּיה. ְוִאּלּו ָהַרִּבי ָּתִמיד ְמֻחָּבר ַלה' ְוׁשּום 

ָּדָבר ֹלא ָיכֹל ְלַהְפִריַע לֹו'...

"ָאז ַאָּתה רֹוֶצה לֹוַמר", ָׁשַאְלִּתי ֶאת ֶּבעָרֶל'ה, "ֶׁשְּכֶׁשֲאִני ִמְסַּתֵּכל ְוחֹוֵׁשב ַעל ָהַרִּבי, ַּגם ֲאִני 
ָיכֹל ִלְהיֹות ָּכֶזה – ְלַהְרִּגיׁש ָּתִמיד ֶאת ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ְוַלֲעבֹד אֹותֹו?"

ֶּבעָרֶל'ה ָחַׁשב ָלֶרַגע, ְוָאז ָאַמר, "ֵּכן, ַמָּמׁש ָּכָכה. ָאְמָנם ֲאַנְחנּו ֹלא ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ְּכמֹו ָהַרִּבי, 
ֲאָבל ְּבֶהְחֵלט – ָהַרִּבי נֹוֵתן ָלנּו ּכַֹח, ֶׁשּנּוַכל ְלַבֵּצַע ְּבָכל ַהּכַֹח ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו".

ְמֻמָּצע ַהְּמַחֵּבר

"ֲאִני ֲעַדִין ֹלא ֵמִבין", ִהְמַׁשְכִּתי ְלַהְקׁשֹות. "ּבֹא נֹאַמר ֶׁשֲאִני ַאְצִליַח ַלֲעבֹד ֶאת ה' ּוְלִהְתַנֵהג 
ְּכִפי ֶׁשהּוא רֹוֶצה ִמֶּמִּני. ֲאָבל ֵאיְך ֲאִני ָיכֹל ְלִהְתַחֵּבר ֵאָליו? אּוַלי ָהַרִּבי ָיכֹל ִלְהיֹות ְמֻחָּבר. 
ָיכֹל  ֲאִני  ֵאיְך  ְלִהְתַחֵּבר.  ֶּזה  ַמה  ִּבְכָלל  יֹוֵדַע  ֹלא  ְמֻגָּׁשם,  עֹוָלם  ְּבתֹוְך  ִנְמָצא   – ֲאִני  ֲאָבל 
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יׁש ִחיּבּור ַלה'?" ְלַהְרגִּ

ְנָׁשָמה  ְלָך  ֶׁשֵּיׁש  ָׁשַכְחָּת  "ֶמעְנָּדֶל'ה,  ְּבַרּכּות:  ָאַמר  ְוָאז  ְּבִהְרהּוִרים,  ְלֶרַגע  ָׁשַקע  ָאִחי 
ֱאֹלִקית? ַאָּתה ָיכֹל!"

"ֶּבֱאֶמת?!" ָקָראִתי ְּבִאירֹוְנָיה, "ָּתִמיד ְמַדְּבִרים ִאִּתי ַעל ַהְנָׁשָמה, ֲאָבל ֲאִני ֹלא ַמָּמׁש 
ֶאת  ֲאָבל   – ּדֹוֵרׁש  ֶּׁשַהּגּוף  ַמה  ּוְלָכל  ּוְׁשִתָּיה,  ְלאֶֹכל  ְמאֹוד  ִנְמָׁשְך  ֲאִני  אֹוָתּה.  ַמְרִּגיׁש 

ַהְנָׁשָמה ֶׁשִּלי ֲאִני ְּבקִֹׁשי ַמִּכיר, אּוַלי ֵמַהִּסּפּוִרים..." 

ַהּגּוף  ֶאת  ַהְּזַמן  ָּכל  ַמְרִּגיִׁשים  "ֲאַנְחנּו  ֶּבעָרֶל'ה.  ִהְסִּכים  ְרִציִנית!"  ְּבָעָיה  ֶּבֱאֶמת  "זֹו 
ַּגְׁשִמי ֶׁשאֹותֹו רֹוִאים  ִנְמָצִאים ְּבעֹוָלם  ֲאַנְחנּו  ְוַהְנָׁשָמה ִהיא רּוָחִנית ּוְגבֹוָהה.  ַהַּגְׁשִמי, 

ָּבֵעיַנִים, ְוַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ָּגבֹוַּה ְוִנְׂשָּגב, ְּבֵאין ֲערֹוְך...

"ְּכַדאי ֶׁשֵּתַדע, ֶמעְנָּדֶל'ה – ֶׁשַהְּבָעָיה ַהּזֹו ֹלא ִהְתִחיָלה ַהּיֹום.

"ִּבְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרה, ִהְתַּגָּלה ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו 
ַעל ַהר ִסיַני. ַהּקֹולֹות ְוַהְּבָרִקים ִנְׁשְמעּו ְּבָכל ָהעֹוָלם ְוֵאיָמה 
ָנְפָלה ַעל ָּכל ַהְּבִריָאה. ׁשֹור ֹלא ָּגָעה, ִצּפֹור ֹלא ִצְּיָצה. ְּבֵני 

ַמְראֹות  ֵעיֵניֶהם  ְלֶנֶגד  ָראּו  ָהָהר,  ַּתַחת  ֶׁשָעְמדּו  ִיְׂשָרֵאל, 
ֱאֹלִקִּיים ֻמְפָלִאים ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָתֵאר.

"ַהִּגּלּוי ָהָיה יֹוֵתר ִמַּדי ִּבְׁשִביל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ַהּגּוף ֶׁשָּלֶהם ֹלא 
ָיכֹל ָהָיה ְלָהִכיל ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה, ְוִנְׁשָמָתם ָּפְרָחה ִמּגּוָפם – ַעד 

ֶׁשה' ֶהֱחָּיה אֹוָתם... ְּבִדּיּוק ָּכמֹונּו, ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָהיּו ְיכֹוִלים 
ְלַחֵּבר ֵּבין ָהרּוָחִנּיּות ַהִּנְׂשֶּגֶבת ַלַּגְׁשִמיּות ַהְּנחּוָתה.

"ּוֶמה ָהָיה ַהִּפָּתרֹון? מֶֹׁשה ַרֵּבינּו!

"מֶֹׁשה ַרֵּבינּו הּוא ֶזה ֶׁשָּיכֹל ָהָיה ְלַהֲעִביר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות, ְלַקֵּבל ֶאת 
ַהִּגּלּוי ַהַּנֲעֶלה ֵמַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ּוְלַהֲעִביר אֹותֹו ֶאל ָהָעם. ּוְכִפי ְׁשמֶֹׁשה ַרֵּבינּו ָאַמר: 

"ָאנִֹכי עֹוֵמד ֵּבין ה' ּוֵבינֵיֶכם, ְלַהּגִיד ָלֶכם ֶאת ְּדַבר ה'".

"ְּבִדּיּוק ָלֵכן, ִנְקָרא מֶֹׁשה ַרֵּבינּו ְּבתֹוַרת ַהֲחִסידּות ַּבֵּׁשם 'ְמֻמָּצע ַהְּמַחֵּבר'. הּוא יֹוֵצר ֶאת 
ַהִחּבּור ַהִּבְלִּתי-ִנְתָּפס ֵּבין ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ַהְנָׁשָמה ָהֱאֹלִקית – ְלֵבין ָהעֹוָלם ְוַהּגּוף 

ַהַּגְׁשִמי. ְּבֶאְמָצעּותֹו ְיכֹוִלים ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִהְתַחֵּבר ַּגם ֵהם ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.

ֶׁשֶּיְׁשנֹו  ֵאַלי ֶּבעָרֶל'ה. "ַהּזַֹהר אֹוֵמר  ָּפָנה  ְלַמה ֶּׁשָּׁשַאְלָּת, ֶמעְנָּדֶל'ה",  "ְוזֹאת ַהְּתׁשּוָבה 
'ִאְתַּפְּׁשטּוֵתיּה ְּדמֶֹׁשה ְּבָכל ָּדָרא ְוָדָרא' ]=ִהְתַּפְּׁשטּותֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ְּבָכל ּדֹור ְודֹור[. ְּבָכל 
ּדֹור ֵיׁש ַרִּבי, ַה'ּמֶֹׁשה' ֶׁשַּבּדֹור. ֲאַנְחנּו ָאְמָנם ֻמְגָּבִלים, ְוָקֶׁשה ָלנּו ְלִהְתַחֵּבר – ְוָלֵכן ָהַרִּבי 

נֹוֵתן ָלנּו ֶאת ַהּכַֹח. ָהַרִּבי הּוא ַה'ְּמֻמָּצע ַהְּמַחֵּבר', ֵּביֵנינּו ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא".
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ִאיׁש ָהֱאֹלִקים

"ֶרַגע", ָעַצְרִּתי ֶאת ֶּבעָרֶל'ה. "ֲאָבל ֵאיְך? ַאָּתה ֲהֵרי ָאַמְרָּת ְּבַעְצְמָך ִמּקֶֹדם ֶׁשְּמאֹד ְמאֹד ָקֶׁשה 
ַלֲעׂשֹות ִחּבּור ָּכֶזה – ֵּביֵנינּו ְלֵבין ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. ָאז ֵאיְך ְּבִדּיּוק מֶֹׁשה ַרֵּבינּו, אֹו ָהַרִּבי, 

עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה? ַמה ֵּיׁש לֹו, ֶׁשָּלנּו – ֵאין?"

"ֶּבֱאֶמת ְּכַדאי ֶׁשַּנֲעצֹר ְלֶרַגע, ְוָנִבין ִמי ֶזה מֶֹׁשה ַרֵּבינּו. ִּבְתִהִּלים ֶּפֶרק צ' ָּכתּוב 'ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה 
– ִאיׁש ָהֱאֹלִקים', ְוַעל ָּכְך ַמְסִּביִרים ַחַּז"ל ַּבִּמְדָרׁש ֶׁש'ֵּמֶחְציֹו ּוְלַמָּטה ִאיׁש, ּוֵמֶחְציֹו ּוְלַמְעָלה 
'ִאיׁש',  ֶאָחד הּוא  ִמַּצד  ָהִעְנָיִנים:  ְׁשֵני  ִהְתַחְּברּו  ַרֵּבינּו  זֹאת אֹוֶמֶרת ֶׁשֵאֶצל מֶֹׁשה  ֱאֹלִקים'. 

ּוִמַּצד ֵׁשִני הּוא 'ֱאֹלִקים'".

"ֱאֹלִקים?" ָקַפְצִּתי ִמָּיד ִּבְפִליָאה. "ֵאיְך ֶאְפָׁשר ִלְקרֹא ְלמֶֹׁשה ַרֵּבינּו ְּבֵׁשם ָּכֶזה, 'ֱאֹלִקים'? 
ַמה זֹאת אֹוֶמֶרת?"

ֶּבעָרֶל'ה ֹלא ִנְבַהל. "ַרק ֶרַגע. ִמָּיד ַנְסִּביר ַהּכֹל:

"ִמַּצד ֶאָחד – מֶֹׁשה ַרֵּבינּו ָהָיה ִאיׁש. ָּבָׂשר ָוָדם, ֶׁשּנֹוַלד ֵמָאב ָוֵאם, ִעם ּגּוף ַּגְׁשִמי ֶׁשֶאְפָׁשר 
ִלְראֹות ְוִלְׁשמַֹע. ַּכּמּוָבן ֶׁשּגּופֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ָהָיה ְמֻזָּכְך ְוָקדֹוׁש, ֲאָבל הּוא ָהָיה ּגּוף ַּגְׁשִמי.

"ּוִמַּצד ֵׁשִני – ְלמֶֹׁשה ַרֵּבינּו ָהְיָתה ְנָׁשָמה ְּגבֹוָהה ְמאֹוד. ְנָׁשָמה ֶׁשְמֻאֶחֶדת ָּכל ָּכְך ִעם ַהָּקדֹוׁש 
ִמְסַּתֶּתֶרת  ַהְּנָׁשָמה  ֶאְצֵלנּו  ָעֶליָה.  ִהְסִּתיָרה  ֹלא  ָלעֹוָלם  ֶׁשַהְּיִריָדה  ָּכְך  ְּכֵדי  ַעד  הּוא,  ָּברּוְך 
ֵהִאיָרה  ַרֵּבינּו  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ִנְׁשָמתֹו  ֲאָבל  אֹוָתּה.  ְלַגּלֹות  ְלִהְתַאֵּמץ  ְצִריִכים  ַוֲאַנְחנּו  ּוְמֻכָּסה, 

ְּבָגלּוי, ְוהּוא ִהְרִּגיׁש ַרק ֱאֹלקּות, ְּבִלי ׁשּום ָּדָבר ַאֵחר.

"ִמֵּכיָון ֶׁשְּלמֶֹׁשה ָהְיָתה ְנָׁשָמה ָּכזֹו ְמֻיֶחֶדת, ָלֵכן הּוא ָהָיה ָּבֵטל ַלֲחלּוִטין ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. 
ֹלא ֶׁשָהיּו לֹו ְרצֹונֹות ּוַמְחָׁשבֹות ִמֶּׁשלֹו, ְוהּוא ִהְתּגֵַּבר ֲעֵליֶהם ְּכֵדי ַלֲעבֹד ֶאת ה'. ִמְּלַכְּתִחָּלה 
ֹלא ָהָיה לֹו ׁשּום ָּדָבר ַאֵחר. מֶֹׁשה ֹלא ִהְתַּבֵּטל ַלה', הּוא ָהָיה ָּבֵטל ְּבֶעֶצם, ִמְּלַכְּתִחָּלה, ְּבאֶֹפן 

אֹוטֹוָמִטי!"

"ּווַאּו!" ָקַטְעִּתי ֶאת ָאִחי ְּבִהְתַּפֲעלּות. "ִאם ֵּכן, יֹוֵצא ְׁשמֶֹׁשה ַרֵּבינּו ֹלא ָהָיה ַרק ַצִּדיק ָּגדֹול 
ֶׁשָעָׂשה ָּתִמיד ֶאת ַמה ֶּׁשה' רֹוֶצה. מֶֹׁשה ַרֵּבינּו, ְּבֶעֶצם – הּוא – הּוא – הּוא ָהָיה ׁשּום ָּדָבר! 

הּוא ְלַעְצמֹו ֹלא ָהָיה לֹו ְּכלּום, ַרק ַמה ֶּׁשה' רֹוֶצה!"

"ְּבִדּיּוק!" ֶנֱהָנה ָאִחי. "ִהְסַּבְרָּת ְמֻצָּין. מֶֹׁשה ַרֵּבינּו ְלַעְצמֹו ָהָיה ׁשּום ָּדָבר, ָּפׁשּוט ֹלא ָהְיָתה 
לֹו ׁשּום ְמִציאּות ַעְצָמִאית. ְוָלֵכן ְּכֶׁשִהְסַּתְּכלּו ַעל מֶֹׁשה ַרֵּבינּו ֹלא ָראּו ּבֹו ׁשּום ָּדָבר – ַרק 

ָּדָבר ֶאָחד, ַהִּבּטּול ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ֶׁשהּוא ָּכל ַהְּמִציאּות ֶׁשּלֹו.

"ּתּוַכל ִלְראֹות זֹאת ַּבָּפסּוק ִמְּקִריַאת ְׁשַמע – 'ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך ִלְבֶהְמֶּתָך'. ַאָּתה יֹוֵדַע ִמי 
אֹוֵמר ֶאת ַהָּפסּוק ַהֶּזה? ִמי ַמְבִטיַח ֶׁשהּוא ִיֵּתן ֵעֶׂשב?"
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ֵּגַרְדִּתי ַּבֵּמַצח ְוִנִּסיִתי ְלִהָּזֵכר. "ה' אֹוֵמר ֶאת ֶזה, ֹלא?" 

"ֶזהּו, ֶׁשֹּלא!" ָעָנה ֶּבעָרֶל'ה ִמָּיד. "מֶֹׁשה ַרֵּבינּו אֹוֵמר זֹאת! ְוֵאיְך ֶזה ִיָּתֵכן? ֲהֵרי ָּברּור 
ֶׁשה' נֹוֵתן ֶאת ָהֵעֶׂשב, ְוֹלא ַאף ֶאָחד ַאֵחר...

"ֶאָּלא ָּפׁשּוט ְמאֹוד, ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו, ֶׁשמֶֹׁשה ַרֵּבינּו ְּבַעְצמֹו ֵאין לֹו ׁשּום ְמִציאּות, ְוָכל ֻּכּלֹו 
ָּבֵטל ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ַהּׁשֹוֶרה ּוִמְתַּגֶּלה ְּבתֹוכֹו. ּוִמֵּמיָלא, ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר 'ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב' 

הּוא ֹלא ִמְתַּכֵּון ִּבְכָלל ְלַעְצמֹו, ֶאָּלא ַאְך ְוַרק ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא!

"ְוַעְכָׁשו ַאָּתה ַּגם ָיכֹל ְלָהִבין, ֵאיְך ֶאְפָׁשר ִלְקרֹא ְלמֶֹׁשה ַּבֵּׁשם – 'ִאיׁש ָהֱאֹלִקים'..."

"ֶּבַטח!" ִהְמַׁשְכִּתי ִמָּיד, "ֵהַבְנִּתי. ָּפׁשּוט ֵאין לֹו ׁשּום ְמִציאּות ַעְצָמִאית ֶׁשַּמְרִּגיָׁשה ֶאת 
לֹו  קֹוֵראת  ַהּתֹוָרה  ְוָלֵכן  ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ֶׁשּלֹו  ַהִּבּטּול  ִהיא  ְמִציאּותֹו  ְוָכל  ַעְּצָמה, 

ִלְפָעִמים ַעל ֵׁשם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ַהּׁשֹוֶרה ְּבתֹוכֹו – ַהְּנָׁשָמה ֶׁשּלֹו!"

"ְמֻצָּין", ָאִחי ִחֵּיְך ַּבֲהָנָאה ְוָאז ִהְמִׁשיְך, "ֵיׁש ְלָכְך ֻּדְגָמא ֻמְפָלָאה ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש. ַהּזַֹהר 
אֹוֵמר ֶׁשַהַּכָּוָנה ְּבִמילֹות ַהָּפסּוק 'ְּפנֵי ָהָאדֹון ה'', ֶזה ַעל ַרְׁשִּב"י – ֶׁשהּוא 'ְּפֵני ָהָאדֹון 

ה''! ַמה ַהַּכָּוָנה, ֵאיְך ֶאְפָׁשר ִלְקרֹא ְלַרְׁשִּב"י ְּבֵׁשם ה'?

"ׁשּוב, ִמֵּכיָון ֶׁשַרְׁשִּב"י ַּגם הּוא ָהָיה ָּבֵטל ְלַגְמֵרי, ְּבִלי ׁשּום ְמִציאּות ִמֶּׁשלֹו, ְוַהָּקדֹוׁש-
ָּברּוְך-הּוא ִהְתַּגָּלה ּבֹו ִּבְׁשֵלמּות, ָלֵכן ַהּזַֹהר קֹוֵרא לֹו ְּבֵׁשם ה'". 

"ְואֹוָתּה ְנָׁשָמה ֻמְפָלָאה – ֶׁשל מֶֹׁשה, ְוֶׁשל ַרְׁשִּב"י – ִנְמֵצאת ְּבָכל ּדֹור ְודֹור, ֵאֶצל ָהַרִּבי 
ֶׁשל ַהּדֹור – ָהַרִּבי הּוא 'ִאיׁש ָהֱאֹלִקים'".

ְלִהְתַחֵּבר ְיִׁשירֹות

ְׁשֵּתי ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות ָעְברּו ְּבְׁשִתיָקה.

"ֶמעְנָּדֶל'ה, ַאָּתה ָיֵׁשן?" ָׁשַאל ֶּבעָרֶל'ה.

"ֹלא..."

ָהִייִתי ָעסּוק ְּבִנָּסיֹון ְלַעֵּכל ֶאת ַהִחּדּוׁש 
ָהַאִּדיר ֶׁשֶּבעָרֶל'ה 'ִהְנִחית' ָעַלי. ֵמעֹוָלם 

ֹלא ִּדְמַיְנִּתי ְלַעְצִמי ַּכָּמה ֲעָנק הּוא ָהַרִּבי! 
ֵאין לֹו ְּכלּום, ַמָּמׁש ְּכלּום חּוץ ֵמַהָּקדֹוׁש-

ָּברּוְך הּוא – ֲאָבל הּוא ַּגם ָּבָׂשר ָוָדם ְּבגּוף 
ַּגְׁשִמי ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְראֹות ּוְלַמֵּׁשׁש...
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"נּו, ָאז ַעְכָׁשו ַאָּתה ֵמִבין, ֵאיְך ָהַרִּבי ְמַחֵּבר אֹוָתנּו ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא?"

ֶּבעָרֶל'ה ֹלא ִהְמִּתין ִלְתׁשּוָבה, ְוִהְמִׁשיְך: "ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ִמְתַחְּבִרים ָלַרִּבי, ֲאַנְחנּו ֹלא ִמְתַחְּבִרים 
ַּבֶּדֶרְך ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ַחס ְוָׁשלֹום. ִמֵּכיָון ֶׁשָהַרִּבי ֹלא ּתֹוֵפס ׁשּום ָמקֹום  ְלעֹוד ִמיֶׁשהּו 
ְלַעְצמֹו ְוהּוא ָּבֵטל ְלַגְמֵרי, ָלֵכן ַעל ָידֹו ֲאַנְחנּו ְקׁשּוִרים ּוְמֻחָּבִרים אֹוטֹוָמִטית, ְּבֶקֶׁשר ָיִׁשיר, 

ְלִמי ֶׁשָהַרִּבי ָקׁשּור – ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא!

"ְוַגם ֶאת ֶזה ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֵאֶצל מֶֹׁשה ַרֵּבינּו. ְּבַמַּתן ּתֹוָרה ָאַמר מֶֹׁשה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 'ָאנִֹכי 
עֹוֵמד ֵּבין ה' ּוֵביֵניֶכם, ְלַהִּגיד ָלֶכם ֶאת ְּדַבר ה'', ְוַיַחד ִעם זֹאת הּוא ָאַמר ַּגם 'ָּפנִים ְּבָפנִים 
ִּדֵּבר ה' ִעָּמֶכם' – ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְּבַעְצמֹו ִּדֵּבר ִאָּתנּו! ֵאיְך ֶזה ָיכֹל ִלְהיֹות? ִּכי ְּכְׁשמֶֹׁשה 
ֲאַנְחנּו  ַּדְרּכֹו  ּוִמֵּמיָלא  ְמִציאּות,  לֹו  ֵאין   – ְּבַעְצמֹו  הּוא  הּוא.  ֹלא  ֶזה  ִאָּתנּו,  ְמַדֵּבר  ַרֵּבינּו 

ְמַקְּבִלים ַהְיֵׁשר ֵמַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא!"

ְקׁשּוִרים ְלַמְעָלה

ְלַאַחר ְּדָמָמה ַּבת ֲחִצי ַּדָּקה, ִהְפִטיר ֶּבעָרֶל'ה: "ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֶהֱאַרְכנּו יֹוֵתר ִמַּדי, ְוַאָּתה ַחָּיב 
ִליׁשֹן. ְנַסֵּים ִעם ִסּפּור ֲחִסיִדי ֶׁשָּקׁשּור ְלַמה ֶּׁשִּדַּבְרנּו".

ִסּפּור? ְמֻצָּין, ָּתִמיד ֵּכיף ִלְׁשמַֹע...

ִּבְקֵצה  ִנָּדח  ְּבָמקֹום  ָהָיה  ַהִּמְקֶוה  ִמְּפִריִמיְׁשַלאן,  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ְמגּוָריו  "ְּבֲעְיַרת 
ָהָהר  ִהְתַּכָּסה  ַהחֶֹרף  ִּבימֹות  ָּגבֹוַּה.  ַהר  ַעל  ְלַטֵּפס  ָצִריְך  ָהָיה  ֵאָליו  ְלַהִּגיַע  ּוְכֵדי  ָהֲעָיָרה, 
ְּבֶׁשֶלג, ְוִאי ֶאְפָׁשר ָהָיה ַלֲעלֹות ָעָליו ִמְּבִלי ְלַהְחִליק. ִצּבּור ַהּטֹוְבִלים ֶנֱאַלץ ְלַהִּקיף ֶאת ָהָהר 

ְוַלֲעׂשֹות ִסיבּוב ָארְֹך.

ְּבִסיבּוב  ְזַמּנֹו  ֶאת  ִּבְזֵּבז  ַלִּמְקֶוה, הּוא ֹלא  ָהַלְך  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַּכֲאֶׁשר  ַהַהְפָּתָעה,  ְלַמְרֵּבה  "ַאְך 
ְוַהְּמֻסָּכן, ּוַמה ֶׁשּיֹוֵתר  ְלַטֵּפס ָּבָהר ֶהָחָלק  ַרִּבי ֵמִאיר  ָּפָנה  ַהָּיִמים,  ְסִביב ָהָהר. ְּכמֹו ִּבְׁשָאר 

ַמְפִּתיַע – הּוא ִהִּגיַע ְּבָׁשלֹום ֶאל ַהִּמְקֶוה ִמְּבִלי ַאף ְמִעיָדה ַקָּלה.

ֵהם  ֶׁשַּגם  ֶהְחִליטּו  ָהֲעָיָרה,  ִמּתֹוָׁשֵבי  'ֲחָכִמים'  "ַּכָּמה 
ְיכֹוִלים. ָּפנּו ַאף ֵהם ֶאל ָהָהר ְוִנּסּו ְלַטֵּפס ַּבֶּׁשֶלג. ַהִּנָּסיֹון 
ֹלא ָהָיה ַמָּמׁש ֻמְצָלח, ַּכּמּוָבן – ְוּתֹוְך ַּדּקֹות ְספּורֹות 

ָהיּו ֻּכָּלם ֲחבּוִלים ּוֻמִּכים, ְלַאַחר ְנִפילֹות ַרּבֹות...

"ָּפָנה ַהֻחְצָּפן ֶׁשַּבֲחבּוָרה ְלַרִּבי ֵמִאיר ְוָׁשַאל אֹותֹו: 
ָּכל  ַהְּמֻסָּכן  ָהָהר  ְּבַמֲעֶלה  ִלּפֹל  ֹלא  ִהְצַלְחָּת  'ֵאיְך 
'ַּכֲאֶׁשר  ְּבַׁשְלָוה:  ְוָעָנה  ָּבֶהם  ִהִּביט  ֵמִאיר  ַרִּבי  ָּכְך?' 

ְקׁשּורִים ְלַמְעָלה – ֹלא נֹוְפִלים ְלַמָּטה'!"
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"ְּדָבָריו ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר ְנכֹוִנים ַּגם ְלָכל ְיהּוִדי – ִאם רֹוִצים ְלַהְצִליַח ּוְלִהְתַקֵּדם, ֶזה ַרק 
ֶּדֶרְך ָהַרִּבי. ָהַרִּבי ְמַקֵּׁשר אֹוָתנּו ְלַמְעָלה, ְוָכְך ֲאַנְחנּו ְּבטּוִחים ֶׁשֹּלא ִנּפֹל ְלַמָּטה".

• • •

ִאם ָהָיה ִלי ֵאיֶזה ֶׁשהּוא ִסּכּוי ְלֵהָרֵדם ַהַּלְיָלה, ֲהֵרי ֶׁשֶּבעָרֶל'ה, ָאִחי ַהָּיָקר, ָהַרס אֹותֹו 
ַלֲחלּוִטין.

ָיַדְעִּתי ֶׁשָהַרִּבי  ַעְכָׁשו  ַמְפִּתיעֹות. ַעד  ַהְרֵּבה ַמְחָׁשבֹות ֲחָדׁשֹות,  ִלי ָּכל ָּכְך  ָהיּו  ִּפְתאֹום 
הּוא ַצִּדיק ָּגדֹול ֶׁשּנֹוֵתן ְּבָרכֹות ּוְמחֹוֵלל ִנְפָלאֹות. ֲאָבל ַעל ֶזה, ֹלא ָחַׁשְבִּתי. ָהַרִּבי הּוא 
ַמָּמׁש מֶֹׁשה ַרֵּבינּו! ֵאין לֹו ׁשּום ְמִציאּות ִמֶּׁשלֹו, הּוא ָּבֵטל ְלַגְמֵרי ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 

ּוְמַגֶּלה ֱאֹלקּות ְּבתֹוְך ָהעֹוָלם. הּוא ַהָּדָבר ֲהִכי ָּגדֹול ַוֲהִכי ָקדֹוׁש ֶׁשֵּיׁש!

ָזִכיִתי  ָקָטן,  ֶאָחד  ֶמעְנָּדֶל'ה  ְסָתם  ַוֲאִני, 
ַהֶּזה!  ָהֲעָנק  ָהַרִּבי  ֶאל  ֵאָליו,  ְלַהִּגיַע 

ְלַאַחר  ֵיֵצא  ָהַרִּבי  ִאם  ּוָמָחר, 
ַהְּתִפָּלה – ֲאִני ֶאְזֶּכה ֲאִפּלּו 

ִלְראֹות אֹותֹו!

ֶׁשַהּיֹום  ִלְקֹלט  ִהְתַחְלִּתי 
ּגֹוָרִלי  ֲהִכי  ַהּיֹום  הּוא 
ַוֲאִני עֹוד  ֶׁשִּלי.  ַּבַחִּיים 

ִקַּבְלִּתי  ֶׁשְּסָתם  ָחַׁשְבִּתי 
ְמַעְנֶיֶנת  ֻחְפָׁשה  ֵאיֶזה 

ּוִבּקּור ִמְׁשַּפְחִּתי... 

ִהּגְַעִּתי ָלַרִּבי, זֶה ַמֶּׁשהּו ַאֵחר 
ְלַגְמרֵי ִמָּכל ַמה ֶּׁשַרק ֶאְפָׁשר     

ְלַדְמיֵן! 
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ְרִמיל עֹוֵמד ַעִליז  ִעם ּתַ
אֹוֶמץ ַרב ִלְצעֹוד ָאִעיז  ּבְ
מֹוֶרה ֶלט ׁשֶ ׁשֶ יט ּבַ  ַמּבִ

 ַעל ַיַעד ַהַמְסלּול:
י   ִלְהיֹות ַחָיל ַאִמיּתִ

ּתֹוִכי  אן ּבְ  ִלְבנֹות ִדיָרה ּכַ
ְמבּוָכה עֹוֵצר ְלֶרַגע,  ּבִ
ְלּבּול... אן ִמין ּבִ ָחל ּכַ

ׁשּוט, ָרִגיל,   ַהֵרי ַאִני ּפָ
ִגיל  ַמְרִגיׁש ָרחֹוק, ָצִעיר ּבְ

ָיְך ֵאַלי, ל ֶזה ׁשַ  ַהִאם ּכָ

ִחיל..  ֵמֵאיפֹה ְלַהּתְ
ְפִנים,  ְכַלל, ֶאְצִלי ּבִ  ּוּבִ

ִנים ָבר ָשׁ ּכְ  ֵיׁש ֵיֶצר ַרע ׁשֶ
ר,  ַעל ְזכּוּתֹו לֹא ְמַוּתֵ

יל... ה הּוא ּוַמְגּבִ ַמְקׁשֶ

ֶלט מּוָנה ֵמַעל ַהׁשֶ  ִהֵנה ּתְ
ל ָסֵפק ִהיָנה נֹוֶטֶלת  ּכָ

יט ִחיּוְך ָעַלי ַמּבִ ִליָט"א ּבְ י ׁשְ  ָהַרּבִ
ר ַקׁשֵ י ֶאּתְ ן ִאם ָלַרּבִ  ּכֵ

ר ַאְפׁשֵ  ַאַזי ַדְרּכֹו ֶזה ִמּתְ
ית ִביִלי מּוָחׁשִ ְשׁ ך ֶאלֹקֹות ִהיא ּבִ ּכָ

ההמנון - בפרק שלנו!

ַהַחּיִים ֶׁשָּלנּו. ַחִּיים ֲאִמיִּתִיים ֶׁשל ְיהּוִדי, ֵהם ַרק ְּכֶׁשהּוא ְמַמֵּלא ִּבְׁשֵלמּות ֶאת ַּתְפִקידֹו 
נַֹח'  'ַיְרִּגיׁש  ָּברּוְך-הּוא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַּבַּתְחּתֹוִנים,  ִּדיָרה  ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ַלֲעׂשֹות   –

ְּבָכל ַמֲעָׂשיו ִּדּבּוָריו ּוַמְחְׁשבֹוָתיו.

ַהִּתזּכֶֹרת. ֶזה ְקָצת ָקֶׁשה ִלְזּכֹור ֶאת ַהַּתְפִקיד... ְוָלֵכן, ָנַתן ָלנּו ה' ֶאת ָהַרִּבי, ֶׁשְקֻדָּׁשתֹו 
ָהֲעצּוָמה ַמְזִּכיָרה ָלנּו ְלַבֵּצַע ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו ָּכָראּוי.

ְוַהְּקֻדָּׁשה,  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ֵּבין  ְלַחֵּבר   – ֶאְפָׁשר  ִּבְכָלל  ֵאיְך  ַהְּמַחֵּבר.  ְמֻמָּצע 
ָלעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי? ֶזה ְּבִדיּוק ַהּכַֹח ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבינּו, ַה'ְּמֻמָּצע ַהְּמַחֵּבר' ֶׁשעֹוֵמד ֵּבין ה' 

ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְמַחֵּבר ֵּביֵניֶהם.

ִאיׁש ָהֱאֹלִקים. ַהּכַֹח ֶׁשל מֶֹׁשה ְלַחֵּבר, ַמִּגיַע ֵמַהִחּבּור ֶאְצלֹו ְּבַעְצמֹו: ִמַּצד ֶאָחד הּוא 
ַלָּקדֹוׁש- ְלַגְמֵרי  ָּבֵטל  ְוהּוא  ְמִציאּות  לֹו ׁשּום  ֵאין  ֵׁשִני  ּוִמַּצד  ַּגְׁשִמי,  ְּבגּוף  'ִאיׁש', 

ָּברּוְך-הּוא, ַעד ֶׁשִנְקָרא 'ֱאֹלִקים'.

ְלִהְתַחֵּבר ָלַרִּבי. ַעל ְיֵדי ַהֶּקֶׁשר ָלַרִּבי, ֲאַנְחנּו ִמְתַקְּׁשִרים ְיִׁשירֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך-הּוא. 
ְוָכְך, ְוַרק ָּכְך, ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְחיֹות ֶּבֱאֶמת!



ְטָענֹות: 'ֵאין  יַע ֵאֵלינּו ּבִ ר הּוא ַמּגִ ֲאׁשֶ ֶצר ָהַרע ּכַ ֶרק: ָמה ַנֲעֶנה ַלּיֵ ֶפּ בָֹאר  ּבַ י ַהּמְ ה ַלֲחׁשֹב ַעל ּפִ א. ַנּסֵ
יו'... ַעם ַאַחת'... 'ַאף ֶאָחד לֹא רֹוֶאה אֹוִתי ַעְכׁשָ ה ֶאת ֶזה, ַרק ּפַ לּום ִאם ֶאֱעׂשֶ ִלי ּכַֹח'... 'לֹא ִיְקֶרה ּכְ

 
ְגָלָלּה ִנְדֶחה אֹותֹו? ּבִ ה ׁשֶ יּבָ ַמִהי ַהּסִ

___________________________________________________

___________________________________________________

ל  ָמָתם ׁשֶ ְרָחה ִנׁשְ רֹוָמם, ּפָ בֹּהַ ְוַהּמְ יּלּוי ָהֱאלִֹקי ַהּגָ ל ַהּגִ ן ּתֹוָרה, ֵמָעְצָמתֹו ׁשֶ ַעת ַמּתַ ׁשְ ב. ּבִ
ָעָיה ּדֹוָמה ֵיׁש ָלנּו? ָעָיה? ְוֵאיזֹו ּבְ ה, ָמה ָהְיָתה ַהּבְ ָרֵאל... ָלּמָ ֵני ִיׂשְ ּבְ

___________________________________________________
___________________________________________________

ר: י, הּוא 'ִאיׁש ֱאלִֹקים'. ַהְסּבֵ ינּו, ְוַכּמּוָבן ָהַרּבִ ה ַרּבֵ ג. מֹׁשֶ

ִאיׁש:

____________ הּוא  ֶאָחד  ד  ִמּצַ
_____________________
._____________________

ֱאלִֹקים:

____________ הּוא   ִני  ׁשֵ ד  ִמּצַ
_____________________
._____________________

ָך". ְדָך ִלְבֶהְמּתֶ ׂשָ ב ּבְ י ֵעׂשֶ ַמע אֹוֵמר _____ _____: "ְוָנַתּתִ ְקִריַאת ׁשְ ְוָלֵכן ּבִ

ִלְכאֹוָרה לֹא מּוָבן: _________________________?

._______________________________: א ׁשֶ ֶאּלָ

דף עבודה



ַאל:  'ה, ְוׁשָ ֶמעַרּלֶ עָרֶל'ה, ִהְתָעֵרב ְלֶפַתע ׁשְ ין ֶמעְנָדֶל'ה ְלּבֶ יָחה לֹוֶהֶטת ּבֵ ל ׂשִ ִעּצּוָמה ׁשֶ ד. ּבְ
ם  ְמַקּיֵ ֲאִני  ּבֹו  ׁשֶ ָהאֶֹפן  ין  ּבֵ ל  ַהֶהְבּדֵ זֹאת  ָכל  ּבְ ָמה  ָאז  וֹות,  ִמּצְ ְמַקְיִּמים  י  ָהַרּבִ ְוַגם  ֲאִני  ם  "ּגַ

ֶרק. ּפֶ בָֹאר ּבַ י ַהּמְ ם אֹוָתן?" ַנּסּו ַלֲענֹות לֹו ַעל ּפִ י ְמַקּיֵ ָהַרּבִ אֹוָתן, ְלֵבין ֵאיְך ׁשֶ

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

ל ְולֹא  ְלּבֵ ר ִלְחיֹות", ֶמעְנָדֶל'ה ִמְתּבַ י ִאי ֶאְפׁשָ ִלי ָהַרּבִ ַפְסָקנּות "ּבְ עָרֶל'ה קֹוֵבַע ּבְ ר ּבֶ ֲאׁשֶ ה. ּכַ
ְקָצָרה. יר זֹאת ְלֶמעְנָדֶל'ה ּבִ ה ְלַהְסּבִ ה. ַנּסֵ ֵמִבין ָלּמָ

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

ֲאִריכּות ָיִמים.  ֶלער ּבַ ֵרְך ֶאת ֶהָחִסיד ר' ְיקּוִתיֵאל ִליֶעְפּ ֵקן ּבֵ ַעם ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְלִחּדּוָדא: ּפַ
ים  ר ּגֹוי, ַחּיִ ל ִאּכָ מֹו ׁשֶ י רֹוֶצה ֲאִריכּות ָיִמים ּכְ ד ְוָקָרא: "ֲאָבל ֵאיֶנּנִ ֵרץ ִמּיָ ר' ְיקּוִתיֵאל ִהְתּפָ

ֶהם לֹא רֹוִאים ְולֹא ׁשֹוְמִעים ֶאלֹקּות". ּבָ ׁשֶ

ָאז  ְוַרק  ָרָכה,  ַהּבְ ַעל  ה'  ַרּבָ 'ּתֹוָדה  ּיֹאַמר  ׁשֶ ָיִמים?  ַלֲאִריכּות  ְיקּוִתיֵאל  ר'  ֵסַרב  ַמּדּוַע 
ֶרק. ַמְדנּו ַהּפֶ ּלָ י ַמה ׁשֶ ה ְלָתֵרץ ַעל ּפִ ם ִלְראֹות ֶאלֹקּות... ַנּסֵ ׁש, אּוַלי, ּגַ ְיַבּקֵ



יומן מסע - פרק ב'
רועה נאמן
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יֹום ְרִביִעי, כ"א ִאָּיר תשנ"ג

ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ַּכָּמה ְזַמן ָיַׁשְנִּתי, ֲאָבל ְלֶפַתע ִהְרַּגְׁשִּתי ָיד ֶׁשְּמַטְלֶטֶלת אֹוִתי ְּבָחְזָקה.

"ֶמעְנָּדֶל'ה, נּו! ַמֵהר, קּום!..."

ַמה קֹוֶרה ָּכאן? ְּכמֹו ִמּתֹוְך ֲחלֹום, ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת ַאָּבא.

"קּום ִמָּיד! ַאָּתה ְמַאֵחר ֶאת ַהִּטיָסה!"

"ַמה?!'' ִנְבַהְלִּתי.

ֹלא ָהָיה ִלי ַהְרֵּבה ְזַמן ַלְחׁשֹב. ִזַּנְקִּתי ְּבֶבָהָלה, ָנַטְלִּתי ֶאת ָיַדי ְוִהְתַלַּבְׁשִּתי ִּבְמִהירּות ֲעצּוָמה. 
ֵמרֹב ַלַחץ, ָסַגְרִּתי ֶאת ַהַּכְפּתֹוִרים ֹלא ָנכֹון...

ֶׁשִּלי.  ָהֲעָנִקית  ַהִּמְזָוָדה  ֻמַנַחת  ָׁשם  ַהְּמבֹוָאה,  ֶאל  ְוַרְצִּתי  ַהִּמָּטה  ֶׁשְּלַיד  ַהִּתיק  ֶאת  ָלַקְחִּתי 
ָלַקְחִּתי אֹוָתּה ּוָפַתְחִּתי ֶאת ַהֶּדֶלת.

ֶרַגע ִלְפֵני ַהְּיִציָאה, ִנְזַּכְרִּתי ַּבֲחִליַפת ַהַּׁשָּבת ַהְּתלּוָיה ַעל ַהֶחֶבל, ֶׁשֲעַדִין ֹלא ִהְסַּפְקִּתי ְלַהְכִניס. 
ֵאין ְּבֵריָרה, ִהיא ִּתָּׁשֵאר ָׁשם.

ְּדָבִרים  ֲעָׂשָרה  ְּבעֹוד  ִנְזַּכְרִּתי  ַהַּמְדֵרגֹות  ַּבֲחַדר  ְׁשַּתִים-ְׁשַּתִים.  ִּדַּלְגנּו  ְלַמָּטה  ַהַּמְדֵרגֹות  ֶאת 
ֲחׁשּוִבים ֶׁשָּׁשַכְחִּתי ַּבַּבִית, ֲאָבל ַהִּטיָסה ֲחׁשּוָבה יֹוֵתר...

ַאָּבא ִהְתִניַע ֶאת ָהֶרֶכב ַוֲאִני ִנַּצְלִּתי ֶאת ַהְּזַמן ְלַסֵּדר ֶאת ַהְּבָגִדים ְוַהַּנֲעַלִים. "ֲאִני ֹלא ָּבטּוַח 
ֶׁשַּתְסִּפיק ַלֲעלֹות ַעל ַהָּמטֹוס...", ָלַחׁש ַאָּבא ַּבֲחָׁשׁש-ָמה.

ְּכָבר  ָקָצר  ְזַמן  ְותֹוְך  ְיָכְלּתֹו,  ְּכָכל  ַהָּגז  ַּדְוַׁשת  ֶאת  ָסַחט  ַאָּבא 
ָרִאינּו ְלָפֵנינּו ֶאת ְׂשֵדה ַהְּתעּוָפה. ִלִּבי ָּדַפק ְּבֶקֶּצב מּוָאץ, ַהַּלַחץ 

ִהְתַּגֵּבר.

ְלֵעֶבר  ְמבֶֹהֶלת  ְּבִריָצה  ּוָפַתְחנּו  ַהִּמְזָודֹות  ִעם  ָיַרְדנּו 
ַהֶּדְלֵּפִקים. ְּגרֹוִני ָיַבׁש, ִהְתַנַּׁשְמִּתי ְוִהְתַנַּׁשְפִּתי ַאְך ֹלא ָעַצְרִּתי. 

"ַאל ִּתְדַאג ֶמעְנָּדֶל'ה, עֹוד ֶרַגע ֲאַנְחנּו ַמִּגיִעים ַלֶּדְלֵּפק".

ֶרק ב'  ּפֶ

 רֹוֶעה
ֶנֱאָמן
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ַהֲחָרָדה ִהְזִריָמה ֵאַלי ּכֹחֹות ְמֻחָּדִׁשים ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ָיַדְעִּתי ַעל ִקּיּוָמם. ַרְצִּתי ְּכִפי ֶׁשֹּלא 
ִלִּבי  ַהִּטיָסה?  ֶאת  ִהְסַּפְקִּתי  ֶּבֱאֶמת  ַהִאם  ַהֶּדְלֵּפק...  ֶאל  ִהַּגְענּו  ְוִהֵּנה,  ַּפַעם.  ַאף  ַרְצִּתי 

ִּפְרֵּפר ִמַּפַחד...

• • •

"ּבֶֹקר טֹוב, ֶמעְנָּדֶל'ה ֶהָחִסיד!"

ְּבֶאְמַצע ְׂשֵדה ַהְּתעּוָפה ִנְׁשַמע ְלֶפַתע קֹולֹו ֶׁשל ָאִחי ֶּבעָרֶל'ה. ַמה? ַמה ּקֹוֶרה ּפֹה?

ִׁשְפַׁשְפִּתי ֶאת ֵעיַני ִּבְמבּוָכה.

ַקְרֵני ַהֶּׁשֶמׁש ָׁשְטפּו ֶאת ַהֶחֶדר. ֶרַגע, ִהְתעֹוַרְרִּתי ַעְכָׁשו ֵמַהֵּׁשָנה! ַהּכֹל ָהָיה ֲחלֹום...

ִהְתַקֵּׁשיִתי 'ִלְנחֹת' ַּבֲחָזָרה ַלְּמִציאּות, ַהֶּמַתח ֶׁשָאַפף אֹוִתי ָהָיה ָּכל ָּכְך מּוָחִׁשי. ָהִייִתי ֲעַדִין 
ְּבַלַחץ ְלַהְסִּפיק ֶאת ַהִּטיָסה. ַחְׁשִּתי ֶאת ֶקֶצב ַהְּנִׁשימֹות ַהִּמְתַּגֵּבר ֶׁשִּלי ְּבִעְקבֹות ָהִריָצה 

ֶאל ַהֶּדְלֵּפק. ַאֲחֵרי ַהּכֹל, ָּכֶזה ַלַחץ ֹלא ָהָיה ִלי ַאף ַּפַעם, ֹלא ַּבֲחלֹום ְוֹלא ִּבְמִציאּות.

ְוָרִאיִתי  ַהִּמְזָוָדה  ֶאת  ָּפַתְחִּתי  ִּבָּטחֹון,  ְלֶיֶתר  ּקֹוֶרה.  ַמה  ְלַעֵּכל  ִהְתַחְלִּתי  ְלַאט  ְלַאט 
ֶׁשֲחִליַפת ַהַּׁשָּבת ֶׁשִּלי ָאֵכן ִנְמֵצאת ָׁשם, ִעם ְׁשָאר ַהֲחָפִצים. ֵאיֶזה ֵנס.

'ְמזֹונֹות', מּוָכן  ּוְטִעיַמת  ַהַּׁשַחר  ִּבְרּכֹות  ֲאִמיַרת  ְלַאַחר  ָלבּוׁש,  ָהִייִתי  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ּתֹוְך 
ִלְצעֹד ִעם ָאִחי ֶּבעָרֶל'ה ִל-770. ַהּבֶֹקר ָהִראׁשֹון ֶׁשִּלי ִעם ָהַרִּבי! ּווַאּו!

• • •

ַהֶּׁשֶמׁש ֵהִאיָרה ַעל 770 ְוָיכְֹלִּתי ִלְראֹות אֹותֹו ָּברּור, ֹלא ְּכמֹו ַּבַּלְיָלה.

ֶאְתמֹול ַּבַּלְיָלה, ַּבְּכִניָסה ָהִראׁשֹוָנה, ָהִייִתי ֵּדי ָעֵיף ְוֹלא ַמָּמׁש ֵהַבְנִּתי ַמה ּקֹוֶרה... ֲאָבל 
ַעְכָׁשו ֲאִני ֵמִבין! ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַּבַּבִית ַהֶּזה ׁשֵֹכן ִאיׁש ָהֱאֹלִקים, ָהַרִּבי ֶׁשְמֻאָחד ִעם ַהָּקדֹוׁש-

ָּברּוְך-הּוא ְלַגְמֵרי. ֶזה ְּבֶעֶצם ַהַּבִית ֲהִכי ָקדֹוׁש ָּבעֹוָלם!

ִנְכַנְסִּתי ְּפִניָמה ְּבֶחְרַדת קֹוֶדׁש. ֲאִפּלּו ֶיֶלד ָקָטן ָּכמֹוִני 
ָיכֹל ָלחּוׁש ֶאת ַהְּׁשִכיָנה ַהּׁשֹוָרה ֵּבין ָּכְתֵלי 770.

ַלְּתִפָּלה",  ַּכֲהָכָנה  ֲחִסידּות'  'ֵסֶדר  ֶיְׁשנֹו  "ָּכֵעת 
ִהְסִּביר ִלי ֶּבעָרֶל'ה. "ַאֲחֵרי ֶזה ִנְתַּפֵּלל ַׁשֲחִרית 
ֶעֶׂשר.   – ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַלִּמְנָין  ַהְּקבּוָעה  ַּבָּׁשָעה 

ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ָהַרִּבי ֵיֵצא ַהּיֹום ַלְּתִפָּלה".

ִהְׁשַאְרִּתי ֶאת ֶּבעָרֶל'ה ִעם ַהַחְברּוָתא ֶׁשּלֹו, ּוָפִניִתי 
ְלִהְסּתֹוֵבב ְקָצת ַּב'ַּזאל' ַהָּגדֹול. ֲאִני ַחָּיב ְלַהִּכיר ָּכל 
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ִּפָּנה ִּב-770, ְוֶזה ִנְרָאה ָמקֹום ֵּדי ָּגדֹול. ַהְּזַמן ָקָצר 
ְוַהְּמָלאָכה ְמֻרָּבה!

• • •

"ֶזה ַהּבֶֹקר ָהִראׁשֹון ֶׁשְּלָך ֵאֶצל ָהַרִּבי?" ָׁשַאל אֹוִתי 
ֶנְחָמד,  ָאֶמִריָקִאי  ָּבחּור   – ִיְׂשָראִליק  ְּבִהְתַּפֲעלּות 
ֶׁשָּפַגְׁשִּתי ַאֲחֵרי ֲחִצי ָׁשָעה ֶׁשל ׁשֹוְטטּות, יֹוֵׁשב ִעם 

ַהַחְברּוָתא ַעל ִּביַמת ַהִהְתַוֲעֻדּיֹות.

ָהְרָגִעים  ֶאת  ְקָצת  ַנֵּצל  ּבֹוא  ְמֻיָחד!  יֹום  "ֵאיֶזה 
ַהִּנְפָלִאים ְוִתְלַמד ִאָּתנּו..."

ִהְסַּכְמִּתי.

ֹלא  ַּפַעם  ַאף  ִראׁשֹון,  ָּדָבר  ְּבָעָיה.  ְקָצת  ָהְיָתה  זֹו 
ֹלא  ֵׁשִני,  ְוָדָבר  ִמִּבְפִנים.  ַהַּמֲאָמִרים'  'ֵסֶפר  ָרִאיִתי 
ֵהַבְנִּתי ַמִהי ַה'ְּיִחיָדה' ַהּזֹאת ֶׁשָעֶליָה ֵהם ְמַדְּבִרים 

)אֹוְמִרים 'ְיִחיֶדה', ֹלא 'ְיִחיָדה' – ֵהַבְנֶּתם?(.

ֲאָבל ַאל ְּדָאָגה, ִיְׂשָראִליק ֹלא ִהְׁשִאיר אֹוִתי 'ִלְׁשּבֹר 
ֶאת ָהרֹאׁש' ְלַבד. ִעם ָהֶעְזָרה ֶׁשּלֹו, ִהְתַחְלִּתי ְלָהִבין.

ַה'ְּיִחיָדה'

ְלָפֶניָך  ִיְׂשָראִליק, "ֶׁשעֹוֵמד  ָּפַתח  ְלַעְצְמָך",  "ָּתֵאר 
ָּדָבר ָחׁשּוב ֶׁשַאָּתה ְמאֹוד ְמאֹוד רֹוֶצה, ְוהּוא ַמָּמׁש 

ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשְּלָך. ְלָמָׁשל... ַנִּגיד..."

"ַנִּגיד ֶׁשֲאִני עֹוֵמד ָלטּוס ַעְכָׁשו ָלַרִּבי", ִחַּיְכִּתי.

ְּתַדְמֵין,  ְוַעְכָׁשו  "ְמֻצָּין.  הּוא,  ַּגם  ִחֵּיְך  ִיְׂשָראִליק 
ֶׁשַאָּתה ְּבַלַחץ ָּגדֹול ְמאֹוד ְלַהְסִּפיק ֶאת ַהִּטיָסה, ֶׁשִהיא ַמָּמׁש ַמְּׂשַאת ַחֶּיָך. ַאָּתה ַחָּיב ְלִהְזָּדֵרז 

ְמאֹוד, ְוִאם ֹלא – ְּתַפְסֵפס ֶאת ַהִּטיָסה, ְוָכל עֹוָלְמָך ֶיְחַרב.

"ּוְבִדּיּוק ִנְזַּכְרָּת ְּבַמֶּׁשהּו ַאֵחר. ַמֶּׁשהּו ָחׁשּוב ְמאֹוד ֲאִפּלּו. ְּכמֹו..."

"ְּכמֹו ֲחִליַפת ַׁשָּבת ֶׁשֹּלא ִהְסַּפְקִּתי ְלַהְכִניס ַלִּמְזָוָדה", ִהְׁשַלְמִּתי ִמָּיד, ְוִחּיּוִכי ִהְתַרֵחב.

"אֹוֵקי, ֲחִליָפה ְלַׁשָּבת. ַאָּתה ַמָּמׁש אֹוֵהב ֶאת ַהֲחִליָפה ַהּזֹו, ְוָכל ַהָּׁשבּוַע ַאָּתה ְמַחֶּכה ִלְלּבֹׁש 
אֹוָתּה. ְוַעְכָׁשו ַאָּתה ִנְזָּכר ֶׁשַהֲחִליָפה ִנְׁשֲאָרה ַּבַּבִית. ַמה ַּתֲעֶׂשה?"

ה. ִפּלָ << ִלימּוד ֲחִסידּות ִלְפֵני ַהּתְ

ַה'ֲחִסיִדים  ָנֲהגּו  ָנה  ׁשְ ַהּמִ ַמן  ִמּזְ ָבר  ּכְ
ִלְפֵני  ְזַמן  ְך  ֶמׁשֶ הֹות  ִלׁשְ ָהִראׁשֹוִנים' 
ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ְלִהְתּכֹוֵנן  ֵדי  ּכְ ה,  ִפּלָ ַהּתְ
ַלֲהָלָכה  ִנְפַסק  ם  ּגַ ְך  ּכָ ה'.  ת  ְגֻדּלַ ּבִ
ַאְדמֹו"ר  ָערּוְך  ְלָחן  ּוְבׁשֻ ַרָמ"א  ּבָ
ְלִהְתּבֹוֵנן  ֵיׁש  ה  ִפּלָ ַהּתְ קֶֹדם  ׁשֶ ֵקן,  ַהּזָ

ְפלּות ָהָאָדם. רֹוְממּות ָהֵא-ל ְוׁשִ ּבְ

ְמֻיָחד  ֵגׁש  ּדָ נֹו  ֶיׁשְ ַהֲחִסידּות  תֹוַרת  ּבְ
ית  ה ְוַהֲהָכנֹות ֵאֶליָה. ֵמֵראׁשִ ִפּלָ ַעל ַהּתְ
ַהֲחִסיִדים  ָנֲהגּו  ַהֲחִסידּות  קּוַפת  ּתְ
ה,  ִפּלָ עֹות ֲאֻרּכֹות ִלְפֵני ַהּתְ ְלִהְתּבֹוֵנן ׁשָ
ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ֲחִסידּות  ה  ַהְרּבֵ ִלְלמֹוד 
יַבת  ְיׁשִ ִיּסּוד  ֵמָאז  דֹוָלה.  ּגְ ֲאִריכּות  ּבַ
ִלימּוד  ע  ִנְקּבַ ִמיִמים',  ּתְ 'ּתֹוְמֵכי 
ִמי  ִרׁשְ ֵסֶדר  ּכְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ִלְפֵני  ַהֲחִסידּות 
ִמיִמים, חֹק ְולֹא  יבֹות ּתֹוְמֵכי ּתְ ל ְיׁשִ ׁשֶ

ַיֲעבֹר.

ְרִצינּות  ל ְלִהְתּכֹוֵנן ּבִ ּדֵ ּתַ ם ֲאַנְחנּו, ִנׁשְ ּגַ
ָאר  ׁשְ ל  ִמּכָ נֹות  ְלִהְתּפַ ה,  ִפּלָ ַלּתְ
דֹוׁש- ַהּקָ ַעל  ַרק  ְוַלֲחׁשֹב  ָהִעיסּוִקים 

רּוְך-הּוא. ּבָ
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"ַמה ַהְּׁשֵאָלה?" ָקָראִתי ִמָּיד ְּבִלי ְלִהְתַּבְלֵּבל, ְּכֶׁשַהֶּמַתח ֵמֲחלֹום ַהַּלְיָלה עֹוֶדּנּו ְמַפְעֵּפַע 
ִּבי. "ְּבִלי ַלְחׁשֹב ַּפֲעַמִים ֲאִני ַאְמִׁשיְך ְוָארּוץ, ֹלא ְלַפְסֵפס ֶאת ַהִּטיָסה".

"ָמה, ַהֲחִליָפה ֹלא ֲחׁשּוָבה ְלָך?" ִהְקָׁשה ִיְׂשָראִליק.

ָיכֹל ִלְחיֹות.  ֲאִני  ֶאְסַּתֵּדר, ַּגם ָּכְך  ִּבְלָעֶדיָה  ָעִניִתי. "ֲאָבל  "ִהיא ֲחׁשּוָבה ְמאֹוד, ֶּבַטח", 
ֲאָבל ִאם ֲאַפְסֵפס ֶאת ַהִּטיָסה? ֶזה ַיֲהרֹס ִלי ֶאת ַהַחִּיים! ִאי ֶאְפָׁשר ַאֶחֶרת!"

"ָיֶפה ֶמעְנָּדֶל'ה", ִׁשֵּבַח ִיְׂשָראִליק. "ִהְסַּבְרָּת ְמֻצָּין".

"ְוַעְכָׁשו ְנַנֶּסה ְלָהִבין ֶאת ַמה ֶּׁשָּכתּוב ָּכאן, ַּבַּמֲאָמר, ַעל ַהֶּקֶׁשר ֵּביֵנינּו ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-
הּוא. ֵיׁש ָלנּו ְּבַחֵּיי ַהּיֹום יֹום ָּכל ִמיֵני ְרצֹונֹות, ֲחׁשּוִבים יֹוֵתר אֹו ָּפחֹות. ִלְפָעִמים ֲאַנְחנּו 

רֹוִצים ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹון ה', ְוִלְפָעִמים – ֲאַנְחנּו רֹוִצים ַּגם ְּדָבִרים ֲאֵחִרים..."

"ֲאָבל ִלְפָעִמים, ִּבְרָגִעים ְמֻיָחִדים – ִּפְתאֹום ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהֶּקֶׁשר ַלָּקדֹוׁש-
ַאֵחר.  ָּדָבר  ַעל ׁשּום  ַלְחׁשֹב  ְמֻסָּגִלים  ֶׁשֲאַנְחנּו ֹלא  ָּכְך,  ָּכל  ְּגבֹוָהה  ְּבָעְצָמה  ָּברּוְך-הּוא 

ֲאַנְחנּו מּוָכִנים ְלַהְקִריב ֶאת ָּכל ָהְרצֹונֹות ָהֲאֵחִרים, ְּכֵדי ִלְׁשמֹר ַעל ַהֶּקֶׁשר ֶׁשָּלנּו ִאּתֹו.

"ֶזה ְּבִדּיּוק ַמה ֶּׁשָּקָרה ַלְּיהּוִדים ַהְּקדֹוִׁשים ִמָּכל ַהּדֹורֹות, ֲעֵליֶהם ָׁשַמְענּו ְּבָכל ַהִּסּפּוִרים 
– ֶׁשָּמְסרּו ֶאת ַהֶּנֶפׁש ַעל ִקּדּוׁש ה'. ָיכֹל ִלְהיֹות ֶׁשִּלְפֵני ֵכן, אֹוָתם ְיהּוִדים ָעׂשּו ַמה ֶּׁשֵהם 
ַהְּבֵריָרה – ִאם  ְּכֶׁשִהִּציבּו ָלֶהם ֶאת  ֶרַגע,  רֹוִצים ְוֹלא ָּתִמיד ֶאת ְרצֹון ה', ֲאָבל ְּבאֹותֹו 

ִלְכּפֹר ַּבה', אֹו ָלמּות – ֵהם ָמְסרּו ֶאת ַנְפָׁשם ְּבִלי ִהּסּוס. ֵאיְך ִּפְתאֹום ֶזה ָקָרה?"

"ֵאיְך ֶּבֱאֶמת?" ָׁשַאְלִּתי ְּבַסְקָרנּות.

ַחָּיה,  ְנָׁשָמה,  רּוַח,  ֶנֶפׁש,   – ַמְדֵרגֹות  ַּכָּמה  ֵיׁש  ַחַּז"ל,  אֹוְמִרים  ָּכְך  ֶׁשָּלנּו,  ַּבְּנָׁשָמה  "ִּכי 
ְיִחיָדה.

"ְּבֶדֶרְך ְּכָלל, ֲאַנְחנּו ֹלא ַמְרִּגיִׁשים ֶאת ַהְּנָׁשָמה ֶׁשָּלנּו ְּבָגלּוי – ֶאָּלא ֶאת ָהְרצֹונֹות ַהַּגְׁשִמיים 
ְלִהְתַּגֵּבר ַעל  ֶׁשל ַהּגּוף. ֲאָבל קֹוֶרה ַּגם, ִלְפָעִמים, ֶׁשֲאַנְחנּו רֹוִצים ַלֲעׂשֹות ִמְצוֹות, אֹו 

ֶׁשִּמְתעֹוְרִרים  ֵאּלּו  ֵהם  ֶׁשָּלנּו,  ֶׁשַּבְּנָׁשָמה  ַהּכֹחֹות  ָהַרע.  ַהֵּיֶצר 
ְודֹוֲחִפים אֹוָתנּו ְלִהְתַאֵּמץ, ְלִהְתַחֵּבר ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. 

ֶאת  ְּפָעִמים  ַהְרֵּבה  ּפֹוְגִׁשים  ֲאַנְחנּו  יֹום  ַהּיֹום  ְּבַחֵּיי 
אֹוָתם ַהּכֹחֹות ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה, ֲאָבל ִלְפָעִמים ַהֵּיֶצר ָהַרע 

ִמְתַּגֵּבר ְוֵהם ֹלא ַמְצִליִחים ְלעֹוֵרר אֹוָתנּו.

"ֲאָבל ַה'ְּיִחיָדה', ֶׁשִהיא ַהַּדְרָּגא ֲהִכי ַנֲעֵלית ַּבְנָׁשָמה, 
ְצִריָכה  ֹלא  ֶׁשָּלנּו  ַהְּיִחיָדה  ְלַגְמֵרי.  ַאֵחר  ַמֶּׁשהּו  ִהיא 
ִהיא  ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.  ְלִהְתַחֵּבר  ְוַלֲעבֹד,  ְלִהְתַאֵּמץ 

ְּדֻבָּקה ּבֹו, ִמְּלַכְּתִחָּלה, ְוֹלא יְכֹוָלה ְלִהָּפֵרד ִמֶּמּנּו.
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"ְּכמֹו ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ַהֲחִליָפה, ֶׁשַאָּתה אֹוֵהב אֹוָתּה ְמאֹוד, ֲאָבל ַּגם ִּבְלָעֶדיָה ּתּוַכל ְלִהְסַּתֵּדר – 
ְלֵבין ַהִּטיָסה, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִּבְלָעֶדיָה ְּבׁשּום אֶֹפן, ְוָכל ָהְרצֹונֹות ָהֲאֵחִרים ֹלא ַקָּיִמים ְלַגֶּביָה.

"ֵאֶצל ַה'ְּיִחיָדה', ַהֶּקֶׁשר ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא הּוא ָּכל ְמִציאּוָתּה, ּוְׁשָאר ַהְּדָבִרים – ִּבְכָלל ֹלא 
ּתֹוְפִסים ָמקֹום ֶאְצָלּה. ֶזה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ַהִהְתַלֲהבּות ַלִּטיָסה...

"ְּבֶדֶרְך ְּכָלל, ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלִהְתַאֵּמץ, ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהֵּיֶצר ָהַרע ְוַלֲעבֹד ֶאת ה' – ִּכי ַה'ְּיִחיָדה' 
ֶׁשָּלנּו ִמְסַּתֶּתֶרת, ְיֵׁשָנה, ַוֲאַנְחנּו ֹלא ַמְרִּגיִׁשים ֶאת ַהֶּקֶׁשר ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְּבתֶֹקף ָּגדֹול ָּכל 

ָּכְך. ַהּכֹחֹות ָה'ְרִגיִלים' ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה ַמְסִּפיִקים ָלנּו ַלֲעבֹוַדת ה' ַהִּׁשְגָרִתית.

"ֲאָבל ְּכֶׁשֵּיׁש ִנָּסיֹון ָּגדֹול, ְּכמֹו ֵאֶצל ַהְּיהּוִדים ֶׁשָעְמדּו מּול ִנָּסיֹון ֶׁשל ְּכִפיָרה ַוֲעבֹוָדה ָזָרה, 
ָּגדֹול.  ְּבתֶֹקף  ַה'ְּיִחיָדה'  ִמְתַּגֵּלית  ִמָּיד   – ָחִליָלה  ֵמה',  אֹוָתם  ְלַנֵּתק  ֶׁשעֹוְמִדים  ְוִהְרִּגיׁשּו 
ַהְּיהּוִדי מּוָכן ָלמּות, ְלַוֵּתר ַעל ָּכל ְמִציאּותֹו ְּכֵדי ִלְׁשמֹר ַעל ַהֶּקֶׁשר ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא!"

ֶׁשִּלי  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  ְלַהְרִּגיׁש  ָיכֹל  ֲאִני  ַה'ְּיִחיָדה'  "ֶׁשִעם  ְּבִהְתַּפֲעלּות,  ִסַּכְמִּתי  אֹוֶמֶרת",  "זֹאת 
ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ַמָּמׁש ְּבָעְצָמה, ֲאִפּלּו יֹוֵתר ֵמַהַּלַהט ֶׁשִּלי ָלרּוץ ַלִּטיָסה!"

• • •

ְיִחיָדה ַהְּכָלִלית

ָיַׁשְבִּתי ִעם ֶּבעָרֶל'ה ַּבֲארּוַחת ּבֶֹקר, ְלַאַחר ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ִּב-770.

"ַּכָּמה ֲחָבל", ִהְפַטְרִּתי ְּבָאְזָניו, "ֶׁשָהַרִּבי ֹלא ָיָצא ַהּיֹום ִלְתִפַּלת ַׁשֲחִרית... ֵמָאז ַמה ֶּׁשָאַמְרָּת 
ִלי ֶאְתמֹול, ֲאִני ָּכל ָּכְך רֹוֶצה ִלְראֹות אֹותֹו..."

"טֹוב ָלַדַעת ֶׁשָּׁשַמְעָּת ֶאת ַמה ֶּׁשִּדַּבְרנּו ַּבַּלְיָלה", ִצְחֵקק ֶּבעָרֶל'ה. "ִּכי ָאז ָהָיה ִנְרֶאה ֶׁשַאָּתה 
עֹוֵמד ְלֵהָרֵדם..."

נֹוֵׂשא  ֶאת  ׁשּוב  ְלַהֲעלֹות  ֲעבּוִרי  טֹוָבה  ִהְזַּדְּמנּות  ֶּבֱאֶמת  ָהְיָתה  זֹו 
ִׂשיָחֵתנּו ֵמֶאְתמֹול, ּוְלַקּוֹות ֶׁשֶּבעָרֶל'ה ַיְבִהיר ִלי ַמה ֶּׁשֹּלא 

ֵהַבְנִּתי ֲעַדִין.

ֵהיֵטב  ִלי  "ִהְסַּבְרָּת  ִּבְׁשֵאָלה,  ְלָאִחי  ָּפִניִתי  "ֶּבעָרֶל'ה", 
ֶׁשָהַרִּבי ְמֻחָּבר ְלַגְמֵרי ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ְוהּוא 
ִלי.  ְמִציָקה  ֲעַדִין  ַהְּׁשֵאָלה  ֲאָבל  אֹוָתנּו.  ַּגם  ְמַחֵּבר 
ֲאָבל  ְלִהְתַחֵּבר.  ָיכֹל  הּוא  ְוִנְׂשָּגב,  ָּגדֹול  ָאְמָנם  ָהַרִּבי 
ֵאיְך ֶזה ָקׁשּור ֵאַלי? ֲאִני ִּבְכָלל ֹלא ַמְרִּגיׁש ְמֻחָּבר. ֶזה 
ִנְׁשָמע ִלי ָרחֹוק, ֻמְפָרְך... ֵאיְך ָהַרִּבי ְמַחֵּבר אֹוִתי ַלָּקדֹוׁש-

ָּברּוְך-הּוא?"
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ֶּבעָרֶל'ה ָׁשַקע ְּבַמְחָׁשָבה, ְמַחֵּפׂש ֶאת ַהִּמִּלים ַהְּנכֹונֹות.

"ְּכֵדי ֶׁשנּוַכל ְלָהִבין ֵאיְך ָהַרִּבי עֹוזֵר ָלנּו ְלִהְתַקֵּׁשר, ְצִריִכים ְלָהִבין קֶֹדם ָּכל – ַמה ּזֹאת 
אֹוֶמֶרת, ִלְהיֹות ָקׁשּור ּוְמֻחָּבר ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.

"ְּכִפי ֶׁשַאָּתה ֶּבַטח יֹוֵדַע, ֵיׁש ְלָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ְנָׁשָמה, ֶׁשְמֻחֶּבֶרת ּוְמֻאֶחֶדת ִעם ַהָּקדֹוׁש-
ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא:  ַּבֶּקֶׁשר  ַּדְרּגֹות  ַּכָּמה  ֶיְׁשָנן  ַעְצָמה  ָּבּה  ֲאָבל  ַהְּזַמן.  ָּכל  ָּברּוְך-הּוא 
ֶׁשִּנְקֵראת  ַּבְנָׁשָמה  ְּביֹוֵתר  ַהְּגבֹוָהה  ַלַּדְרָּגה  ַעד  יֹוֵתר,  ְּגבֹוהֹות  ַּדְרּגֹות  ְנמּוכֹות,  ַּדְרּגֹות 

ְיִח..."

"ֲאִני יֹוֵדַע, 'ְיִחיָדה'!", ִהְתָּפַרְצִּתי ְּבִהְתַלֲהבּות. "ַה'ְּיִחיָדה' ַמְרִּגיָׁשה ֶׁשַהֶּקֶׁשר ַלָּקדֹוׁש-
ָּברּוְך-הּוא ֶזה ָּכל ַהַחִּיים. ִהיא ְמֻחֶּבֶרת ֵאָליו ְלַגְמֵרי, ְוׁשּום ָּדָבר ַאֵחר ֹלא ּתֹוֵפס ֶאְצָלּה 

ָמקֹום! ִהיא מּוָכָנה ֲאִפּלּו ִלְמסֹר ֶאת ַהֶּנֶפׁש ִּבְׁשִביל ְלִהְתַחֵּבר ַלה'..."

ַהַהְפָּתָעה ִהְתַּפְּׁשָטה ַעל ָּפָניו ֶׁשל ֶּבעָרֶל'ה. ֹלא ֶּפֶלא, ְוִכי ִמַּנִין ְלָאִחיו ַהָּקָטן, ַהִּפְצּפֹון, 
ֶיַדע ְּבנֹוְׂשִאים ֲעמּוִקים ָּכֵאֶּלה? ִחַּיְכִּתי ְלַעְצִמי ִחּיּוְך צֹוֵפן סֹוד. ֲאִני ֹלא ַחָּיב לֹוַמר לֹו 

ֶׁשֶאת ָּכל ֶזה ָלַמְדִּתי ִעם ִיְׂשָראִליק ַרק ַהּיֹום ַּבּבֶֹקר...

"ָּכל ַהָּכבֹוד!" ֶנֱהָנה ָאִחי ְוָטַפח ַעל ִׁשְכִמי ְּבִחּיּוְך.

"ֲאָבל ֵיׁש ַמֶּׁשהּו ֶׁשָעֵלינּו ְלָהִבין: ְיהּוִדי ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ָׁשַמר ִמְצוֹות, ְוֹלא ָחַׁשב ִּבְכָלל ַעל 
ַהֶּקֶׁשר ַלה' – אֹו ֲאִפּלּו ֲאַנְחנּו, ֶׁשֵּכן ׁשֹוְמִרים ִמְצוֹות, ּוְבָכל זֹאת ֹלא ָּתִמיד ַמְרִּגיִׁשים ֶאת 
ַהֶּקֶׁשר ַהֶּזה... – ֵאיְך ִּפְתאֹום ְּבֶרַגע ֶׁשל ִנָּסיֹון, ִמְתַּגֵּלית ֶאְצֵלנּו ַּדְרָּגה ָּכל ָּכְך ֲחָזָקה ֶׁשל 

ֶקֶׁשר ַלה', ַה'ְּיִחיָדה'? ֵמֵאיפֹה ִהיא ִהְתעֹוְרָרה ִּפְתאֹום?"

"ֶאְמְמ..." ִּגְמַּגְמִּתי. ֹלא ָחַׁשְבִּתי ַעל ֶזה. "ֶזה ּקֹוֶרה ְלַבד, ֹלא?"

"ֵאיְך ְלַבד? ֲאַנְחנּו ֲהֵרי ִנְבָרִאים ְּפׁשּוִטים, ֶׁשֹּלא ַמְרִּגיִׁשים ָּכל ָּכְך ֶאת ַהֶּקֶׁשר ַלה'... ִמי 
ָיכֹל ִלְהיֹות ֶזה ֶׁשְּמַגֶּלה ָּבנּו ֶאת ְּפִניִמּיּות ַהְּנָׁשָמה, ֶאת ַה'ְּיִחיָדה'?"

"ָאה, ֶּבַטח!" ֶנֱהֵניִתי. ַהּכֹל ִהְתַחֵּבר ִלי ִּפְתאֹום. ֶאְתמֹול ִּדַּבְרנּו ַעל ָהַרִּבי, ֶׁשהּוא ָּבֵטל 
ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְלַגְמֵרי, ְוַהּיֹום ִּדַּבְרנּו ַעל ַה'ְּיִחיָדה' ֶׁשִּלי, ֶׁשְּבֵטָלה ַּגם ִהיא ְלַגְמֵרי. 

"ָהַרִּבי! ָהַרִּבי ָיכֹל ְלַגּלֹות ָּבנּו ֶאת ַהְּיִחיָדה!"

ְּבַעְצמֹו  ָהֱאֹלִקים', הּוא  'ִאיׁש  ְוִהְמִׁשיְך – "ָהַרִּבי הּוא  ֶּבעָרֶל'ה  ִהְסִּכים  "ָנכֹון ְמאֹוד", 
ַמְרִּגיׁש ָּכל ַהְּזַמן ֶאת ַהִּבּטּול ֶׁשל ַה'ְּיִחיָדה'. ֹלא ַרק ְּכֶׁשֵּיׁש ִנָּסיֹון ָּגדֹול ֶׁשל ְמִסירּות ֶנֶפׁש, 
ָהַרִּבי ַמְרִּגיׁש ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֶהָעצּום ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְּבָכל ֶרַגע. ְוָהַרִּבי הּוא ַּגם ַה'ְּמֻמָּצע 

ַהְּמַחֵּבר' – ֶׁשעֹוֵמד ֵּביֵנינּו ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.

"ְוָלֵכן, ַּכֲאֶׁשר ְלֵאיֶזה ְיהּוִדי ֵמֵאיֶזה ֶׁשהּוא ָמקֹום ָּבעֹוָלם ֵיׁש ִנָּסיֹון, הּוא ַמִּגיַע ְלַמָּצב ּבֹו 
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ַמְרִּגיׁש אֹותֹו.  ָהַרִּבי  ְוָתִאיר ֶאְצלֹו –  ַל'ְּיִחיָדה' ֶׁשִּתְתַּגֶּלה  הּוא ָזקּוק 
ִמְּׁשָנָתּה  ַהְּיִחיָדה  ִמְתעֹוֶרֶרת  ָמקֹום,  ִמּׁשּום  ְּכִאּלּו  ִּפְתאֹום, 

ּוִמְתָּפֶרֶצת ְּבָעְצָמה ַרָּבה – ִמּכֹחֹו ֶׁשל ָהַרִּבי.

ַהְּנָׁשָמה  ַהְּכָלִלית'.  'יְִחיָדה   – ַּגם  ִנְקָרא  ָהַרִּבי  "ָלֵכן 
ֻּכָּלנּו.  ֶׁשל  ַהְּנָׁשמֹות  ֶאת  ְּבתֹוָכּה  ּכֹוֶלֶלת  ָהַרִּבי  ֶׁשל 
ְוַעל  ַהּצֶֹרְך,  ְּבֵעת  ֶׁשָּלנּו  ַהְּיִחיָדה  ֶאת  ְמעֹוֵרר  הּוא 
ְיֵדי ַהִחּבּור ִעם ָהַרִּבי – ַהֶּקֶׁשר ֲהִכי ָחָזק ֶׁשָּלנּו ַלה' 

ִמְתעֹוֵרר!"

ֶׁשל  ָקָטן  'ִניצֹוץ'  ֵיׁש  "ָלנּו  ֵהַבְנִּתי,  ֵּכן",  ִאם  "ָאז 
ֵיׁש ּבֹו  ֲעָנִקית –  ְיִחיָדה  ְוָהַרִּבי הּוא  ֶאָחד,  ֵחֶלק  ַהְּיִחיָדה, 

ֶאת ָּכל ַהֲחָלִקים ֶׁשל ֻּכָּלנּו ַיַחד".

• • •

ַהְׁשָּפָעה רּוָחִנית

ָּכל ַהֶּדֶרְך ֲחָזָרה ִל-770 ִהְדֲהדּו ַהְּדָבִרים ְּבמִֹחי. ְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶרְך הֹוַׁשְטִּתי ִמְּבִלי ֵמִׂשים ֶאת ָיִדי 
ֶאל ִלִּבי. ִנִּסיִתי ְלַמֵּׁשׁש אֹוָתּה, ֶאת ַהְּיִחיָדה. ִהְתַחֵּׁשק ִלי ָּכל ָּכְך ֶׁשִהיא ֵּתֵצא ַהחּוָצה, ִּתְכּבֹׁש 
אֹוִתי ְלַגְמֵרי – ָאז ַיַעְמדּו מּול ֵעיַני ַרק ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך הּוא, ַרק ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות, ַרק ָהַרִּבי... 

ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ַהִּטיָסה ֶׁשָּכְבָׁשה אֹוִתי ְלַגְמֵרי ַּבֲחלֹום ַהַּלְיָלה.

"ַּכָּמה ֲחָבל ֶׁשָהַרִּבי ֹלא ְמַגֶּלה ֶאְצֵלנּו ֶאת ַהְּיִחיָדה ָּכל ַהְּזַמן", ִהְתלֹוַנְנִּתי ְּבָאְזֵני ָאִחי. "ַּתְחׁשֹב 
ְלָמָׁשל –ֶׁשָּכֵעת, ַּבֶּדֶרְך ִל-770, ָהִייִתי ָרץ ְלָׁשם ְּבִהְתַלֲהבּות ָּכל ָּכְך ְּגדֹוָלה, חֹוֵׁשב ַרק ַעל 
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְוׁשֹוֵכַח ִמָּכל ָהעֹוָלם. ֵריַח ַהִּפיָצה ֶׁשִּמְתַּפֵּׁשט ֵמַהֲחנּות ָּכאן ְלָיד, ֹלא ָהָיה 

ַמְטִריד אֹוִתי ִּבְכָלל..."

"ֶזה ָהָיה ָאְמָנם ֶנְחָמד", ִהְּנֵהן ֶּבעָרֶל'ה ְּברֹאׁשֹו, "ֲאָבל זֹו ֹלא ָחְכָמה. ֶזה ֹלא ַמה ֶּׁשַהָּקדֹוׁש-
ִזיַע, ְּכֵדי ִלְבנֹות לֹו ֶאת ַהִּדיָרה. ֶׁשַּתְצִליַח  ָּברּוְך-הּוא רֹוֶצה. הּוא רֹוֶצה ֶׁשִּתְתַאֵּמץ, ַּתֲעבֹד ְותָּ

ְלַגּלֹות ֶאת ַה'ְּיִחיָדה' ֹלא ַרק ִּבְזַמֵּני ִהְתעֹוְררּות ְמֻיָחִדים, ֶאָּלא ְּבָכל ֶרַגע ְוֶרַגע".

ַהְּזַמן ְּבכֹחֹות  ַלֲעבֹד ָּכל  ַמְצִליַח  ַעְצִמי  ֲאִני ֹלא רֹוֶאה ֶאת  "ֲאָבל ֵאיְך? ֶזה ָקֶׁשה, ֶּבעָרֶל'ה. 
ְרִגיִלים ּוְפׁשּוִטים, ְּבִלי ׁשּום ֶעְזָרה..."

יׁש  ֲאָבל  ַעְצְמָך,  ְּבכֹחֹות  ַלֲעבֹד  ָצִריְך  ָאֵכן  "ַאָּתה  ֶּבעָרֶל'ה,  ִלי  ָאַמר  ָאַמְרִּתי",  ֹלא  "זֹאת 
ֶעְזָרה. ֵיׁש ָוֵיׁש. ּוְכמֹו ֶׁשַאָּתה ֶּבַטח ְמַנֵחׁש – ַּגם ָהֶעְזָרה ָּבֲעבֹוָדה ַהּיֹום-יֹוִמית, ַמִּגיָעה ַּכּמּוָבן 
ֵמָהַרִּבי. ָהַרִּבי ַמֲעִניק ָלנּו ּכַֹח ֹלא ַרק ִּבְרָגִעים ְמֻיָחִדים ּוְנִדיִרים. ַעל ְיֵדי ֶׁשֲאַנְחנּו ְקׁשּוִרים 
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ַהְּקָׁשִיים  ָּכל  ַעל  ּוְלִהְתַּגֵּבר  ָּתִמיד,  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ֶאת  ִלְזּכֹר  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ֵאָליו 
ֶׁשָּלנּו, ַּגם ְּביֹום חֹול ָּפׁשּוט ְוַאְפרּוִרי".

ָלנּו  עֹוֵזר  ָהַרִּבי  "ָאז  ְלַעְצִמי:  ִסַּכְמִּתי   ,770 ֶׁשל  ַה'ַּזאל'  ֶאל  ֶׁשִּנְכַנְסנּו  ִלְפֵני  ֶאָחד  ֶרַגע 
ַּבֲעבֹוַדת ה' ְּבָכל ַהַּמָּצִבים, ַּגם ְּכֶׁשָּצִריְך 'ְיִחיָדה', ְוַגם ְּכֶׁשָּצִריְך ֶאת ְׁשָאר ַהּכֹחֹות – ֶאת 

ַהּכֹל, ְּבֶעֶצם!"

"ֲאָבל ֵאיְך?" ָצָצה ִלי ִמָּיד ַהְּׁשֵאָלה. "ָּברּור ֶׁשָּכל ַהּכֹחֹות ֶׁשִּלי ַמִּגיִעים ֵמָהַרִּבי, הּוא נֹוֵתן 
ַהּכֹל. ֲאָבל ֵאיְך ֲאנִי ָיכֹל ְלִהְתַחֵּבר ְלֶזה, ֵאיְך ֲאנִי ָיכֹל ָלחּוׁש ּוְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהּכֹחֹות ֵמָהַרִּבי 

ְּבֶאְמַצע ַהּיֹום-יֹום?"

"ַלְּׁשֵאָלה ַהּזֹו", ִחֵּיְך ֶּבעָרֶל'ה, "ֵיׁש ֲהמֹון ְּתׁשּובֹות. ֶיְׁשָנם ֲהמֹון ְּדָרִכים ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתם 
ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהּכַֹח ֶׁשָהַרִּבי נֹוֵתן. ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ָלַדַעת, ְלָפחֹות ֶאת ַאַחת 
ַהְּדָרִכים – ּבֹוא ִנָּכֵנס ִל-770 ְוִנְלַמד ִׂשיָחה ֶׁשל ָהַרִּבי, ְותּוַכל ְלַהְרִּגיׁש ְּבַעְצְמָך ֵאיְך ָהַרִּבי 
ְוֵאיְך ּתּוַכל  ַחי,  ַאָּתה  ִּבְׁשִביל ָמה  ְלָך  ַמְסִּביר  ַהְּנָׁשָמה. הּוא  ֶאְצְלָך ֶאת  ּוְמַגֶּלה  ַמְחִּדיר 

ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ָּכל ַהְּקָׁשִיים ְוַלֲעׂשֹות ַלה' ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים".

• • •

ַהְׁשָּפָעה ַּגְׁשִמית

ָיַׁשְבנּו ַעל ֶאָחד ַהַּסְפָסִלים ַּבֵחֶלק ַהִּקְדִמי ֶׁשל 770, ְלַיד ַהִּביָמה, ְוָׁשַקְענּו ְּבִלּמּוד ַמֲעִמיק. 
ַאְך ָהִאיׁש ִעם ַהּקּוקּו ֵהֵפר ֶאת ַׁשְלַות ַהִּלּמּוד.

הּוא ָהָיה ִנְרֶאה ִטּפּוס ְמַעְנֵין, ִעם קּוקּו ָׁשחֹר ָארְֹך ְוִכָּפה ְטִרָּיה ַעל רֹאׁשֹו. הּוא ִהְסּתֹוֵבב 
ִּכְמַחֵּפׂש ַמֶּׁשהּו, ְוָאז, ְּכֶׁשִּזָהה ֶאת ָאִחי ֶּבעָרֶל'ה, אֹורּו ֵעיָניו הּוא ִנַּגׁש ְלֶעְבֵרנּו ִּבְקִריַאת 

ִׂשְמָחה: "ֶּבעָרֶל'ה ַהַּצִּדיק! ַמה ְּׁשלֹוְמָך?"

"ַאְבֵנר!" ָאִחי ָקם ִמְּמקֹומֹו ְּבִהְתַלֲהבּות. "ֵאיֶזה יִֹפי ֶׁשָּבאָת ְלַבֵּקר ַּבַּבִית ֶׁשל ָהַרִּבי ָּכָכה, 
ְּבֶאְמַצע ַהָּׁשבּוַע!"

ְלַדֵּבר  ְוֵהֵחל  ִהְנִמיְך ֶאת קֹולֹו  ָהִאיׁש ִעם ַהּקּוקּו  ֶּבעָרֶל'ה",  ָהַרב  "ַּתְקִׁשיב טֹוב, ְּכבֹוד 
אֹוִתי,  ִחַּזְקָּת  ַמָּמׁש  ַהְּתִפִּלין.  ַעל  ַרָּבה  ּתֹוָדה  ְלַהִּגיד  ַחָּיב  ֲאִני  ִראׁשֹון,  "ָּדָבר  ְּבֶׁשֶטף, 
ַאְׁשֶריָך. ָּכל ַהּיֹום ֲאִני ְמַחֶּכה ַלּבֶֹקר ַרק ִּבְׁשִביל ַהְּזכּות ֶׁשל ַהְּתִפִּלין. ַאָּתה ָּפׁשּוט ַצִּדיק!

"ְוַעְכָׁשו, חּוץ ִמֶּזה", הּוא ָהָיה ָלחּוץ. "ֲאִני ַחָּיב ֶעְזָרה ְּדחּוָפה. ַאָּבא ֶׁשִּלי, ֶׁשִּיְהֶיה ָּבִריא, 
עֹוֵמד ְלִהְתַאְׁשֵּפז ְלַכָּמה ָיִמים. ָהרֹוְפִאים אֹוְמִרים לֹו ְּדָבִרים ֹלא טֹוִבים. ֵיׁש ֵאיֶזה ַמֶּׁשהּו 

ָקדֹוׁש ֶׁשעֹוִׂשים ְּכֶׁשָּצִריְך ְרפּוָאה? אּוַלי ָקֵמיַע ִלְתלֹות ְּבֵבית-ָהְרפּוָאה, אֹו ַמֶּׁשהּו?"
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ֲהִכי  ַהְּסֻגּלֹות  ֶאת  ִלי  ָּתִביא  "ְׁשַמע,  ְוִהְמִׁשיְך,  ִּפיו  ֶאת  ִלְפצֹות  עָרֶל'ה  ְלבֶּ ֵהִניַח  ֹלא  הּוא 
טֹובֹות ֶׁשֵּיׁש. ֲאִני מּוָכן ְלַׁשֵּלם ַּכָּמה ֶׁשִּתְרֶצה, ָהִעָּקר ֶׁשַּיֲעבֹר ְּבָׁשלֹום. ֵאיְך ַסְבָּתא ֶׁשִּלי ָהְיָתה 

אֹוֶמֶרת? 'ָהִעָּקר ַהְּבִריאּות'!"

"ָמה ַאָּתה אֹוֵמר", ִהְמֵהם ֶּבעָרֶל'ה. "ֲאָבל ַאל ְּדָאָגה ַאְבֵנר, ֲאַנְחנּו ֲחִסיִדים ֶׁשל ָהַרִּבי ְוֵאין 
ָלנּו ִסָּבה ִלְדאֹג. ֹלא ְצִריִכים ְקֵמיעֹות ְוֹלא ְסֻגּלֹות, ְוַגם ֹלא ְלַׁשֵּלם ַאף ֶסְנט. ְמַבְּקִׁשים ֶאת 

ַהְּבָרָכה ֶׁשל ָהַרִּבי – ְוהּוא ְּבֶעְזַרת ה' ְיַסֵּדר ַהּכֹל! ֶזה עֹוֵבד ֲהִכי טֹוב ֶׁשֵּיׁש!"

"ֵאיֶזה יִֹפי, ְמֻצָּין!" ִהְתַּפֵעל ָהִאיׁש. "ָקִדיָמה. ּבֹוא ַנֲעָׂשה ֶאת ֶזה ַעְכָׁשו! ַּתֲעזֹר ִלי..."

ָאִחי ָּפַרׁש ַלַּצד ִעם ָהאֹוֵרַח ַהְּמַעְנֵין, ֶׁשאֹותֹו הּוא ַּכִּנְרֶאה ַמִּכיר ֵמַה'ִּמְבָצִעים' ִּביֵמי ִׁשִּׁשי – 
ְוִהְנָחה אֹותֹו ְּבִדּיּוק ֵּכיַצד ּכֹוְתִבים ָלַרִּבי, ִעם ָּכל ַהִּדְקּדּוִקים.

ֶזה ָהָיה ֲעבּוִרי ְזַמן ַלְחׁשֹב ֵמָחָדׁש. ֶּבעָרֶל'ה 
אֹוָתנּו  ְמַחֵּבר  ֶׁשָהַרִּבי  ִלי  ִהְסִּביר 
ָלנּו  נֹוֵתן  ְוהּוא  ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, 
ְּכֵדי  ָהרּוָחִנּיּות  ַהַהְׁשָּפעֹות  ָּכל  ֶאת 
ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו ּכַֹח ַלֲעבֹד ֶאת ה'. ֲאָבל 
ַלְמַבֵּקר  ִמְתַחֵּבר  ֶזה  ָּכל  ֵאיְך 
ַהּכֹל  ֶׁשְּבַסְך  ַהֶּזה,  ָהַאְלמֹוִני 
ִנְרֶאה  ֹלא  ְּבִריאּות?  ְמַבֵּקׁש 
ְּכֵדי  ְלָכאן  ִהִּגיַע  ֶׁשהּוא  ִלי 
ְמֻדָּבר  ה'...  ַּבֲעבֹוַדת  ְלִהְתַחֵּזק 
ֶּזה  ֵאיְך  ַּגְׁשִמִּיים,  ִעְנָיִנים  ַעל 

ָקׁשּור ָלַרִּבי?

ִמָּיד ְלַאַחר ֶׁשָּיָצא ָהאֹוֵרַח ִמ-770, ְמעֹוָדד 
ּוְמֻחָּזק, ָּפִניִתי ֶאל ָאִחי ְוִהַּצְגִּתי ְּבָפָניו ֶאת 

ַהְּׁשֵאָלה.

"ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֲעַדִין ֹלא ֵהַבּנּו ֶאת ַהְּנֻקָּדה", ֵהֵחל ֶּבעָרֶל'ה ַלֲענֹות. "ַּכּמּוָבן ֶׁשָהַרִּבי נֹוֵתן ָלנּו ֶאת 
ַהּכַֹח ַלֲעבֹוַדת ה'. ֲאָבל ֹלא ַרק. ַהִאם ֶאת ַהְּבִריאּות ֶׁשָּלנּו, ַהַּפְרָנָסה ּוְׁשָאר ַהְּצָרִכים – ֲאַנְחנּו 
ֹלא ְמַקְּבִלים ֵמַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא? ְּכֶׁשָהַרִּבי ְמַחֵּבר אֹוָתנּו ַלּבֹוֵרא, הּוא ַמֲעִביר ָלנּו ֶאת ָּכל 

ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִמֶּמּנּו – ַּגם ְּבַּגְׁשִמיּות ְוַגם ְּברּוָחִנּיּות.

"ָלַמְדָּת ְּבַוַּדאי ֹלא ַּפַעם ַּבֻחָּמׁש ַעל מֶֹׁשה ַרֵּבינּו, ֶׁשֹּלא ַרק ִלֵּמד ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ּתֹוָרה, הּוא 
ַּגם ִסֵּפק ָלֶהם ֶאת ָּכל ָצְרֵכיֶהם ַהַּגְׁשִמיים – ֶלֶחם, ָּבָּׂשר ְועֹוד. ֵאין ְּפָרט ֶׁשִּקְּבלּו ַּבַחִּיים, ֶׁשֹּלא 

ִהִּגיַע ֶּדֶרְך מֶֹׁשה ַרֵּבינּו!"



היומן שלי משנת תשנ"ג

31

מן
א

 נ
ה

ע
רו

ָהרֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן

ְׁשִנּיֹות.  ְלַכָּמה  ִהְׁשַּתֵּתק  ֶּבעָרֶל'ה 
ַהִּמִּלים  ֶאת  ְמַחֵּפׂש  ֶׁשהּוא  ִנְרָאה 

ְלַהְבִהיר ֶאת ַהְּנֻקָּדה.

"ִּדַּבְרנּו ַהּיֹום ַעל ָהמֹון ְּדָבִרים ֶׁשּנֹוֵתן 
ַהּכַֹח  ַה'ְּיִחיָדה',  ִּגּלּוי   – ָהַרִּבי  ָלנּו 
ַהְּצָרִכים  ְוַגם  ָהְרִגיָלה  ה'  ַלֲעבֹוַדת 
ְּבִכּנּויֹו  ִמְתַּבֵּטא  ֶזה  ָּכל  ַהַּגְׁשִמיים. 
ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבינּו – 'ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא'.  

ְׁשֵני  ֵיׁש  ְמֵהיְמָנא'  'ַרְעָיא  "ַלִּמִּלים 
ֵּפרּוִׁשים: 'ָהרֹוֶעה ַהֶּנֱאָמן' – ַעל ֵׁשם 
ֶאָחד  ְלָכל  ַרֵּבינּו  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ַּדֲאָגתֹו 
ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ְצָרָכיו, ְּכמֹו רֹוֶעה 
ּתֹוַרת  ְמָפֶרֶׁשת  ּוְבנֹוָסף,  ְלצֹאנֹו. 
'רֹוֶעה  ַּגם  הּוא  ֶׁשּמֶֹׁשה  ַהֲחִסידּות, 
ָהֱאמּוָנה'– הּוא ֵמִזין ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְּבֱאמּוָנה ֲחָזָקה ָּכל ָּכְך ֶׁשחֹוֶדֶרת ְּבָכל 
ֶׁשִּדַּבְרנּו  ְּכִפי  ַהּיֹום-יֹום,  ְּבַחֵּיי  ְּפָרט 

ַּבּבֶֹקר".

"זֹאת אֹוֶמֶרת", ִהְׁשַלְמִּתי, "ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבינּו – ָהַרִּבי, ּדֹוֵאג ַּגם ְלַּגְׁשִמיּות ְוַגם ְלרּוָחִנּיּות. 
ְּבָכל ָּדָבר ַּבַחִּיים, ָּגדֹול אֹו ָקָטן, ֲאַנְחנּו ְקׁשּוִרים ֵאָליו! ְּבַהּכֹל!"

• • •

ְׁשַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת.

ָׁשַכְבִּתי ַּבִּמָּטה, ְמַׁשְחֵזר ְלַעְצִמי ֶאת ַמה ֶּׁשָּלַמְדִּתי ַהּיֹום, ַעל ָּכל ַהְּדָבִרים אֹוָתם נֹוֵתן ִלי 
ָהַרִּבי. ְּבֶעֶצם, הּוא נֹוֵתן ִלי ַהּכֹל ַּבַחִּיים. ַהּכֹל!

ֶרַגע, ָאז ָהַרִּבי ִּבְכָלל ֹלא ָרחֹוק ִמֶּמִּני. הּוא ָאְמָנם ָּגבֹוַּה, ָקדֹוׁש ּוְמרֹוָמם, ֲאָבל ְּבַיַחד ִעם 
ֶזה הּוא ַּגם ָקׁשּור ֵאַלי ְּבָכל ַצַעד ָוַׁשַעל! ֵאין ְּפָרט ֶאָחד ְּבַחַּיי, ֶׁשֹּלא עֹוֵבר ֶּדֶרְך ָהַרִּבי.

הּוא ֹלא 'ְסָתם' ַרִּבי. הּוא ָהַרִּבי – ֶׁשִּלי!

י. ְכִתיָבה ָלַרּבִ << ִזּכּוי ְיהּוִדים ּבִ

ָהַרַיי"צ,  ַאְדמֹו"ר  ל  ׁשֶ ַחּיּותֹו  ים  ַחּיִ ּבְ תש"ט,  ַנת  ׁשְ ּבִ
ָנִדיר  ב  ִמְכּתָ ֵמַאַנ"ׁש  ְלֶאָחד  ִליָט"א  ׁשְ י  ָהַרּבִ ַתב  ּכָ
ְיהּוִדים  ר  ֵ ְלַקׁשּ ְוַהֶהְכֵרַח  יבּות  ַהֲחׁשִ ַעל  ְוָחִריף, 
ל  ּכָ ּמִ ב, ׁשֶ ְכּתָ ּמִ י ּבַ ֵכן, טֹוֵען ָהַרּבִ י. ֵאיְך ִיּתָ נֹוָסִפים ָלַרּבִ
ְוָחִמי ַאְדמֹו"ר ֵמָהֵאזֹור  יִעים ְלמֹוִרי  ּגִ ַהּמַ ִבים  ְכּתָ ַהּמִ
ִהְתָקְרבּו  ל ְיהּוִדים ׁשֶ ִבים ׁשֶ ֶכם, לֹא ָרִאיִתי ִמְכּתָ ּלָ ׁשֶ

י ַעל ֶיְדֶכם? ָלַרּבִ

ִלְמִדיָנה  ַסע  ּנָ ׁשֶ ׁשּוט  ּפָ ַאְבֵרְך  בֹו  ִמְכּתָ ּבְ ן  ְמַצּיֵ י  ָהַרּבִ
ֶאת  ְלעֹוֵרר  ֵהֵחל  ּוְבִהְתַלֲהבּות  ּוְבֱאמּוָנה  ַחת,  ִנּדַ
 – י  ָלַרּבִ ְוִלְכּתֹב  ר  ֵ ְלִהְתַקּשׁ ְסִביָבתֹו  ּבִ הּוִדים  ַהּיְ
ָרֵאל, ְוֵאין  ִיׂשְ י ּבְ י: 'ֵיׁש ַרּבִ ל ָהַרּבִ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ְלׁשֹונֹו ַהּקְ ּכִ
ח  ָלֶבּטַ ָלֶלֶכת  ְוָהרֹוֶצה  ַבע,  ַהּטֶ לֹות  ַהְגּבָ ּבְ ִנְכָנס  הּוא 
י!' י ָהַרּבִ אֹל ֶאת ּפִ ִלי ִלׁשְ ְרּכֹו – לֹא ָיִרים ֶאת ָידֹו ִמּבְ ּדַ
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ה'.  ַלֲעבֹוַדת  אֹוָתנּו  ַהְּמעֹוְרִרים  'ּכֹחֹות'  ַּכָּמה  ֶיְׁשָנם  ֶׁשָּלנּו  ַּבְּנָׁשָמה  ֶׁשָּלנּו.  ַהּכֹחֹות 
ַהֶּקֶׁשר ַהְּפִניִמי ְּביֹוֵתר ֶׁשָּלנּו ַלה' הּוא ַה'ְּיִחיָדה', ִהְתַקְּׁשרּות ּוִביטּול ַלה' ְּבָכל ַהּתֶֹקף 

ַעד ְּכֵדי ְמִסירּות ֶנֶפׁש.

יְִחיָדה ַהְּכָלִלית. ֶאת ַהּכַֹח ְלַגּלֹות ֶאת ַהֶּקֶׁשר ַהְּפִניִמי ְוַהמּוְחָלט ַלה' ֶׁשל ַה'ְּיִחיָדה' – 
נֹוֵתן ָלנּו ָהַרִּבי, ֶׁשָּבֵטל ְּבַעְצמֹו ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְלַגְמֵרי, ְוהּוא ּכֹוֵלל ֶאת ַה'ְּיִחיָדה' 

ֶׁשל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ּגִילּוי ַהּנְָׁשָמה. ָהַרִּבי ְמעֹוֵרר ֶאְצֵלנּו ַּגם ֶאת ַהּכֹחֹות ָה'ְרִגיִלים' ֶׁשל ַהְּנָׁשָמה, ְונֹוֵתן 
ָלנּו ּכֹחֹות ַלֲעבֹוַדת ה' ַהּיֹום-יֹוִמית.

ַהְּפׁשּוִטים  ַהַּגְׁשִמִּיים,  ּכֹוֵלל  ְּבַחֵּיינּו,  ַהְּצָרִכים  ְׁשָאר  ֶאת   – ְוַגם  ַּגְׁשִמית.  ַהְׁשָּפָעה 
ְּביֹוֵתר, ַמֲעִביר ָלנּו ָהַרִּבי.

ָלנּו ֶאת ָּכל  ַהֶּנֱאָמן' ֶׁשָּלנּו – ֶׁשּנֹוֵתן  ָהַרִּבי הּוא 'ָהרֹוֶעה  ְלִסּכּום,  ְמֵהיְמנָא'.  'ַרְעיָא 
ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ָּבנּו  ֶׁשַּמְחִּדיר   – ָהֱאמּוָנה'  'רֹוֶעה  ַּגם  ְוהּוא  ַהְּתחּוִמים,  ְּבָכל  ְצָרֵכינּו 

ְוַהֶּקֶׁשר ַלה'. הּוא נֹוֵתן ָלנּו ַה-ּכֹ-ל!

ְרֵדָמה, ּתַ ָמה, ְיִחיָדה ּבְ ְנׁשָ  ָעמֹוק ּבַ
ְכִריע ֶאת ַהִמְלָחָמה ְתעֹוֵרר ּתַ ִאם ּתִ

ָלִלית יא, ְיִחיָדה ּכְ י, ַהָנׂשִ  ְוָהַרּבִ
ִליט ִלי ַמְדִליק הּוא ּוַמׁשְ ֶאת ַהְיִחיָדה ׁשֶ

מֹו ֵלב ַחי ִלי ַדי, ַמָמׁש ּכְ ַאַהָבה ּבְ  ּבְ
י ַוַדאי ָכל ִהְתמֹוְדדּות הּוא ִנְמָצא ִאיּתִ ּבְ

ההמנון - בפרק שלנו!



ֵלם: ְ א. ַהּשׁ

 ________ ֲאַנְחנּו  ְוָלֵכן   ,__________ ִעם  ה'  ֶאת  עֹוְבִדים  ֲאַנְחנּו   _______ ּבְ
ַלֲעׂשֹות ַהֵהֶפְך ֵמְרצֹון ה'.

 ________ ֲאַנְחנּו  ְוָלֵכן   ,__________ ִעם  ה'  ֶאת  עֹוְבִדים  ֲאַנְחנּו   _______ ּבְ
ַלֲעׂשֹות ַהֵהֶפְך ֵמְרצֹון ה'.

ַאל:  ְוׁשָ 'ה,  ֶמעַרּלֶ ׁשְ ְלֶפַתע  ִנְדַחף  עָרֶל'ה,  ְלֶבּ ֶמעְנָדֶל'ה  ין  ּבֵ לֹוֶהֶטת  יָחה  ׂשִ ל  ׁשֶ ִעּצּוָמה  ּבְ ב. 
כֹונֹות  ׁשּובֹות ַהּנְ נּו ֶאת ַהּתְ ים?" ַסּמְ י... ָמה עֹוׂשִ יׁש ֶאת ַהּכֹחֹות ֵמָהַרּבִ ְכָלל לֹא ַמְרּגִ "ֲאִני ּבִ

ר לֹוַמר לֹו. אֹוָתם ֶאְפׁשָ

ָלל ְצִריִכים ַלֲעבֹוד ְלַבד. ֶדֶרְך ּכְ ה, ֲאָבל ּבְ יֹון ָקׁשֶ ַעת ִנּסָ ׁשְ י נֹוֵתן ּכֹחֹות  ַרק ּבִ □ ָהַרּבִ

ִמיד. ִמים ּתָ י ַקּיָ יׁש, ַהּכֹחֹות ֵמָהַרּבִ ה לֹא ַמְרּגִ ם ִאם ַאּתָ □ ּגַ

י. ל ּכֹחֹות  ֵמָהַרּבִ ל ֶאָחד ָיכֹל ְלַקּבֵ □ לֹא ּכָ

ְרֶצה.  ְרֶצה אֹו לֹא ּתִ ָכל ִמְקֶרה – ִאם ּתִ י נֹוֵתן ּכֹחֹות  ּבְ □ ָהַרּבִ

ל אֹוָתם. ץ ְלַקּבֵ ֲעבֹוד ְוִתְתַאּמֵ ן ְלָך ּכֹחֹות , ִאם לֹא ּתַ י לֹא ִיּתֵ □ ָהַרּבִ

י. ל ָהַרּבִ יָחה ׁשֶ ִליּמּוד ׂשִ ל, ּבְ ץ, ְלָמׁשָ י ָעֶליָך ְלִהְתַאּמֵ יׁש ֶאת ַהּכֹחֹות  ֵמָהַרּבִ ְרּגִ ּתַ ֵדי ׁשֶ □ ּכְ

 / ְיכֹוִלים  ִלְפָעִמים   / יֹום  ַהּיֹום  ֶאְמַצע   / אֶֹפן  ׁשּום  ּבְ ְיכֹוִלים  לֹא   / ִחיָדה  ַהּיְ ָלמֹות:  ְ ַהׁשּ
יֹון / ַהּכֹחֹות ָהְרִגיִלים. ַעת ִנּסָ ׁשְ

דף עבודה



ל ֶאָחד ֵמֶהם. ל ּכָ ָמעּותֹו ׁשֶ ר ֶאת ַמׁשְ תֹב ְוַהְסּבֵ ים, ּכְ ירּוׁשִ ֵני ּפֵ ָנם ׁשְ ג. ַלּתַֹאר 'ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא' ֶיׁשְ

א. _________________________________________________

ב. _________________________________________________

ל  י – ּוְתַקּבֵ ֶרְך ָהַרּבִ ִלים ּדֶ ֲאַנְחנּו ְמַקּבְ עֹות ׁשֶ ּפָ בּו ַהׁשְ ֶהן ִנְכּתְ ּבָ צֹות ׁשֶ ּבְ ׁשְ ד. ְצַבע ַרק ֶאת ַהּמִ
י נֹוֵתן. ָהַרּבִ ל ַמה ׁשֶ ָלִלי ׁשֶ יּכּום ַהּכְ ֶאת ַהּסִ

ִמְלֶחֶמת 
ּוָפַרְצּתָ

ַלִים770 לְירּוׁשָ רֹותר' ֶמעְנּדְ ּפָ ּכַ
עֹוַלם 
ַהּתֹהּו

ְוַיֲעקֹב 
ָהַלְך 
ְלַדְרּכֹו

ַנַהְרְדָעא
ת  ָרׁשַ ּפָ

ץ ִמּקֵ
ְיִחי 

ֲאדֹוֵננּו
ל  אֹורֹו ׁשֶ

יַח ָמׁשִ

ַהּכַֹח 
ִלְלמֹד 
ּתֹוָרה

ת  ִמּכַ
ַע ְצַפְרּדֵ

ֶרת  ַסּיֶ
ַחת ְמַנּצַ

ֲאִריכּות
ָיִמים

ַאֲהָבה 
ִליהּוִדי

ַהּכַֹח 
ָלקּום 
ּבֶֹקר ּבַ

לּוֵמי  ׁשְ ּתַ
ֶפל ּכֶ

ְרָנָסה  ּפַ
ַפע ׁשֶ ּבְ

ה  ְמָח ׂשִ
ל  ׁשֶ
ִמְצָוה

ַהּכַֹח 
ַלֲעמֹד 
יֹון ִנּסָ ּבְ

ה  ֲאָו ּתַ
ֶלֱאכֹל 
ה ְמּבָ ּבַ

ה  ְנָא ׂשִ
ֶצר  ַלּיֵ
ָהַרע

ת  ּיַ ֲעׂשִ
ׁשּוָבה ּתְ

ַגֲאָוה 
ְיהּוִדית

ִריָצה 
ְמִהיָרה

רֹאׁש 
יָבה ְיׁשִ

ה  ּיָ ִצּפִ
ה ֻאּלָ ַלּגְ

ֲחמֹורֹו 
ל  ׁשֶ

יַח ָמׁשִ

ק  ַח ִמׂשְ
בּוִיים ׁשְ

ָרצֹון 
ִלְלמֹד 
ה ִחּיָ ׂשְ

ַאֲהָבה 
ַלה'

ה  ֲחִמׁשָ
ר  ָעׂשָ
ָאב ּבְ

ִלְצעֹק 
קֹול  ּבְ
דֹול ּגָ

ֶמן ַזִית  ׁשֶ
ָזְך

ִיְרַאת 
ַמִים ׁשָ

ְניּו יֹוְרק
יֹוֵסף 
ִיְצָחק

ל ִנְדֵרי ּכָ

ְיהּוָדה 
ְוׁשֹוְמרֹון

ַהְצָלָחה 
ְבָחן ּמִ ּבַ

ְמעֹון  ׁשִ
ַהּכֹוֵפר

ִריאּות ּבְ
ֶטֶלפֹון 

ח ַנּיָ
יְנְגִויןֲעָנָוה ה ו'ּפִ יּתָ טֹורֹוְנטֹוּכִ

ה  ִפּלָ ּתְ
ְרִציִנית

תשנ"גצּוק ֵאיָתןַמַעְרכֹון

ת  ּכַ ִלׁשְ
י  עֹוׂשֵ
ין ֲחִביּתִ

הֹוָסָפה 
ה  ּתֹוָר ּבַ
ּוִמְצוֹות

ֶמׁש  ׁשֶ
קֹוַפַחת

הֹוָדָאה 
ַלה'

יֹום 
הֹוִרים

ַהּכַֹח 
ם  ְלַקּיֵ
ִמְצוֹות

חֹון ַעל  ִנּצָ
ֶצר  ַהּיֵ

ת  ִמּדֹו
טֹובֹות

ַטיֶעֶרע 
ִריֶדער ּבְ

ים  ִנּסִ
לּוִיים ּגְ

ַחּיּות 
ִפְרסּום  ּבְ

יַח ָמׁשִ

ת  ַנ ׁשְ
ה ִמּטָ ׁשְ

ְרִעיַדת 
ַאָדָמה
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י, כ"ג ִאָּיר תשנ"ג. יֹום ִׁשּׁשִ

ְּכמֹו ְּבָכל יֹום ִׁשִּׁשי, 770 ָׁשַקק ַחִּיים. ֶעְׂשרֹות ְּתִמיִמים ִהְתַאְרְּגנּו ַלְּיִציָאה ְל'ִמְבָצִעים', ַוֲאִני 
עָרֶל'ה. הּוא ִהְבִטיַח ִלי ַהְפָּתָעה ְמֻיֶחֶדת ְּבִסּיּום ַה'ִּמְבָצִעים', ַאְך ֹלא  ִהְצָטַרְפִּתי, ַּכּמּוָבן, ְלבֶּ

ָהָיה מּוָכן ְּבׁשּום אֶֹפן ְלַגּלֹות ַמִהי.

ַחת ְּתִפִּלין  ְלַאַחר ְנִסיָעה ֲאֻרָּכה ַּב'ַסאְּב-ּווֵאי' )= ָהַרֶּכֶבת ַהַּתְחִּתית ֶׁשל ְניּו-יֹוְרק(, ִסיבּוב ַהנָּ
ְּבֶעֶצם  ִּבְנָין ָּגבֹוַּה,  ְּבַתֲחָנה מּול  ָיַרְדנּו  ֲאֻרָּכה –  ְנִסיָעה  ְּבַמְנֶהְטן ְוׁשּוב  ָהֲעָסִקים  ַּבֲעֵלי  ֵּבין 

ִסְדַרת ִמְבִנים ֶׁשִהְרִּכיבּו ַיַחד קֹוְמְּפֶלְקס ַרב-ְמַמִּדים. ַמה ֶּזה ַהָּמקֹום ַהּמּוָזר ַהֶּזה?

ְניּו יֹוְרק", ִהְסִּביר ָאִחי ִמָּיד. "ֵיׁש ָלנּו ִּבּקּור  ַסְיַני', ֵּבית ָהְרפּוָאה ַהָּגדֹול ֶׁשל  "ֶזה 'ַמאּוְנט 
חֹוִלים ְמֻיָחד".

ָעִלינּו ַּבַּמְדֵרגֹות, ִהְסַּתַּבְכנּו ַּבִּמְסְּדרֹונֹות, ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף ִנַּצְבנּו ְּבִפְתחֹו ֶׁשל ֶחֶדר D351. ָאִחי 
ִהִּביט ַּבֶּפֶתק ֶׁשְּבָידֹו ּוַבֶּׁשֶלט ֶׁשַעל ַהֶּדֶלת, ְוָאז ָּפַתח אֹוָתּה ַּבֲעִדינּות.

ַעל ַהִּמָּטה ַהְּסמּוָכה ָׁשַכב ָאָדם ְמֻבָּגר, ָזֵקן ְמאֹוד ֲאִפּלּו. ַעל ָידֹו ָיַׁשב ִאיׁש ָצִעיר ִעם קּוקּו 
ָׁשחֹר. ֹלא ָלְקחּו ִלי יֹוֵתר ִמְׁשֵּתי ְׁשִנּיֹות ְּכֵדי ְלִהָּזֵכר – ֶזה ַהְּיהּוִדי ֶׁשִהִּגיַע ִלְכּתֹב ָלַרִּבי ִעם 

ָאִחי, ּוְלַבֵּקׁש ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלָאִביו ַהְּמֻאְׁשָּפז. ָאז ֶזה ָהַאָּבא, ַּכִּנְרֶאה.

"ַׁשָּבת ָׁשלֹום ַאְבֵנר ַהַּצִּדיק!" ָקָרא ָאִחי. "ַמה ְּׁשלֹום ַאָּבא?"

ָזִכיִתי  "ַּבֶּמה  ְּבִהְתַרְּגׁשּות.  ָהִאיׁש  ִהְסּתֹוֵבב  ֶּבעָרֶל'ה!"  "ָהַרב 
ֶׁשְּכבֹודֹו ַיִּגיַע ְלַבֵּקר אֹוִתי?! אֹוי, ֲאִני ֹלא ָיכֹל ְלַקֵּבל אֹוְתָך 
ֶאת  מֹוֵצא  ֲאִני  ֶרַגע  עֹוד  ָעַלי,  ַּתְקִּפיד  ַאל  רֹאׁש.  ְּבִגּלּוי 

ַהִּכָּפה... ִהֵּנה..."

ְּבִחּיּוְך  ָאִחי  ִּבֵּׂשר  ֲעבּוְרָך!"  ַהְפָּתעֹות  ַּכָּמה  ָלנּו  "ֵיׁש 
ֶׁשל  ְמִאיָרה  ּוְתמּוָנה  ְצָדָקה  ֻקַּפת  ִחַּת"ת,  ִמִּתיקֹו  ְוָׁשַלף 

ָהַרִּבי.

עֹוד  ָהַרע.  ַעִין  ְּבִלי  ִמְצוֹות,  "ַּכָּמה  ַאְבֵנר.  ֶנֱהָנה  "ַאְׁשֶריָך!" 

ֶרק ג' ּפֶ

ֶלְך ַהּמֶ
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ֶרַגע ָּתִביא ְלָכאן ֶאת ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי..."

"ְועֹוד ַהְפָּתָעה ַאֲחרֹוָנה", ִהְמִׁשיְך ָאִחי ְוָׁשַלף ְסִטיֶקר ָצהֹב, ָעָליו ִמְתנֹוֵסס ְּבַגֲאָוה ַהִּכּתּוב 
"moshiach is on the way" )ִנְרֶאה ֶאְתֶכם ְמַנֲחִׁשים ַמה ֶּזה(. "ּתּוַכל ִלְתלֹות אֹותֹו 

ַעל ַהִּמָּטה, ִאם ָהרֹוְפִאים ּפֹה ַיְסִּכימּו".

"ֵאין ְּבָעָיה", ִהְסִּכים ָהִאיׁש ְּבִׂשְמָחה. "ִהֵּנה ֲאִני ְּכָבר ׁשֹוֵאל אֹותֹו. ֵהיי, ּדֹוְקטֹור! ַמה 
ְּׁשלֹוְמָך? ִהַּגְעָּת ַּבְּזַמן! ֵאין ְּבָעָיה ְלַהְדִּביק ּפֹה ֵאיזֹו ַמְדֵּבָקה ְקדֹוָׁשה, ִלְכבֹוד ַהָּמִׁשיַח, 

ָנכֹון?"

ְמָנת  ַעל  "ִהַּגְעִּתי  ְמַעט.  ָחמּור  ָהָיה  ָּפָניו  ֵסֶבר  ַמָּמׁש.  ֶרַגע  ְּבאֹותֹו  ַלֶחֶדר  ִנְכַנס  ָהרֹוֵפא 
ַלֲערְֹך ֶאת ַהְּבִדיָקה ַהּיֹוִמית", ָאַמר ְלַאְבֵנר. "ַאָּתה ְמֻעְנָין ֶׁשַהְּמַבְּקִרים ִיְהיּו נֹוְכִחים, אֹו 

ֶׁשַּתֲעִדיף ִלְׁשמֹר ַעל ְּפָרִטּיּות?"

"ֵאין ׁשּום ְּבָעָיה", ָאַמר ַאְבֵנר, "ֻמָּתר ָלֶהם ִלְׁשמַֹע ַהּכֹל. ֶזה ָהַרב ֶׁשִּלי ַוֲאַנְחנּו ָּכָכה, ְּכמֹו 
ַאִחים".

ְּתגּוָבתֹו ִׂשְּמָחה אֹוִתי. ַמָּמׁש ֹלא ָהָיה ִלי ֵחֶׁשק ָלֵצאת ַעְכָׁשו, ִסְקֵרן אֹוִתי ִלְׁשמַֹע ֶאת ִּדְבֵרי 
ָהרֹוֵפא. אּוַלי הּוא יּוַכל ְלַהְחִּכים אֹוִתי ְקָצת ְּבָרֵזי ּתֹוַרת ָהְרפּוָאה...

ָהרֹוֵפא ָרַכן ְלֵעֶבר ַהִּמָּטה ְוֵהֵחל ְלַנְעֵנַע ֶאת ַרְגָליו ֶׁשל ָהָאב ַהָּיִׁשיׁש. הּוא ִּבֵּקׁש ֵמָהָאב 
ָהיּו  ָהַרְגַלִים  ַהְצָלָחה.  ְלֹלא  ַאְך   – ַהְּׂשָמאִלית  ֶאת  ְוַאֲחֶריָה  ַהְּיָמִנית,  ָהֶרֶגל  ֶאת  ְלָהִניַע 

ְמֻׁשָּתקֹות ְלַגְמֵרי.

ָהרֹוֵפא ִהְמִׁשיְך ְּבִסְדַרת ְּבִדיקֹות ׁשֹונֹות ּוְמֻׁשּנֹות, ְוָאז ִסֵּכם: "ּוְבֵכן, ִעַּקר ַהְּבָעָיה אֹוָתּה 
ֲאִני ְמַזֶהה הּוא חֶֹסר ְּפִעילּות נֹוְירֹולֹוִגית ְּתִקיָנה ַּבִּתְקׁשֶֹרת ֵּבין ָּתֵאי ָהֻאָּנה ַהְּׂשָמאִלית 
ַּבּמַֹח, ָּדָבר ֶׁשֵּיׁש לֹו ַהְׁשָלכֹות ֲחמּורֹות ְּביֹוֵתר ְלַגֵּבי ֵאיכּות ַהִּתְפקּוד ֶׁשל ָהֲעַצִּבים ַּבֶּפֶלג 

ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַהּגּוף".

"ְוַעְכָׁשו ִאם ֶאְפָׁשר ְּבִעְבִרית, ּדֹוְקטֹור", ִּבֵּקׁש 
ַאְבֵנר ְוִהְבִליַע ִחּיּוְך.

ָהרֹוֵפא  ָׁשַאל  ְּדָבַרי?",  ֶאת  ֵהַבְנָּת  "ֹלא 
ִּבְתִמיָהה.

ֲאָנִׁשים  ֲאַנְחנּו  ּדֹוְקטֹור...  "ִמְצַטֵער, 
ַאְבֵנר  ָאַמר  ַהְרֵּבה",  ְמִביִנים  ֶׁשֹּלא  ְּפׁשּוִטים 

ַּבִחּיּוְך ַהְּמֻיָחד לֹו.
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ֶׁשָּלנּו  ַהּגּוף  ֵמֶאְבֵרי  ֶאָחד  ְלָכל  ְמאֹוד.  ָּפׁשּוט  "ָהִעְנָין  ְּבַהְרָצָאה.  ָהרֹוֵפא  ָּפַתח  "ִּבְקָצָרה", 
ַלּכֹחֹות  ַהָּמקֹור  ָנָעה.  ְוָהֶרֶגל  ָהאֶֹזן ׁשֹוַמַעת  רֹוָאה,  ָהַעִין  לֹו.  ַהְּמֻיֶחֶדת  ְּפָרִטית  ַחּיּות  ֶיְׁשָנה 
ַהָּללּו, הּוא ַהַּמְנִהיג ֶׁשל ַהּגּוף – ַהּמַֹח. ַהּכֹל ַמִּגיַע ִמֶּמּנּו. ְוִאם ָחִליָלה, ַהּמַֹח ִנְפָּגע, ַהּגּוף ֻּכּלֹו 
ִמְׁשַּתֵּתק. ִאם ֵיׁש 'ֶקֶצר', ִנּתּוק ֵּבין ַהּמַֹח ְלֶאָחד ָהֵאָבִרים – ָהֵאֶבר ֵאינֹו ְמַקֵּבל ֶאת ַהַחּיּות 

ַהְּמֻיֶחֶדת לֹו, ְוהּוא ַמְפִסיק ִמָּיד ִלְפעֹל.

ֶחְלקֹו  ְלֵבין  ַהּמַֹח  ֵּבין  ַּבִּתְקׁשֶֹרת  ִׁשּבּוׁש  ֵאיֶזה  ֵיׁש  ָאִביְך.  ַהָּיָקר,  ַלְּמֻאְׁשָּפז  ֶּׁשָּקָרה  ַמה  "ֶזה 
ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַהּגּוף, ְוָלֵכן ָהַרְגַלִים ֵאיָנן ּפֹוֲעלֹות ָּכָראּוי".

"ַרק ֶרַגע", ִנְבַהְלִּתי ְוִהְתָּפַרְצִּתי ִּבְׁשֵאָלה, "ַהִאם ֶזה אֹוֵמר ֶׁשָהַרְגַלִים עֹוְמדֹות ָלמּות? ִיְכְרתּו 
ָנִעים  ֶנֶאְלצּו ִלְכרֹת ֶאת ַרְגלֹו. ֹלא  ִנְזַּכְרִּתי ְּבַיעְנְקל, ֶאָחד ִמְּׁשֵכֵנינּו ֶׁשָהרֹוְפִאים  לֹו אֹוָתן?" 

ִּבְמֻיָחד, ַּתֲאִמינּו ִלי.

"זֹאת ֹלא ָאַמְרִּתי", ָהרֹוֵפא ִהְתַאֵּפק ִמְּלַחֵּיְך – ֹלא ְלַבֵּיׁש אֹוִתי... "ַּגם ְלַאַחר ֶׁשָהֶרֶגל ַמְפִסיָקה 
ְלַקֵּבל ֶאת ּכַֹח ַהְּתנּוָעה ֵמַהּמַֹח, ִהיא ָאְמָנם ִמְׁשַּתֶּתֶקת ְוֹלא ָזָזה, ַאְך ִהיא ִנְׁשֶאֶרת ַחָּיה ְוַקֶּיֶמת".

"ֵאיְך? ֵמֵאיפֹה ִהיא ְמַקֶּבֶלת ַחּיּות?" ָׁשַאְלִּתי ִמָּיד.

"ֵמֵאֶבר ַאֵחר, ָחׁשּוב ֹלא ָּפחֹות – ַהֵּלב. ֵמַהֵּלב זֹוֵרם ָּדם ְּבָכל ָהֵאָבִרים, ְוַעל ָידֹו ֵהם ַחִּיים 
ְוִיָּתֵכן ֶׁשֵּיָאְלצּו  ַיִּגיַע ַהָּדם ֵמַהֵּלב ֶאל ֶאָחד ָהֵאָבִרים – ָאז ִקּיּומֹו ְּבַסָּכָנה,  ְוַקָּיִמים. ִאם ֹלא 
ִלְכרֹת אֹותֹו. ַהּמַֹח ַמְנִהיג ֶאת ָהֵאָבִרים ְונֹוֵתן ְלָכל ֶאָחד ֶאת ַהּכַֹח ַהְּמֻיָחד ֶׁשּלֹו, ְוִאּלּו ַהֵּלב 

ְמַחֶּיה אֹוָתם ְונֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ֶעֶצם ְמִציאּוָתם ְוִקּיּוָמם".

"ָאז ָהַרְגַלִים ֶׁשל ַאָּבא ֲעַדִין ַחּיֹות, ִּכי ַהֵּלב ְּבֵסֶדר", ִסֵּכם ַאְבֵנר. "ַרק ִּבְגַלל ַהָּבָלָגן ַּבּמַֹח ֵהן 
ֹלא 'עֹוְבּדֹות'. ֵהַבְנִּתי ָנכֹון?"

"ָאֵכן ָּכְך", ִאֵּׁשר ָהרֹוֵפא. "ֲאָבל ַאָּתה ֹלא ָצִריְך ִלְדאֹג. ֵיׁש ָלֶכם ִּבּטּוַח, ְּכמֹו ֶׁשֲאִני רֹוֶאה", 
ָאַמר ְוִהְצִּביַע ְּבִחּיּוְך ְלֵעֶבר ַהְּתמּוָנה ֶׁשל ָהַרִּבי.

"ֶּבַטח", ָקָרא ַאְבֵנר ְּבִׂשְמָחה, "ֶזה ַהִּבּטּוַח ֲהִכי טֹוב ֶׁשֵּיׁש. הּוא ְמַסֵּדר ֶאת ָּכל ַהְּבָעיֹות – 
ַּבּמַֹח, ַּבֵּלב, ָּבַרְגַלִים, ַּבַּנֲעַלִים, ַהּכֹל... ִּבְזכּות ָהַרִּבי ִיְהֶיה טֹוב. ָנכֹון, ָהַרב ֶּבעָרֶל'ה?"

"ְּבַוַּדאי!" ִהְסִּכים ָאִחי. "ְוַאָּתה יֹוֵדַע ָלָּמה? ִּבְגַלל ֶׁשָהַרִּבי ְּבַעְצמֹו ְמַמֵּלא ֶאת ַהַּתְפִקיִדים – 
ַּגם ֶׁשל ַהּמַֹח, ְוַגם ֶׁשל ַהֵּלב. ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשִהְסִּביר ְּכבֹוד ָהרֹוֵפא..."

ַעל  ָסַמְכִּתי  ֵהַבְנִּתי.  ַמָּמׁש  ֹלא  ֲאִני  ְוַגם  ְוַאְבֵנר,  ָהרֹוֵפא  ֶׁשל  ְּפֵניֶהם  ַעל  ִהְתַּפְּׁשָטה  ְּפִליָאה 
ֶּבעָרֶל'ה ֶׁשַּיְבִהיר ֶאת ַעְצמֹו, ְוהּוא ֹלא ִאְכֵזב, ַּכּמּוָבן.
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ַהֶּמֶלְך – ַהֹּמַח ְוַהֵּלב ֶׁשָּלנּו

ֲאָבל  ֶזה,  ַעל  ְׁשַמְעֶּתם  ִאם  יֹוֵדַע  ֹלא  "ֵמַהַהְתָחָלה. 
ָהַרִּבי  ִחֵּדׁש  ָלַרִּבי,  ֶׁשֵּיׁש  ָהַרִּבים  ַהָּתָאִרים  ִמְּלַבד 

'ָנִׂשיא'  ָנִׂשיא.   – ְמֻיָחד  ּתַֹאר  עֹוד  ְּבדֹוֵרנּו 
ֶׁשָהַרִּבי  זֹאת אֹוֶמֶרת,  ֶמֶלְך.  ַּבּתֹוָרה ֵּפרּוׁשֹו 
ֲאַנְחנּו  ָאְמָנם  ִיְׂשָרֵאל.  ַעם  ֶׁשל  ַהֶּמֶלְך  הּוא 

רֹאׁשֹו...  ַעל  ַהֶּכֶתר  ֶאת  רֹוִאים  ֹלא 
ְּבִדּיּוק  ַמְקִּביל  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַהַּתְפִקיד  ֲאָבל 

ְלַתְפִקיד ַהֶּמֶלְך".

ִחַּדְדִּתי ֶאת ָהָאְזַנִים, ְמַצֶּפה ְלֶהְסֵּבר. ִמְסַּתֵּבר 
ַהְּמֻמָּצע  ַעל   – ָלַמְדִּתי  ֶׁשְּכָבר  ַמה  ֶׁשִּמְּלַבד 

ְוָהרֹוֶעה  ַהְּכָלִלית  ְיִחיָדה  ָהֱאֹלִקים,  ִאיׁש  ַהְּמַחֵּבר, 
ַהֶּנֱאָמן – ֵיׁש ַּכִּנְרֶאה עֹוד ַמה ִּלְלמֹד. ָלָּמה ָהַרִּבי הּוא 

ֶמֶלְך?

'ֵלב ָּכל  ִנְקָרא ָּבַרְמַּב"ם –  'רֹאׁש ַהּדֹור', ְוהּוא ַּגם  ִיְׂשָרֵאל ְמֻכֶּנה ַּבִּמְדָרׁש ְּבֵׁשם  "ֶמֶלְך 
ְקַהל ִיְׂשָרֵאל'. ְוזֹאת ִמֵּכיָון ֶׁשַהֶּמֶלְך ְמַמֵּלא ֲעבּוֵרנּו, ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֶאת ְׁשֵני ַהַּתְפִקיִדים – 

הּוא ַהֵּלב ֶׁשָּלנּו, ְוַגם ַהּמַֹח.

"ְּכמֹו ֶׁשָּׁשַמְענּו קֶֹדם ֵמָהרֹוֵפא – ַהּמַֹח הּוא ֶזה ֶׁשַּמְנִהיג ֶאת ֶאְבֵרי ַהּגּוף ּוַמֲעִניק ָלֶהם ֶאת 
ַהְּיכֶֹלת ִלְפעֹל, ְלָכל ֵאֶבר ְּכִפי ַהִּמְצָטֵרְך לֹו. ָּכְך ְּבִדּיּוק, נֹוֵתן ַהֶּמֶלְך ָלָעם ֶאת ָּכל ָצְרֵכיֶהם. 
ְלָכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי הּוא נֹוֵתן ֶאת ַהַהְׁשָּפָעה ַהַּמְתִאיָמה לֹו, ִאם ְּבַגְׁשִמיּות ְוִאם ְּברּוָחִנּיּות. 

הּוא ַהַּמְנִהיג, ָהרֹאׁש ֶׁשל ָהָעם.

"ֲאָבל ֹלא ַרק ֶזה. ַהֶּמֶלְך ֹלא ַרק נֹוֵתן ָלָעם ַהְרֵּבה ַהְׁשָּפעֹות, ְוֹלא ַרק ֶׁשהּוא נֹוֵתן ָלֶהם 
ֶאת ָּכל ַמה ֶׁשֵהם ְצִריִכים –

"ַהֶּמֶלְך הּוא ַּגם ַהֵּלב ֶׁשל ָהָעם, ֶׁשּנֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ֶעֶצם ִקּיּוָמם ְוַחּיּוָתם.

"ְּכמֹו ַהֵּלב, ֶׁשַּמֲעִביר ֶאת ַהָּדם ּוְמַחֶּיה ֶאת ַהּגּוף, ָּכְך ַּגם ַהֶּמֶלְך. הּוא ַמֲעִביר ָלָעם ֹלא 
ַרק ַהְׁשָּפעֹות ּוְפָרִטים ַּבַחִּיים, ֶאָּלא ַּדְרּכֹו ֵהם ְמַקְּבִלים ֵמַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ֶאת ֶעֶצם 
ְוֵאיָנם  ְוָהרּוָחִנית,  ַהַּגְׁשִמית   – ְמִציאּוָתם  ְּבֶעֶצם  ַּבֶּמֶלְך  ְּתלּוִיים  ָהָעם  ְוִקּיּוָמם.  ַחּיּוָתם 

ְיכֹוִלים ְלִהָּפֵרד ִמֶּמנּו, ֵּבין ִאם ִיְרצּו ּוֵבין ִאם ָלאו.

"ְּבִלי ַהֶּמֶלְך, ָהָעם ֹלא יּוַכל ִּבְכָלל ִלְחיֹות ּוְלִהְתַקֵּים ֲאִפּלּו ֶרַגע!"

ִּבְתנּוָעה  ֶאְצַּבע  ָנַקף  ַרק  ֲאִפּלּו ִאם הּוא  ַּבֶּמֶלְך,  ָאָדם מֹוֵרד  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ַהִּדין הּוא  "ְוָלֵכן 
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ַקָּלה ֶׁשְמַזְלֶזֶלת ִּבְכבֹודֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך, הּוא ִמָּיד ַחָּיב ִמיָתה. ָאְמָנם זֹו ַרק ְּתנּוָעה ְקַטָּנה – ֲאָבל 
ָּבֶרַגע ֶׁשָהָאָדם ִמְתַנֵּתק ֵמַהֶּמֶלְך, הּוא ִמְתַנֵּתק ֵמַהֵּלב, ֵמַהַחִּיים ֶׁשּלֹו. ּוְבאֶֹפן אֹוטֹוָמִטי, ַחָּייו 

ִמְסַּתְּיִמים ִמָּיד..."

הּוא  ַהֵּלב!  ְוַגם  ָהרֹאׁש  ַּגם  הּוא  ָהַרִּבי,  ַהֶּמֶלְך,  "ָאז  ַאְבֵנר.  ִהְתַּפֵעל  אֹוֵמר",  ַאָּתה  "ָמה 
ַמְׁשִּפיַע ָלנּו ַּגם ֶאת ַהְּבִריאּות ְוָכל ַמה ֶּׁשָּצִריְך, ְוַגם ֶאת ֶעֶצם ַהַחִּיים! ַאָּתה קֹוֵלט ּדֹוְקטֹור?" 
ֶנֱאַלץ ָלֵצאת  ְוָכֵעת  ְלִדְבֵרי ָאִחי  ָקָרא ַאְבֵנר ְּבקֹול ְלֵעֶבר ָהרֹוֵפא, ֶׁשַעד ַעָּתה ֶהֱאִזין ְּבֶקֶׁשב 
ּוְלַהְמִׁשיְך ַּבֲעבֹוָדתֹו – "ְׁשַמע ּדֹוְקטֹור! ֶזה ֶׁשֲאִני ְוַאָּתה נֹוְׁשִמים ַעְכָׁשו ֶזה ַרק ִּבְזכּות ָהַרִּבי! 

ֶׁשִּיְהֶיה ָּבִריא, ָהַרִּבי, ָאֵמן!"

• • •

ָּבַרֶּכֶבת ַהַּתְחִּתית ֶׁשֶהְחִזיָרה אֹוָתנּו ִל-770, ֹלא ָהָיה ִלי ְזַמן ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבְּצִפיפּות ּוָבֲאָנִׁשים 
ְּבֵבית  ַאַּגב,  ְּבֶדֶרְך  ִלי  ֶׁשִהְתַּגָּלה  ֶהָעצּום  ַהִחּדּוׁש  ֶאת  ִלְקֹלט  ְלַנּסֹות  ַחָּיב  ָהִייִתי  ִמָּסִביב. 

ָהְרפּוָאה:

ַהַּגְׁשִמיֹות  ַהַהְׁשָּפעֹות,  ָּכל  ֶׁשל  ַה'ִּצּנֹור'  ַרק  ֹלא  הּוא  ָהַרִּבי 
ְּכֶׁשָּצִריְך...  ַהְּיִחיָדה  ְוֶאת  ַהְּנָׁשָמה  ֶאת  ִּבי  ּוְמַגֶּלה  ְוָהרּוָחִנּיֹות, 
ָהַרִּבי נֹוֵתן ִלי ֶאת ֶעֶצם ְמִציאּוִתי! ֲהֵרי ַה'ְּיִחיָדה' ִהיא ֶעֶצם 
אֹוָתּה  ְמַגֶּלה  ְוָהַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ִעם  ֶׁשִּלי  ַהִחּבּור 
ְּבתֹוִכי. ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשִּלי, ָּכל ַהֶּקֶׁשר ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך הּוא, הּוא 

ַרק ַעל ָידֹו! 

ִהַנְחִּתי ֶאת ַהָּיד ַעל ֶהָחֶזה ֶׁשִּלי, ְמַנֶּסה ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ְּדִפיקֹות ַהֵּלב, 
ִּבּיּות ּוַמֲעִניק ִלי ַחִּיים. ֶזה ָהַרִּבי! ָהַרִּבי הּוא  ֶאת ַהָּדם ַהּזֹוֵרם ְּבִקצְּ
ַהֵּלב, הּוא ּפֹוֵעם ְּבתֹוִכי ּוְמַחֶּיה אֹוִתי. ַרק ִּבְזכּותֹו ֲאִני ִּבְכָלל ַקָּים! ּווַאּו! ֲחַׁשְבֶּתם ַעל ֶזה 

ַּפַעם?

ֶׁשָּבאִתי  ֵמָאז  ַלְּתִפּלֹות?  יֹוֵצא  ָהַרִּבי  "ָמַתי  ָאִחי.  ֶאל  ּפֹוֶנה  ַעְצִמי  ֶאת  ָמָצאִתי  "ֶּבעָרֶל'ה", 
עֹוד ֹלא ָזִכיִתי ִלְראֹות אֹותֹו. ִמּיֹום ְליֹום, ֲאִני ַמְרִּגיׁש יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֶאת ַהִּצָּמאֹון... ֲאִני ַמָּמׁש 

'ִמְתַיֵּבׁש', ַעל ַסף ִהְתַעְּלפּות..."

ְּתִפָּלה,  ַאֲחֵרי  ְּתִפָּלה  יֹוֵצא  ָהַרִּבי  "ְלִעִּתים  ְּבֶּׁשֶקט.  ְוֶנֱאַנח  ָאִחי  ִהְסִּביר  ָקבּוַע",  ְּכָלל  "ֵאין 
ּוְלִעִּתים ֲעלּוִלים ַלְחֹלף ָיִמים ְוָׁשבּועֹות... ּוֵביְנַתִים, ֲאַנְחנּו ְמַחִּכים ְּבִצִּפָּיה ְּדרּוָכה, ּוְמַקִּוים 
ֶׁשָהַרִּבי ֹלא ַרק ֵיֵצא ְלִהְתַּפֵּלל ִעם ַהָּקָהל ַּב'ִּמְרֶּפֶסת', ֶאָּלא יֹוִפיַע סֹוף סֹוף ְוִיְתַּגֶּלה ְלֵעין ּכֹל 

ְּכֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ַהּגֹוֵאל ֶאת ִיְׂשָרֵאל".

אּוּוּוףףף... ֲאִני ֹלא ָיכֹל ְלַחּכֹות יֹוֵתר!
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ִּדְרֵּבן  ֶּבעָרֶל'ה  ַלִּמְקֶוה.  ְוַרְצנּו  ַׁשָּבת  ְּכִניַסת  ִלְפֵני  ְספּורֹות  ַּדּקֹות  ַהְיְטס  ִלְקָראּון  ִהַּגְענּו 
אֹוִתי ָּכל ַהְּזַמן, "ַחָּיִבים ָלרּוץ! ְלַהִּגיַע ֻמְקָּדם ִל-770! אּוַלי ָהַרִּבי ֵיֵצא ְלַקָּבַלת ַׁשָּבת..."

ּתֹוְך ַאְרַּבע ַּדּקֹות ְוֶעְׂשִרים ְׁשִנּיֹות ָיָצאנּו ֵמַהִּמְקֶוה, ְותֹוְך ָחֵמׁש ָוֶרַבע ַּדּקֹות – ְּכָבר ָהִיינּו, 
ִמְתַנְּׁשִמים ּוִמְתַנְּׁשִפים, ַעל ַהַּסְפָסל ִּב-770, ַּבָּמקֹום ַהָּקבּוַע ֶׁשל ֶּבעָרֶל'ה.

770 ִהְתַמֵּלא ְּבֶקֶצב מּוָאץ. ֲאָלִפים ָעְמדּו ַעל ַהִּפיָרִמידֹות ָסִביב ִּבְצִפיפּות ַרָּבה, ִּכְמַעט 
ֶאָחד ַעל ַהֵּׁשִני. ֻּכָּלם ְמַיֲחִלים ֶׁשָהַרִּבי ִיְׁשַּתֵּתף ְּבַקָּבַלת ַׁשָּבת. "ַהִּצָּמאֹון ִלְראֹות ֶאת ָהַרִּבי 
ָּגדֹול ְמאֹד", ִהְסִּביר ָאִחי, "ִמֵּכיָון ֶׁשְּכָבר ָׁשבּוַע ָׁשֵלם ֹלא ָזִכינּו ֶׁשָהַרִּבי ֵיֵצא ַלְּתִפּלֹות. 

ַהִּתְקָוה ְּגדֹוָלה ְמאֹד, ֶׁשַהַּפַעם ִנְזֶּכה..."

"ַקָּבַלת ַׁשָּבת סּון!" ִנְׁשְמָעה ְצָעָקה ִמֶּפַתח ַהַּזאל, ְוַהּדַֹחק ִהְתַּגֵּבר ִּפְתאֹום ִּבְמִהירּות.

"ָׁשַמְעָּת?" ָלַחׁש ֶּבעָרֶל'ה ְּבִהְתַרְּגׁשּות. "הֹוִדיעּו ֶׁשְּבָקרֹוב ַקָּבַלת ַׁשָּבת! ָהַרִּבי ֵיֵצא!"

ָקַפְצִּתי ֵמרֹב ִׂשְמָחה. סֹוף סֹוף!

ֶׁשל  ַהֶחֶדר  ַהְּמֻיָחד,  ַהֶחֶדר  ֶאל  ִהַּבְטִּתי 
ָרִאיִתי  ַהֵּכִהים  ַלַחּלֹונֹות  ִמַּבַעד  ָהַרִּבי. 
ִנְכָנס  ָּכֵעת  ֶׁשַּמָּמׁש  ֵהַבְנִּתי  ַּבֶחֶדר.  ְּתזּוָזה 
ָהַרִּבי ַלְּתִפָּלה. ְצַמְרמֶֹרת ָעְבָרה ְּבָכל ּגּוִפי – 
זֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ָּבּה ֲאִני זֹוֶכה ְלִהְתַּפֵּלל 

ִעם ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א, ְּבאֹותֹו ִמְנָין!

ִהְצָטַרְפִּתי,  ַוֲאִני  ַׁשָּבת  ְּבַקָּבַלת  ֵהֵחל  ַהַחָּזן 
'ְלָכה  ּוְבַכָּוָנה.  ְּבַחּיּות  ְלִהְתַּפֵּלל  ְמַנֶּסה 
ּדֹוִדי'... ִׁשיַרת 'ְיִחי'... ִּבְרּכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע 

ּוְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֶרה...

ַהְּתִפָּלה  ָּכל  ְּבמִֹחי  ִנְּקָרה  ַאַחת  ַמְחָׁשָבה 
ַלִּמְרֶּפֶסת  ֵיֵצא  ָהַרִּבי  ָאֵכן  ַהִאם  ֶהֶרף:  ְלֹלא 
ְּבִסּיּום ַהְּתִפָּלה? ַהְלַואי! ֲאִני ָּכל ָּכְך רֹוֶצה 

ִלְראֹות אֹותֹו!

ֶאת  ִמַּקְדִּתי  ָהַאֲחרֹון  ַהַּקִּדיׁש  ִסּיּום  ִלְקַראת 
ַמָּבִטי ַּבִּמְרֶּפֶסת. ַהִּוילֹון ִהְתַנֲעֵנַע ַקּלֹות, זֹאת 
ֵיֵצא!  ָהַרִּבי  ָׁשם...  ִנְמָצא  ֶׁשִּמיֶׁשהּו  אֹוֶמֶרת 

ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ִקֵּבל ֶאת ְּתִחָּנִתי...

י. ל ָהַרּבִ ֶסת ׁשֶ ְרּפֶ << ַהֶחֶדר ְוַהּמִ

י  ָחְדׁשֵ ְלַאַחר  ָנה תשנ"ג,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ִלְקַראת 
ֶאת  ִלְראֹות  ָזכּו  לֹא  ֶהם  ּבָ ים  ֲאֻרּכִ ה  ּיָ ִצּפִ
ֶחְלקֹו  י ֶחֶדר ְמֻיָחד ּבְ י – ִנְבָנה ֲעבּור ָהַרּבִ ָהַרּבִ
ים,  ׁשִ דֹול, ְלַיד ֶעְזַרת ַהּנָ אל ַהּגָ ל ַהּזַ ָהֲאחֹוִרי ׁשֶ
ְתִפּלֹות  ּבִ ף  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ יּוַכל  י  ָהַרּבִ ׁשֶ ְמָנת  ַעל 
ַהֶחֶדר  ַחּלֹונֹות  ִיְרֶצה.  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּבּור  ַהּצִ ִעם 
י ֶאל  ָהַרּבִ ָיָצא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ם  ּגַ ְוָלֵכן  ָהיּו ֲאטּוִמים, 

ר ָהָיה ִלְראֹות אֹותֹו. ַהֶחֶדר ִאי ֶאְפׁשָ

ָצמּוד ַלֶחֶדר  ֵרי, הֹוִסיפּו ּבְ ׁשְ ְך חֶֹדׁש ּתִ ֶהְמׁשֵ ּבְ
ְלַאַחר  ִפּלֹות,  ֵמַהּתְ ֵחֶלק  ּבְ ֶסת.  ְרּפֶ ַהּמִ ֶאת 
ֻיָחד – הּוא ָיָצא ֶאל  ֶחֶדר ַהּמְ ל ּבַ ּלֵ י ִהְתּפַ ָהַרּבִ ׁשֶ
ח,  ִנְפּתַ ֶסת  ְרּפֶ ַהּמִ ילֹון  ּוִ ׁשֶ ּכְ ְוָאז,  ֶסת,  ְרּפֶ ַהּמִ

י. ָהיּו ַהֲחִסיִדים זֹוִכים ִלְראֹות ֶאת ָהַרּבִ
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ַהַּקִּדיׁש ִהְסַּתֵּים ְוַהָּקָהל ָּפַתח ְּבִׁשיָרה סֹוֶעֶרת, ְּבַלַהט יֹוֵקד ֶׁשל ִצִּפָּיה ּוְתׁשּוָקה: 'ְיִחי ֲאדֹוֵננּו 
מֹוֵרנּו ְוַרֵּבינּו ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְלעֹוָלם ָוֶעד'!

ְוִהֵּנה.  ְׁשִנּיֹות,  ַּכָּמה  ָחְלפּו-ָעְברּו  ֲעצּוָמה.  ִּבְדִריכּות  ַלִּׁשיָרה  ְוִהְצָטַרְפִּתי  קֹוִלי  ֶאת  ֵהַרְמִּתי 
ַהִּוילֹון ִנְפַּתח...

ַהַּמְרֶאה  ְלֶפַתע  ִנְרָאה  ִיְׂשָרֵאל,  ֵמֶאֶרץ  ַהַּיְלּדֹון  ֶמעְנָּדֶל'ה  ֶׁשל  ַהְּקַטּנֹות  ָהֵעיַנִים  ֵעיַני,  מּול 
ָזִכיִתי! ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, יֹוֵׁשב מּוִלי ַעל ִּכְּסאֹו  ְוַהִּנְפָלא.  ָהֱאֹלִקי, ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשאּוַכל  ְּכֵדי  ַהִּמְרֶּפֶסת,  ֶאל  ִּבְׁשִביִלי  ָיָצא  ָהַרִּבי  ֵאַלי.  ַמָּמׁש  ִמְתַּגֶּלה  ֶׁשַּבִּמְרֶּפֶסת,  ַהָּקדֹוׁש 

ִלְזּכֹות ִלְראֹות אֹותֹו!

ְלֶפַתע,  ִלִּבי  ֶאת  ִמְּלָאה  ֲאדֹוֵננּו', ּוְתׁשּוָקה ֲעצּוָמה  'ְיִחי  ּכִֹחי  ְּבָכל  ָזַעְקִּתי  ְוָגַבר,  ָהַלְך  קֹוִלי 
ֶמעְנָּדֶל'ה  ַעל  ָעַלי,  ַּדְוָקא  ִיְסַּתֵּכל  ֶׁשָהַרִּבי  ָרִציִתי  ָהַרִּבי.  ֶׁשל  ָקָטן  ֶאָחד  ְּבַמָּבט  ְולּו  ִלְזּכֹות 

ַהָּקָטן ֶׁשעֹוֵמד ֵּבין ַהָּקָהל ֶהָעצּום.

ַמָּבטֹו  ֶאת  ָהַרִּבי  ִהְפָנה  ְּבמִֹחי,  ַהַּמְחָׁשָבה  ָצָצה  ּבֹו  ֶרַגע  ְּבאֹותֹו 
ִלְׂשמֹאל ְוֵהֵחל ִלְסקֹר ֶאת ַהָּקָהל. ְלֶרַגע ֶאָחד ָעְברּו ֵעיָניו 
ַהְּקדֹוׁשֹות ַעל ָיִדי, ְוָאז ְלֶפַתע ָנחּו ָעַלי. ֵּכן, ָעַלי! ָזִכיִתי 

ְלַמָּבט ֶׁשל ָהַרִּבי, ַהָּנִׂשיא, ַהֶּמֶלְך!

ַהּכֹל ִמְּסִביִבי ֶנֱעַלם. ֹלא ָרִאיִתי ֶאת ִקירֹות 770, ֹלא 
ְוַהִּפיָרִמידֹות.  ַהֲחִסיִדים  ֶאת  ֹלא  ָהַעּמּוִדים,  ֶאת 

ָרִאיִתי ַרק ֶאת ָהֵעיַנִים ַהְּקדֹוׁשֹות ַהַּמִּביטֹות ָעַלי.

ִּפְתאֹום ֵהַבְנִּתי ַהּכֹל. ֵהַבְנִּתי ֶׁשָהַרִּבי הּוא ָּכל ַהַחִּיים 
ֶׁשִּלי ְוָכל ַמה ֶׁשֵּיׁש ִלי ֶזה ִמֶּמּנּו. ֵהַבְנִּתי ֶׁשהּוא ַהֶּקֶׁשר 
ֶׁשִּלי ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. ְוֵהַבְנִּתי, ֶׁשָּׁשֶוה ָהָיה ִלְחיֹות ֶאת 

ָּכל ַחַּיי ַרק ִּבְׁשִביל ָהְרָגִעים ָהֵאּלּו – ְלַהִּגיַע ָלַרִּבי!

• • •

ִמָּיד ְלַאַחר ֶׁשַהִּוילֹון ִנְסַּגר, ֵהֵחּלּו ַהִּפיָרִמידֹות ִלְקרֹס ָּבזֹו ַאַחר זֹו. ֻּכָּלם ָנֲהרּו ְּבַבת ַאַחת ְלֵעֶבר 
ָעַבר  ְלֶפַתע  ֲאָבל  עָרֶל'ה,  ְלִהָּצֵמד ְלבֶּ ִנִּסיִתי  ְמַעְרּבֹולֹות ּוְדִחיפֹות נֹוָרִאּיֹות.  ְוָיְצרּו  ַהְּיִציָאה 
ַּבָּמקֹום ַאְבֵרְך ָּגדֹול ְמַמִּדים, ֶׁשִהְתַקֵּדם ְּבחֶֹסר ִהְתַחְּׁשבּות נֹוָרִאי ְלֵעֶבר ַהְּיִציָאה, ִמְׁשַּתֵּמׁש 

ְּבַמְרֵּפָקיו ְּכֵדי ְלַפֵּלס ֶאת ַהֶּדֶרְך.

ִהְתַמְּלאּו  ֵעיַני  ַאְרָצה.  נֹוֵפל  ְוִכְמַעט  ְּבכַֹח,  ֲאחַֹרִנית  ִנְסָחף  ִּפְתאֹום  ַעְצִמי  ֶאת  ָמָצאִתי  ָּכְך 
ְּבִנָּסיֹון  ֵעֶבר,  ְלָכל  ּוְבִעיטֹות  ִהְׁשּתֹוְללּות  ְּכֵדי  ּתֹוְך  ָהִאיׁש,  ֶאל  ָקָראִתי  "ֻחְצָּפן!"  ְּדָמעֹות. 

ְלֵהָחֵלץ ֵמַהְּמַעְרּבֶֹלת ָהֱאנֹוִׁשית. "ַאָּתה ַמִּפיל אֹוִתי! ֻחְצָּפן, ַּתֲעצֹר!"
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ָהִאיׁש ִהְסּתֹוֵבב ִמָּיד ָאחֹוָרה, ּוְכֶׁשִהְבִחין ִּבי ִהְתַמֵּלא ֵחָמה. "ִמי ַאָּתה ֶׁשְּתַדֵּבר ָּכָכה?! 
ַיְלּדֹון! ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁש-770 ֶׁשְּלָך... ֵלְך ַהַּבְיָתה!"

ּדֹוֵרס  ַחָּיה!  ְּכמֹו  ִמְתַנֵהג  ָּפׁשּוט  "ַאָּתה  ַלְחׁשֹב.  ְּבִלי  ִּבְכֵאב,  ִהְתָּפַרְצִּתי  ַאָּתה!"  "ֵלְך 
ְּבַאְכָזִרּיּות ֶאת ֻּכָּלם, ֶּפֶרא ָאָדם!"

לֹו  ֵהַׁשְבִּתי  ַוֲאִני  ְמעָֹרבֹות,  ְוִעְבִרית  ִאיִדיׁש  ְּבַאְנְּגִלית,  ִּבְצָעקֹות  ְלֶעְבִרי  ִהְתָּפֵרץ  ָהִאיׁש 
ָמָנה ַאַחת ַאַּפִּים. ַהְּמהּוָמה ִהְמִׁשיָכה, ַעד ֶׁשְּלַמְרֵּבה ַהַּמָּזל ִהִּגיַע ֶּבעָרֶל'ה ְוָׁשַלף אֹוִתי 

ֵמָהֵאזֹור.

ְלַאַחר ֶׁשַהַּלַחץ ַהָּגדֹול ִנְרַּגע, ִהְתַחְלנּו ָלֶלֶכת ַהַּבְיָתה, ִלְסעּוַדת ַהַּׁשָּבת ֵאֶצל ַסָּבא. ְּתחּוָׁשה 
ַהֻּמְפָלָאה,  ַהְּזכּות  ַעל  רּוַח  ּוְבִהְתרֹוְממּות  ְּבִׂשְמָחה  ִלְצעֹד  ִּבְמקֹום  אֹוִתי.  ָאְפָפה  ָקָׁשה 

ִלְראֹות ֶאת ָהַרִּבי ָלִראׁשֹוָנה – ִלִּבי ָרַתח ְוָזַעם ִּבְגַלל אֹותֹו ַאְבֵרְך ַאְלמֹוִני.

ָלִריב, ִלְצעֹק ַעל ָאָדם ְמֻבָּגר, ִּב- ְּבֵסֶדר.  ֲאִני ֹלא ַמָּמׁש  ְוֶהְגיֹוִנית, ַּגם  ְּבַמְחָׁשָבה ְׁשִנָּיה 
770, ַאֲחֵרי ְּתִפָּלה ִעם ָהַרִּבי? ֹלא ַמְתִאים ִלי ִּבְכָלל...

אּוּוּוףףף... ָהִייִתי ְמֻתְסָּכל. ָלָּמה ֶזה ַחָּיב ִלְקרֹות ִלי ַּדְוָקא ַעְכָׁשו? ֶרַגע ֶאָחד ֲאִני ַמְרִּגיׁש 
ְוׁשֹוֵקַע  ַהּכֹל  ֲאִני ׁשֹוֵכַח  ֶׁשְּלַאֲחָריו –  ּוָבֶרַגע  ַלְּקֻדָּׁשה,  ָלַרִּבי,  ֲעצּוָמה  ִקְרָבה  ֶׁשל  ֶקֶׁשר 

ִּבְמִריָבה ְמֻטֶּפֶׁשת.

ר ְצִריִכים ְלִהְתַקּׁשֵ

"ַאָּתה יֹוֵדַע ֶּבעָרֶל'ה", ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי אֹוֵמר ִּפְתאֹום, "ַלְמרֹות ָּכל ַמה ֶׁשָאַמְרָּת ִלי ַעל 
ָהַרִּבי, ְוַעל ָּכל ַמה ֶׁשהּוא נֹוֵתן ָלנּו – ֶזה ֲעַדִין ֹלא ַמְסִּפיק ִלי ִּבְכָלל!

"ְּכֶׁשֲאִני חֹוֵׁשב ַעל ָהַרִּבי ְוָקׁשּור ֵאָליו, ַהּכֹל טֹוב ְוָיֶפה. ֲאִני ֶּבֱאֶמת ַמְרִּגיׁש ֶׁשֵּיׁש ִלי ּכֹחֹות 
ְּגדֹוִלים ַוֲעצּוִמים. ֲאָבל ֲאִני ֹלא ָקׁשּור ָלַרִּבי ָּכל ַהְּזַמן. ִּבְרָגִעים ֲאֵחִרים, ְּכֶׁשֲאִני ֹלא ַמָּמׁש 
מּול ָהַרִּבי – ֲאִני ָיכֹל ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהְּׁשֻטּיֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ְּכִאּלּו ֹלא ָקָרה ְּכלּום. ָאז ַמה, 

ֶּזה ָׁשֶוה?" ִסַּיְמִּתי ְוקֹוִלי ְרוּוי ְּכֵאב.

"ַאָּתה צֹוֵדק ֶמעְנָּדֶל'ה", ֵהִׁשיב ָאִחי ְּבַנַחת, "ָהַרִּבי נֹוֵתן ָלנּו ָהמֹון ּכֹחֹות. ֶאת ָּכל ַהַּיֲהדּות 
ֶׁשָּלנּו, ְּבֶעֶצם. ָּכל ֶזה ִמִּצּדֹו ֶׁשל ָהַרִּבי, ֲאָבל ְּכֵדי ֶׁשֲאנְַחנּו ַנְרִּגיׁש ֶאת ֶזה ְוִנְחֶיה ָּכְך ָּתִמיד 

ְּבָגלּוי, ְצִריִכים ַלֲעבֹד. ֶזה ֹלא קֹוֶרה ְלַבד.

ֶאת  ְלַגּלֹות  ִמִּצֵּדנּו  ְלִהְתַאֵּמץ  ַחָּיִבים  ֲאַנְחנּו  ָלַרִּבי.  ְלִהְתַקֵּׁשר  ְצִריִכים  ִמִּצֵּדנּו  "ֲאַנְחנּו 
ַהֶּקֶׁשר ֶׁשָּלנּו ִעם ָהַרִּבי ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר – ְוָאז ַהַחִּיים ֶׁשָּלנּו ָאֵכן ִיְהיּו ַחִּיים ִעם ָהַרִּבי".

"נּו, ָאז ֵאיְך ִמְתַקְּׁשִרים?" ָׁשַאְלִּתי ִמָּיד.
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ּוְלַהְכִניס  ִלְקֹלט  ָלַרִּבי.  ְלִהְתַּבֵּטל  "ָּפׁשּוט 
ַלַחִּיים ֶׁשָּלנּו – ֶׁשָהַרִּבי הּוא ַהּכֹל, ּוִמֵּמיָלא 
ֵאין ָלנּו ׁשּום ְמִציאּות, ֲאַנְחנּו ֶׁשל ָהַרִּבי. ָּכל 
לֹו  ַלֲעׂשֹות  ַרק  הּוא  ֲאָדמֹות  ֲעֵלי  ַּתְפִקיֵדנּו 
ַנַחת, ְוחּוץ ִמֶּזה ֵאין ָלנּו ָרצֹון ִמֶּׁשָּלנּו. ּוְכִפי 
ֶׁשָהַרִּבי אֹוֵמר, ֶׁשָחִסיד הּוא 'ֵעז ֶׁשל ָהַרִּבי'. 
ַהַּבִית  ַּבַעל  ְּדָאָגה,  ָּכל  ָלּה  ֶׁשֵאין  ָהֵעז  ְּכמֹו 
ַרק  ְצִריָכה  ְוִהיא  ַמְחסֹוָרּה  ָּכל  ֶאת  ְמַמֵּלא 
ְלִהְתַמֵּסר  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ָּכְך   – ָחָלב  ָלֵתת 
ְוִלְׁשָאר  ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ִלְׁשִליחּותֹו  ְלַגְמֵרי 

ַהְּצָרִכים – ִיְדַאג ָהַרִּבי".

ּתֹוְך ְּכֵדי ָּכְך ִהַּגְענּו ַהַּבְיָתה. ֶנֱאַלְצנּו ִלְקטַֹע 
ֶאת ַהִּׂשיָחה, ִּכי ַסָּבא ָעַמד ְלַהְתִחיל ַּבִּקּדּוׁש.

ִהְתַיַּׁשְבנּו ְסִביב ֻׁשְלָחן ַהַּׁשָּבת, ֲאָבל ַּכּמּוָבן 
ַהְּסעּוָדה,  ְּבֶמֶׁשְך  ַהּנֹוֵׂשא.  ֶאת  ָׁשַכְחנּו  ֹלא 
ַעל  ְמַרְּתִקים  ִסּפּוִרים  עָרֶל'ה  ּובֶּ ַסָּבא  ִסְּפרּו 
ָּכל  ֶׁשָּנְתנּו ֶאת  ֲאִמִּתִּיים,  ְמֻקָּׁשִרים  ֲחִסיִדים 

ַהַחִּיים ָלַרִּבי – ִּכְפׁשּוטֹו, ְּבִלי ֻּגְזָמא.

אֹוִתי  ִהְטִרידּו  ַּבִּמָּטה  ְּכֶׁשִּנְׁשַּכְבִּתי  ַּגם 
ַהִאם   – ְלָהִבין  ִנִּסיִתי  ַּבּנֹוֵׂשא.  ַהַּמְחָׁשבֹות 
ִהְתַקְּׁשרּות.  ֶׁשל  ָּכזֹו  ְלָרָמה  ַׁשָּיְך  ֲאנִי  ַּגם 

ִהְתַמְּסרּות ֻמְחֶלֶטת ָלַרִּבי, ְּבִלי ׁשּום ָרצֹון ַאֵחר.

"ַאָּתה ָיכֹל", ֵהִׁשיב ֶּבעָרֶל'ה ְלַהְפָּתָעִתי. "אּוַלי ֹלא ְּביֹום ֶאָחד, ֲאָבל ְלָפחֹות ַּתְתִחיל. ְקַבע 
ְלַעְצְמָך ְזַמן ִמיֵדי ַּפַעם ַלְחׁשֹב ַעל ָהַרִּבי. ִּתְתּבֹוֵנן ְּבָכל ַמה ֶׁשִּדַּבְרנּו, ִמיהּו ָהַרִּבי ּוַמה הּוא 
ָלַרִּבי  ְוַהֶּקֶׁשר  ָהַאֲהָבה  ֶאת  ַּתְרִּגיׁש  ְלַאט  ְלַאט  ָהַרִּבי.  ֶאת  ֶלֱאהֹב  ָּפׁשּוט  ְוַנֵּסה  ָלנּו,  נֹוֵתן 

ְמַמְּלִאים אֹוְתָך..."

ִנִּסיִתי.

ִהְתַהַּפְכִּתי ַעל ַהָּכִרית, ְמַהְרֵהר ְּבַמְחְׁשבֹוַתי. ָחַׁשְבִּתי ַעל ָּכל ַמה ֶׁשִהְתַּגָּלה ִלי ַהּיֹום. ֵהַבְנִּתי 
ֶׁשָהַרִּבי הּוא ַמָּמׁש ַמָּמׁש ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשִּלי, ְוִאם ַרק ֶאְרֶצה – אּוַכל ַּגם ְלַהְרִּגיׁש זֹאת, ָּתִמיד.

ְמַחֶּיֶכת  ְּתמּוָנה  ְּברּוָרה,  ְּתמּוָנה  ִּפְתאֹום  ִהְצַטְּיָרה  ַהְּמֻעְרֶּפֶלת  ְרִאָּיִתי  ִמּתֹוְך  ֶנֶעְצמּו.  ֵעיַני 
ְואֹוֶהֶבת ֶׁשל ֶמֶלְך ְּבָיְפיֹו, ַהֶּמֶלְך ֶׁשִהְתַּגָּלה ֵאַלי ַהּיֹום ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה.

י. ָמְסרּו ַהּכֹל ָלַרּבִ << ֲחִסיִדים ׁשֶ

ִלְלמֹד  ָכה  ּזָ ׁשֶ ִריז,  ּפָ ַאְבָרָהם  ר'  ֶהָחִסיד 
י  ָראׁשֵ ין  ּבֵ ָהָיה   - ִמיִמים'  ּתְ 'תֹוְמֵכי  ּבְ
רּות,  ְ ִמיד ְלִהְתַקּשׁ עֹוְרִרים ּתָ ִרים ְוַהּמְ ַדּבְ ַהּמְ
ל  ׁשֶ יאּותֹו  ִלְנׂשִ ָהִראׁשֹונֹות  ִנים  ָ ּשׁ ּבַ ָבר  ּכְ

י. ָהַרּבִ

ַמְרִויִחים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ָאַמר,  ַאְבָרָהם  ר' 
ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ּה  ּלָ ּכֻ ֶאת  ָלֵתת  ְצִריִכים  ּכֶֹרת,  ַמׂשְ
ה  ּנָ ִמּמֶ ָלנּו  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ י  ֵמָהַרּבִ ׁש  ְלַבּקֵ ְוָאז  י,  ָלַרּבִ

ְרֵנס.  ַעל ְמָנת ְלִהְתּפַ

הּוא  ם  ּגַ ְרֵסם  ִהְתּפַ ּדּוִנין  ְראּוֵבן  ר'  ֶהָחִסיד 
ֵדי  ַתְכִלית. ַעד ּכְ י ּבְ ֵטל ָלַרּבִ ר ַהּבָ ָ תֹור ְמֻקּשׁ ּבְ
י –  ַלח ָלַרּבִ יתֹו הּוא ׁשָ חֹות ּבֵ ֶאת ַמְפּתְ ְך, ׁשֶ ּכָ
ָרָצה  ֲאִפּלּו  הּוא  י.  ָהֲאִמּתִ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ תֹור  ּבְ
ַעל  ִמית  ָהִרׁשְ ֲעלּות  ַהּבַ ֶאת  י  ָלַרּבִ ְלַהֲעִביר 
ְסָמִכים  ַהּמִ ׁשֶ לֹו,  ַתב  ּכָ י  ָהַרּבִ ׁשֶ א  ֶאּלָ יתֹו!  ּבֵ
ַהַהְנָהָגה  ר, ׁשֶ ים לֹא ֲחׁשּוִבים – ָהִעּקָ ִמּיִ ָהִרׁשְ

י. ְהֶיה ְלִפי ְרצֹון ָהַרּבִ ִית ּתִ ּבַ ּבַ
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ְּכמֹו ִמּתֹוְך ֲחלֹום, ָׁשַמְעִּתי ֶאת ִנְׁשָמִתי צֹוֶעֶקת ֵאָליו, 
ֲאִני  ֶׁשְּלָך!  ֲאִני  'ַרִּבי,  ֶׁשִּלי:  ָהָאהּוב  ָהַרִּבי  ֶאל 
מֹוֵסר ֶאת ָּכל ֻּכִּלי ֵאֶליָך! ַּגם ְּכֶׁשִּלְפָעִמים ַהֵּיֶצר 

ָהַרע ִמְתַּגֵּבר ָעַלי ַוֲאִני טֹוֶעה, ֲאִני ֹלא ֶּבֱאֶמת 
רֹוֶצה ֶאת ַהְּׁשֻטּיֹות ָהֵאּלּו.

ֲאנִי ֶּבֱאֶמת ֶׁשְּלָך! ַרִּבי, ֲעזֹר ִלי ְלִהְתּגֵַּבר, ֲעזֹר ִלי 
ִלְהיֹות ְּכִפי ֶׁשָּצרִיְך ִלְהיֹות!'

מַֹח וְֵלב. ֶאת ַהַחּיּות ַהְּפָרִטית ֶׁשל ֶאְבֵרי ַהּגּוף, ּכַֹח ָהְרִאָּיה ְוכַֹח ַהְּׁשִמיָעה ְוַכּיֹוֵצא 
ָּבֶזה, נֹוֵתן ַהּמַֹח. ַהֵּלב נֹוֵתן ֶאת ַהָּדם, ֶׁשּנֹוֵתן ַלּגּוף ֶאת ֶעֶצם ַחּיּותֹו ְוִקּיּומֹו.

נֹוֵתן  הּוא  ִיְׂשָרֵאל.  ַעם  ֶׁשל  ְוַהֵּלב  ַהּמַֹח   – ַהֶּמֶלְך  ַהָּנִׂשיא,  ַּגם  הּוא  ָהַרִּבי  ַהֶּמֶלְך. 
ַהַחִּיים ֶׁשָּלנּו,  ְוַגם ֶאת ֶעֶצם  ַהִּנְדֶרֶׁשת, ְּכמֹו ַהּמַֹח,  ְוַהַחּיּות  ָלנּו ֶאת ָּכל ַהַהְׁשָּפעֹות 

ַהַּגְׁשִמִּיים ְוָהרּוָחִנִּיים, ְּכמֹו ַהֵּלב.

ַהִהְתַקְּׁשרּות ָלַרִּבי. ְּכֵדי ֶׁשַּנְרִּגיׁש ְוִנְחֶיה ָּכל ַהְּזַמן ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֶהָעמֹק ְוַהְּמֻיָחד ֶׁשָּלנּו 
ִעם ָהַרִּבי, ֲאַנְחנּו ֻמְכָרִחים ַלֲעבֹד, ְלִהְתַקֵּׁשר ֵאָליו.

ְלִהְתַמֵּסר ְלַגְמרֵי. ַהִהְתַקְּׁשרּות ָלַרִּבי ִמְתַּבֵּטאת ָּברֹאׁש ּוָבִראׁשֹוָנה ְּבִבּטּול ְוִהְתַמְּסרּות 
ְלִהְתּבֹוֵנן  ְזַמן  ִלְקּבַֹע  ָעֵלינּו  ְרצֹונֹו.  ְלִמּלּוי  ַחֵּיינּו  ָּכל  ֶאת  ֶׁשַּנְקִּדיׁש  ֵאָליו,  ֻמְחֶלֶטת 

ַּבֶּקֶׁשר ֶׁשָּלנּו ָלַרִּבי, ּוְלעֹוֵרר ַאֲהָבה ָלַרִּבי.

מֹו ֵלב ַחי ִלי ַדי, ַמָמׁש ּכְ ַאַהָבה ּבְ  ּבְ
י ַוַדאי . . . ָכל ִהְתמֹוְדדּות הּוא ִנְמָצא ִאיּתִ ּבְ

ַצַעד  עֹוד ַהיֹום ַאְתִחיל ּבְ
ִביל ַלַיַעד רּות ַהׁשְ  ִהְתַקׁשְ

י ֶאת ּכּוִלי ן ָלַרּבִ  ֶאְתַמֵסר, ֶאּתֵ
 ֶאת ְרצֹונֹו ַרק ְלַקֵים
ְפִקיד ַאַסֵים ְך ַהּתַ  ּכָ

ּתֹוִכי אן ּבְ ִדיָרה ַלה' ִלְבנֹות ּכַ

ההמנון - בפרק שלנו!



ר ּוָבֵטל  ָ ְמֻקּשׁ דּוַע ּכִ ּיָ ֶרק, ׁשֶ ּפֶ ִרים ּבַ נֹוָסף ַעל ַהּמּוְזּכָ ל ָחִסיד ּבְ ם ׁשֶ ְלִחּדּוָדא: ַנּסּו ִלְמצֹא ׁשֵ
ֲארּוַחת ָצֳהַרִיים. ֶרת ּבַ ּיֶ ֵלי ַהּסַ ר ָעָליו ִסיּפּור ְלָכל ַחּיָ ם מּוְזָמִנים ְלַסּפֵ י. ַאּתֶ ָלַרּבִ

ָלֵאָבִרים  נֹוֵתן  ַהּמַֹח  ׁשֶ מֹו  ּכְ מַֹח: 
נֹוֵתן  ֶלְך  ַהּמֶ ְך  ּכָ  ,__________

ָלָעם __________.

ָלֵאָבִרים  נֹוֵתן  ב  ַהּלֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵלב: 
נֹוֵתן  ֶלְך  ַהּמֶ ְך  ּכָ  ,__________

ָלָעם __________.

ֵלם: ְ א. ַהּשׁ

ִפיו:  'ה ְוַטֲעָנה ּבְ ֶמעַרּלֶ עָרֶל'ה, ָצץ ְלֶפַתע ׁשְ ין ֶמעְנָדֶל'ה ְלֶבּ יָחה לֹוֶהֶטת ּבֵ ל ׂשִ ִעּצּוָמה ׁשֶ ב. ּבְ
ִנים ַאֵחִרים.  י. ֵיׁש ָלֶהם, אּוַלי, ַרּבָ ר ָלַרּבִ ֵ ׁש רֹוִצים ְלִהְתַקּשׁ ּלֹא ַמּמָ ים ׁשֶ ה ֲאָנׁשִ יר ַהְרּבֵ "ֲאִני ַמּכִ
רֹוֶצה ִלְהיֹות ָחִסיד, הּוא  י? אּוַלי ַרק ִמי ׁשֶ ְוָקא ָלַרּבִ ּדַ ר  ֵ ִבים ְלִהְתַקּשׁ ם ֵהם ַחּיָ ּגַ ִמי ָאַמר ׁשֶ

ּלֹא – לֹא"... י. ּוִמי ׁשֶ ָקׁשּור ָלַרּבִ

ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ם  ּגַ י,  ָלַרּבִ ְקׁשּוִרים  -ם  -ּלָ ּכֻ ֵאיְך  ֶרק,  ּפֶ ּבַ בָֹאר  ַהּמְ י  ּפִ ַעל  'ה  ֶמעַרּלֶ ִלׁשְ יר  ְלַהְסּבִ ַנּסּו 
___________________________________________ ְמֻעְנָין.  ׁש  ַמּמָ
.___________________________________________________

י,  ָלַרּבִ ה  ַעּזָ ַאֲהָבה  ִהְתעֹוְרָרה  ּוְבִליּבֹו  י  ָהַרּבִ מּול   770- ּבִ ָעַמד  שֶמעְנָדֶל'ה  ַלְמרֹות  ג. 
ָמה  ה,  ָלּמָ ְוֶנֱעַלם.  ָחַלף  י  ָלַרּבִ ָהַאֲהָבה  ְוֶרֶגׁש  ַכח...  ׁשָ ְקָצת  הּוא  ְך  ּכָ ַאַחר  זֹאת  ָכל  ּבְ ֶלְך,  ַהּמֶ

ָעָיה?______________________________________________ ַהּבְ

אֹוֵמר,  ה  ּזֶ ַמה  יר  ְלַהְסּבִ ַנּסּו  ִהְתַלֲהבּות.  ּבְ עָרֶל'ה  ּבֶ יר  ִהְסּבִ י'",  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ 'ֵעז  הּוא  "ָחִסיד  ד. 
פֹוַעל:______________________________________________. ּבְ

ֶזה  ִאיׁש   .___ הּוא  ַהּתֹוָרה  ְלׁשֹון  ּבִ ירּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ  ,___ ַהּתַֹאר  ֶאת  דֹוֵרנּו  ּבְ ׁש  ִחּדֵ י  ָהַרּבִ
ָרֵאל'. ל ְקַהל ִיׂשְ ּנּוִיים: '___ ַהּדֹור' ְו'___ ּכָ ֵני ַהּכִ ׁשְ ְמתָֹאר ּבִ

דף עבודה
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ֹּבֶקר טֹוב!

ָּפַתְחִּתי ֶאת ֵעיַני ְלֶסֶדק ַצר ְוָרִאיִתי ֶאת ָהאֹור ַהּׁשֹוֵטף ֶאת ַהֶחֶדר. ִהְתַמַּתְחִּתי ִּבְזִריזּות ְוִׂשְמָחה 
ִמְּלָאה ֶאת ִלִּבי ִּפְתאֹום. ַׁשָּבת קֶֹדׁש, ַׁשָּבת ִראׁשֹוָנה ִעם ַהֶּמֶלְך.

ַלְמרֹות ֶׁשָּיַׁשְנִּתי ָעמֹק ַּכָּמה ָׁשעֹות, רֶֹׁשם ַהְּדָבִרים ֲעֵליֶהם ׂשֹוַחְחנּו ֶאְתמֹול ִלְפֵני ַהֵּׁשָנה ֹלא 
ָהַרִּבי  ֶאת  ְלַהְחִּדיר  ָיכֹל  ֲאִני  ּוִמְתּבֹוֵנן,  חֹוֵׁשב  רֹוֶצה,  ַרק  ֲאִני  ִאם   – ֵהיֵטב  ָזַכְרִּתי  ִנְמָחה. 

ְוַהֶּקֶׁשר ֵאָליו, ְּבָכל ֶרַגע ַּבַחִּיים.

ָאז ֶהְחַלְטִּתי. ֶהְחַלְטִּתי ֶׁשַהּיֹום ַהַּמְתִחיל ָּכֵעת, ִיְהֶיה יֹום ֶׁשל ָהַרִּבי. יֹום ֶׁשּבֹו ֶאְזּכֹור טֹוב ִמי 
ֲאִני ּוְלִמי ֲאִני ַׁשָּיְך, יֹום ֶׁשּבֹו ֹלא ָיצּוצּו ָחִליָלה ָּכל ִמיֵני ַּתָּקלֹות ֵמַהּסּוג ֶׁשָּקָרה ִלי ֶאְתמֹול. 

ֲאִני ִנְמָצא ֵאֶצל ָהַרִּבי, ַוֲאִני ֶׁשּלֹו! ֶׁשל ָהַרִּבי!

ְוַהְלַואי ֶׁשָהַרִּבי ֵיֵצא ִלְתִפַּלת ַהַּׁשָּבת, ֶׁשַּגם ַהּיֹום ֶאְזֶּכה ִלְראֹות אֹותֹו, ׁשּוב.

• • •

ְּבַהְכָרַזת  ִהְסַּתְּיָמה  מּוָסף  ְּתִפַּלת 
ַהּקֶֹדׁש 'ְיִחי ֲאדֹוֵננּו'. ֶאת ָּפָניו ֶׁשל 
ָזִכינּו  ֹלא  ֲעַדִין  ְׁשִליָט"א,  ָהַרִּבי 

ִלְראֹות ַהּיֹום.

ִלְזּכֹר  ִנִּסיִתי  ַהּיֹום  ָּכל  ְּבֶמֶׁשְך 
ָלַרִּבי,  ַהִּבּטּול  ֶאת  ּוְלַהְרִּגיׁש 
ָּכל  ֵיׁש  ִּבְכָלל.  ַקל  ָהָיה  ֹלא  ְוֶזה 
ַהְרֵּבה  ָּכְך  ָּכל  ְּדָבִרים,  ַהְרֵּבה  ָּכְך 
ַּבֲהִליָכה  ּוִמְקִרים.  ֵארּוִעים 
ַּבְּצִפיפּות  ַּבִּמְקֶוה,  ָּבְרחֹוב, 
ֲאִני   – ַהּתֹוָרה  ִּבְקִריַאת  ַּבְּתִפָּלה, 
ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ִלְהיֹות  ַהְּזַמן  ָּכל  ַחָּיב 
ְמַקֶּוה  ֶרַגע.  ַאף  ְלַפְסֵפס  ֹלא 

ֶׁשִהְצַלְחִּתי...

ֶרק ד' ּפֶ

ְרֵכי ּדַ
רוּת ְ ַהִהְתַקּשׁ

לּות ַהְכָרַזת ַהּקֶֹדׁש 'ְיִחי'. ְלׁשְ ּתַ << ִהׁשְ

ה ֲחִסיִדים  ּמָ יַחת כ"ח ִניָסן, ָחְתמּו ּכַ ר ָיִמים ְלַאַחר ׂשִ ִמְסּפַ
י ּבֹו ֵהם מֹוְסִרים ֶאת ַעְצָמם ַלֲחלּוִטין ְלָהִביא  "נ ָלַרּבִ ַעל ּפַ
'ְיִחי ֲאדֹוֵננּו  ּבְ "נ  ם ֶאת ַהּפַ ַנְחׁשֹון ִסּיֵ ִוד  ּדָ יַח. ר'  ׁשִ ֶאת ַהּמָ

יַח ְלעֹוָלם ָוֶעד'. ׁשִ ינּו ֶמֶלְך ַהּמָ מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ִוד  ּדָ ר'  ִהְכִריז  ַהִהְתַוֲעדּות,  סֹוף  ּבְ ן,  ִמּכֵ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ ת  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ
ַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶאת ַהְכָרַזת 'ְיִחי'. ַהֲחִסיִדים  ּפַ י ּבַ ִלְפֵני ָהַרּבִ
ָעָתם,  י, ּוְלַהְפּתָ יַצד ָיִגיב ָהַרּבִ יָמָתם ִלְראֹות ּכֵ ָעְצרּו ֶאת ְנׁשִ
ת, עֹוֵדד  ּבָ מֹוָצֵאי אֹוָתּה ׁשַ ְך ִחּיּוְך ָרָחב ְלֶעְברֹו. ּבְ י ִחּיֵ ָהַרּבִ
ִחי', ָלִראׁשֹוָנה. יַרת ַה'ּיְ ּקֹות ֲארּוּכֹות ֶאת ׁשִ ְך ּדַ ֶמׁשֶ י ּבְ ָהַרּבִ

ָכל  ּבְ ר  הּוׁשַ 'ְיִחי'  ּגּון  ַהּנִ תשנ"ג,  ַעֶצֶרת  ִמיִני  ׁשְ ֵמָאז 
ְמָרץ. יַח ְוָזָכה ְלִעּדּודֹו ַהּנִ ׁשִ י ֶמֶלְך ַהּמָ נּות מּול ָהַרּבִ ּמְ ִהְזּדַ
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ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה, ָיָצאנּו ֶּבעָרֶל'ה ַוֲאִני ַהחּוָצה ִלְסעּוַדת ַׁשָּבת ֵאֶצל ַסָּבא.

ָלַרִּבי,  ַהִהְתַקְּׁשרּות  נֹוֵׂשא  ְקָצת.  עֹוד  ָאִחי  ֶאת  'ַלְחֹלב'  ִהְזַּדְּמנּות  עֹוד  ֲעבּוִרי  ָהְיָתה  זֹו 
ֶׁשִּנְגָלה ִלְפֵני ִּבְמלֹוא ָעְצָמתֹו ַרק ֶאְתמֹול – ֲעַדִין ֹלא ָּברּור ֶאְצִלי ַלֲחלּוִטין.

רּות – ְלַמֲעֶׂשה ְּבֹפַעל ִהְתַקּׁשְ

"ְׁשַמע ֶּבעָרֶל'ה", ָּפַתְחִּתי, "ָאְמָנם ִהְסַּבְרָּת ִלי ֶאְתמֹול ְּדָבִרים ְּגבֹוִהים ְוִנְׂשָּגִבים ְּביֹוֵתר 
ַעל ִהְתַקְּׁשרּות ָלַרִּבי, ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבֶזה ֶׁשהּוא ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשִּלי, ְלַהְרִּגיׁש ֶׁשֲאִני ָּבֵטל ֵאָליו 
ַמה  ּוְלִהְתּבֹוֵנן.  ַלְחׁשֹב  ַהּיֹום  ָּכל  ָיכֹל  ֹלא  ֲאִני  ֲהֵרי  ִמַּדי.  ָּגבֹוַּה  ֶזה  ֶזה...  ֲאָבל  ְלַגְמֵרי. 

אֹוֶמֶרת ַהִהְתַקְּׁשרּות ָלַרִּבי – ְּבפַֹעל, ַּבַחִּיים ָהְרִגיִלים ֶׁשִּלי?"

"ַאָּתה צֹוֵדק", ִהְסִּכים ִאִּתי ֶּבעָרֶל'ה. "ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְׁשִאיר ֶאת ַהֶּקֶׁשר ָלַרִּבי ַרק ְּבֶרֶגׁש 
ֶׁשל ִּבּטּול ְוִהְתַמְּסרּות, ְּבַאֲהָבה ָלַרִּבי. ַהִּבּטּול ָלַרִּבי ְוַהֶּקֶׁשר ַהְּפִניִמי ִאּתֹו הּוא ַהָּבִסיס 
ְוָהִעָּקר, ֲאָבל ְּכֵדי ֶׁשַהִהְתַקְּׁשרּות ִּתְתַּגֶּלה ֶאְצֵלנּו ָּתִמיד ְּבַחֵּיי ַהּיֹום-יֹום, ְוֹלא ַרק ְּבִעּצּוָמּה 
ֶׁשל ִהְתַוֲעדּות ֲחִסיִדית ְמעֹוֶרֶרת – ְצִריִכים ַלֲעבֹד, ְלִהְתַנֵהג ְּכמֹו ְמֻקָּׁשר ָלַרִּבי ְּבַמֲעֶׂשה 

ְּבפַֹעל.

ַהַהְנָהגֹות  ָלַרִּבי.  ַהְמֻקָּׁשר  ֵמָחִסיד  ַהִּנְדָרׁשֹות  ֲחׁשּובֹות  ְוַהְנָהגֹות  ְּפָרִטים  ַהְרֵּבה  "ֶיְׁשָנם 
ָהֵאּלּו ֵהן ַהְּדָרִכים ְלִהְתַקֵּׁשר ֵאָליו ַּבּיֹום-יֹום".

"ֶזה ְּבִדּיּוק ַהְּזַמן", ָקַפְצִּתי ְוָאַמְרִּתי, "ַסֵּפר ִלי ַעל ָּכל ַהַהְנָהגֹות ָהֵאּלּו".

ֲאָבל  ְּבֶהְסֵּבר,  ָּפַתח  ְוִכְמַעט  ִהְסִּכים  ֶּבעָרֶל'ה 
ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֶּזה ֹלא ָהָיה ְּבִדּיּוק ַהְּזַמן...

ֶּבעָרֶל'ה  ָאִחי  ָקַלט  ָהַעִין,  ִמָּזִוית 
ֹלא  ִּבְמִהירּות  ֶׁשָרץ  ָּבחּור 
ְּבִלי  ָּבאנּו.  ִמֶּמּנּו  ַלִּכּוּון  ְרִגיָלה 
ָלרּוץ  ָאִחי  ֵהֵחל  ְלֶרַגע,  ַלְחׁשֹב 

ִמְתָּפֶרֶצת  ְּכֶׁשִּמְּגרֹונֹו  ַאֲחָריו 
 – "ִמְנָחה?"  ַהְּׁשֵאָלה: 

ֶאת  ַהָּבחּור  ָזַרק  "ֶיעס!" 
ְּבִריָצה  ְוִהְמִׁשיְך  ַהְּתׁשּוָבה 

ַקַּדְחָּתִנית.

ִמֶּזה,  יֹוֵתר  ָצִריְך  ָהָיה  ֹלא  ָאִחי 
הּוא ָמַׁשְך ִּבְזרֹוִעי ּוָפַתְחנּו ַיַחד ְּבִריָצה. 
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"ָהַרִּבי יֹוֵצא ַעְכָׁשו ְלִמְנָחה", ָקָרא ְּבַלַהט, "ָאסּור ָלנּו ְלַפְסֵפס!"

זֹוֶכה  ֲאִני  ָּבּה  זֹו,  ְּבַׁשָּבת  ַהְּׁשִנָּיה  ַהַּפַעם  ִנְפָלא!  ַּכָּמה  ֲעבּוִרי.  ַמְפִּתיָעה  ְּבׂשֹוָרה  ָהְיָתה  זֹו 
ְלִהְתַּפֵּלל ִעם ָהַרִּבי!

ִּבְמֻבָּגִרים  ְמֵלִאים  ָהיּו  ָהְרחֹובֹות  ָּכל  ְלַבד.  ֹלא  ֶׁשֲאַנְחנּו  ְוִגִּליִתי  ּוְׂשמֹאָלה  ָיִמיָנה  ִהַּבְטִּתי 
ִויָלִדים, ֻּכָּלם ָרִצים ִּבְמִהירּות ְלִכּוּון ֶאָחד ְוָיִחיד. 770.

ְרִאַּית ְּפֵני ָהַרִּבי

ְּבתֹוְך ַהֲהֻמָּלה ַהְּגדֹוָלה ִּב-770, ִהְצִליַח ֶּבעָרֶל'ה ְלַסֵּדר ֲעבּוֵרנּו ָמקֹום טֹוב. "ִהַּגְענּו ַּבְּזַמן, 
ָּברּוְך ה'", ִהְתַנֵּׁשף ָאִחי, ְמַנֶּסה ְלֵהָרַגע. "עֹוד ַּכָּמה ַּדּקֹות ִיָּכֵנס ָהַרִּבי ְלַחְדרֹו ַהְּמֻיָחד. ְנַקֶּוה 

ֶׁשֵּיֵצא ַּגם ַלִּמְרֶּפֶסת ְּבִסּיּום ַהְּתִפָּלה, ְוָאז נּוַכל ִלְראֹות אֹותֹו..."

ַעל  ֶׁשִּנְקְטָעה,  ִמִּׂשיָחֵתנּו  ֶהְסֵּבר  ִלי  ַחָּיב  עֹוד  "ַאָּתה  ִהְזַּכְרִּתי,  ֶּבעָרֶל'ה",  ִּתְׁשַּכח,  ַאל  "ַרק 
ַהַהְנָהגֹות ֶׁשל ַהִהְתַקְּׁשרּות ָלַרִּבי".

"ַאָּתה ֶּבֱאֶמת צֹוֵדק", ִהְּנֵהן ָאִחי ְּברֹאׁשֹו. "ְוִאם ְּכָבר ִהְזַּכְרָּת, ֶּבֱאֶמת ֶאָחד ָהִעְנָיִנים ָהִעָּקִרִּיים 
ָהַרִּבי,  ַעל  ְלִהְסַּתֵּכל  ַהְּזכּות  אֹותֹו.  ִלְראֹות   – ָּפׁשּוט  הּוא  ָלַרִּבי,  ָחִסיד  ֵּבין  ַּבֶּקֶׁשר  ְּביֹוֵתר 
ְמַקֶּׁשֶרת אֹוָתנּו ָלַרִּבי ְּבָעְצָמה ְּגבֹוָהה ְּביֹוֵתר – יֹוֵתר ִמָּכל ָּדָבר ַאֵחר, ָהְרִאָּיה ֶׁשל ָהַרִּבי ִהיא 

ָּפׁשּוט... ָּפׁשּוט..." 

"ָהֱאֶמת ִהיא", ִנְכַנְסִּתי ִלְדָבָריו, "ֶׁשֲאִני ֹלא ָצִריְך ֻּדְגָמאֹות ְוֶהְסֵּבִרים, ַעל ַהֲחִׁשיבּות ִּבְרִאַּית 
ָהַרִּבי. ֲאִני יֹוֵדַע ֵמַעְצִמי. ָּכל ַמה ֶּׁשָּׁשַמְעִּתי ְוֵהַבְנִּתי ַעל ָהַרִּבי ַעד ַהּיֹום, ֹלא ָּפַעל ָעַלי ָּכל ָּכְך 

–ְּכמֹו ַהְּזכּות ָלּה ָזִכיִתי ֶאְתמֹול, ִלְראֹות ְּבֵעיַני ֶאת ָהַרִּבי. ֶזה ֶּבֱאֶמת ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ְלַגְמֵרי!"

"ָנכֹון ְמאֹוד!" ִהְסִּכים ָאִחי. "ְוַהִּסָּבה ְּפׁשּוָטה. ִאם ֹלא רֹוִאים 
ְּבִעָּקר  ָלַרִּבי  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  ַמְרִּגיִׁשים  ֲאַנְחנּו  ָהַרִּבי,  ֶאת 
ַהְּדָבִרים  ִמֶּמּנּו –  ֶׁשְּמַקְּבִלים  ְּפָרִטים  ִמיֵני  ָּכל  ְיֵדי  ַעל 
ַהִּצּוּוִיים  ֶׁשּׁשֹוְמִעים ִמֶּמּנּו, ַהְּבָרכֹות ֶׁשהּוא נֹוֵתן אֹו 
ֲאַנְחנּו  ָהַרִּבי,  ֶאת  ְּכֶׁשרֹוִאים  ֲאָבל  ְמַצֶּוה.  ֶׁשהּוא 
ַמְרִּגיִׁשים ּוִמְתַקְּׁשִרים אֹוטֹוָמִטית ָלַרִּבי ְּבַעְצמֹו! 
ְוַהְּפָרִטים...  ַהֶהְסֵּבִרים, ַהַהְׁשָּפעֹות  ְלַמְעָלה ִמָּכל 
ַאֶחֶרת  ּפֹוֵעל  ֶׁשֶּזה  ָּברּור  ְוֶזהּו!  ָהַרִּבי  ָּפׁשּוט 

ְלַגְמֵרי..."

ֵלב  שְַׂמִּתי  ֲאדֹוֵננּו'.  'ְיִחי  ְּבִׁשיַרת  ַהָּקָהל  ָּפַצח  ֵּביְנַתִים 
ֶׁשַּמָּבֵטי ֻּכָּלם ִנָּׂשִאים ְלַמְעָלה, ֶאל ַהֶחֶדר ַהְּמֻיָחד ֶׁשל ָהַרִּבי.
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ָאַחְזִּתי ֶאת ַהִּסּדּור ְּבֶחְרַדת קֶֹדׁש ְּכֶׁשֵהַבְנִּתי ֶׁשָהַרִּבי ִנְכָנס ַלֶחֶדר. ָאְמָנם ִאי ֶאְפָׁשר ִלְראֹות 
ַמה ּקֹוֶרה ַּבֶחֶדר, ֲאָבל ָהַרִּבי ָּכאן. ֲאִני ִנָּצב ַמָּמׁש ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך!

"ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתָך..."

ְּבתֹוְך  ַמָּבִטי  ֶאת  ְלַמֵּקד  ִהְׁשַּתַּדְלִּתי  ְוַהִהְתַרְּגׁשּות,  ַהְּמהּוָמה  ַלְמרֹות  ֵהֵחָלה.  ַהְּתִפָּלה 
ַהִּסּדּור. ְּתִפָּלה ִעם ָהַרִּבי ֵאיָנּה 'ְסָתם' ְּתִפָּלה, ֲאִני ַחָּיב ְלִהְתַאֵּמץ יֹוֵתר ִמָּתִמיד.

ִלְקַראת ִסּיּום ַהְּתִפָּלה, ָצף ַהֶּמַתח ְּבִלִּבי – ַהִאם ָהַרִּבי ַיֲעבֹר ֵמַהֶחֶדר ֶאל ַהִּמְרֶּפֶסת? אֹו 
ֶׁשָּמא... ָחִליָלה, ֹלא ִנְזֶּכה ִלְראֹותֹו... ִקִּויִתי ֶׁשֶאְזֶּכה ׁשּוב.

ַהִּוילֹונֹות ַּבִּמְרֶּפֶסת ָזזּו ַאְך ֹלא ִנְפְּתחּו. ִהְמַׁשְכִּתי ְלַצּפֹות ִּבְדִריכּות.

ֵאַלי  ֵּביְנַתִים", ָלַחׁש  ִּפְרֵקי ָאבֹות,  ָּדָבר ֹלא ָקָרה. "ּבֹא נֹאַמר  ִהְסַּתְּיָמה, ְוׁשּום  ַהְּתִפָּלה 
ָאִחי. ִּדְפַּדְפִּתי ֶאל ַהֶּפֶרק ַהֲחִמיִׁשי, ַאְך ֹלא ִהְצַלְחִּתי ְלִהְתַרֵּכז.

ָהַרִּבי ֵיֵצא?

ָּכמֹוִני, עֹוד ַאְלֵפי זּוגֹות ֵעיַנִים ִנְּׂשאּו ְּבִצִּפָּיה ֶאל ַהִּמְרֶּפֶסת. ִסַּיְמנּו ִּפְרֵקי ָאבֹות, ַוֲעַדִין 
ֵאין ְּבׂשֹוָרה... ַּכָּמה ַּדּקֹות ֶׁשל ַהְמָּתָנה ָחְלפּו. ֵחֶלק ֵמָהֲאָנִׁשים ִהְתַּפְּזרּו.

ָלֶלֶכת  "ֶאְפָׁשר  ְּבקֹולֹו.  ֲעֻמָּקה  ְוַאְכָזָבה  ָאִחי,  ָאַמר  יֹוֵתר",  ְלַחּכֹות  ְלַמה  ֶׁשֵאין  "ִנְרֶאה 
ִלְסעּוַדת ַׁשָּבת... ָהַרִּבי ָחַזר ְלַחְדרֹו ַהָּקדֹוׁש ְּבִלי ְלֵהָראֹות ֵאֵלינּו".

ָּפַני ָנְפלּו. ֵאיזֹו ַאְכָזָבה! ַּכָּמה נֹוָרא! ָאְמָנם ָזִכיִתי ְלִהְתַּפֵּלל ִעם ָהַרִּבי, ֲאָבל – ֲאִני ָּכל 
ָּכְך רֹוֶצה ַּגם ִלְראֹות אֹותֹו!

ִצּיּור ְּפֵני ָהַרִּבי

ָּפִניִתי  ָיָצא",  ֹלא  ָהַרִּבי – הּוא  ֶאת  ִלְראֹות  ָחׁשּוב  ַּכָּמה  ִלי  ְּכֶׁשִהְסַּבְרָּת  ַעְכָׁשו,  "ַּדְוָקא 
ְלָאִחי ְּבִתְסּכּול, ְּכֶׁשִהְתַחְלנּו ִלְצעֹד ֲחָזָרה ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ַסָּבא. "ַמה ָּׁשֶוה ַהֶהְסֵּבר – ִאם 

ַּתְכֶל'ס, ִאי ֶאְפָׁשר ִלְראֹות אֹותֹו..."

"ֶזה ְּבֶהְחֵלט ָאיֹם ְונֹוָרא". ָהֶעֶצב ָׁשַלט ְּבָפָניו ֶׁשל ָאִחי, הּוא ָׁשַתק ְלַכָּמה ְרָגִעים.

ֶׁשל  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַהִהְתַקְּׁשרּות  ֶאת  ְלַקֵּבל  ֶּדֶרְך  "ֶיְׁשָנה  ִּפְתאֹום,  ִהְתַנֵער  ְּבֶעֶצם",  "ֲאָבל 
ְרִאַּית ָהַרִּבי, ַּגם ַּכֲאֶׁשר ֹלא רֹוִאים אֹותֹו. ְויֹוֵתר ִמָּכְך, ֲאִפּלּו ְּכֶׁשְרחֹוִקים ֵמָהַרִּבי ְמאֹוד, 

ְּבַּגְׁשִמיּות אֹו ְּברּוָחִנּיּות, ַהּכַֹח ֶׁשל ְרִאַּית ָהַרִּבי ָיכֹל ְלַהְׁשִּפיַע".

"ֵאיְך?" ָׁשַאְלִּתי ִּבְתִמיָהה.
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"ָהַרִּבי אֹוֵמר", ִהְסִּביר ָאִחי, "ֶׁשַּגם ְּכֶׁשֹּלא רֹוִאים ֶאת ָהַרִּבי, ֶאְפָׁשר ְלַצֵּיר ֶאת ָּפָניו ַהְּקדֹוׁשֹות. 
ְוֹלא   – אֹותֹו  ֶׁשָרִאינּו  ַהִּנְפָלִאים  ָּבְרָגִעים  ְלִהָּזֵכר  ָּפָניו,  ֶאת  ְּבַמְחַׁשְבֵּתנּו  ּוְלָתֵאר  ְלִהְתּבֹוֵנן 
ְּבתֹור ִזָּכרֹון ָיָׁשן, ֶאָּלא ִלְקֹלט ֶׁשָהַרִּבי ִנְמָצא ַמָּמׁש ְלָפֵנינּו, ַעְכָׁשו. ְלִצּיּור ָּפָניו ֵיׁש ּכַֹח, ַמָּמׁש 

ְּכִאּלּו רֹוִאים ֶאת ָהַרִּבי, ְלַחֵּלץ אֹוָתנּו ִמָּכל ַהְּקָׁשִיים".

"ֲאָבל ֹלא ֻּכָּלם ְיכֹוִלים ְלִהָּזֵכר ִּבְרִאַּית ָהַרִּבי, ֵיׁש ָּכֵאּלּו ֶׁשֹּלא ָראּו אֹותֹו ַאף ַּפַעם. ֲאִני ְלָמָׁשל, 
ִלְפֵני ֶׁשִהַּגְעִּתי..." ִהְמַׁשְכִּתי ְלַהְקׁשֹות.

"ַּגם ְלֶזה ֵיׁש ִּפָּתרֹון", ָעָנה. "ָהַרִּבי אֹוֵמר ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַצֵּיר ֶאת ְּפֵני ָהַרִּבי, ַּגם ַעל ְיֵדי ְּתמּוָנה. 
ַמִּביט  ֶׁשהּוא  ְוזֹוְכִרים  ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ַּבְּתמּוָנה  ִמְסַּתְּכִלים  ַּכֲאֶׁשר 
ָעֵלינּו ַמָּמׁש ָּכֵעת, ֶזה ּפֹוֵעל ָעֵלינּו ֶאת ַהֶּקֶׁשר ָלַרִּבי – 

ְּכמֹו ִּבְרִאָּיה.

"ֶאת ַהִהְתַקְּׁשרּות ַהְּמֻיֶחֶדת ַעל ְיֵדי ְּתמּוָנה, ֶאְפָׁשר 
ִלְראֹות ַּכָּמה ְּפָעִמים ִּבְדָבָריו ֶׁשל ָהַרִּבי. ְלָמָׁשל, 
ְרצּויֹות,  ֹלא  ַמְחָׁשבֹות  ַעל  ֶׁשִהְתלֹוֵנן  ֶלָחִסיד 
ֶׁשל  ְּתמּוָנה  ַּבִּכיס  ֶאְצלֹו  ְלַהְחִזיק  ָהַרִּבי  ִצָּוּה 
ָהַרִּבי – ְּכֶׁשַּכָּוָנתֹו ָלַרִּבי ָהַרַּי"צ – ּוְבָכל ַּפַעם ָּבּה 
ְוַיִּגיד  ַּבְּתמּוָנה  ַיִּביט  ַהַּמְחָׁשבֹות,  אֹותֹו  ַיְטִרידּו 

ַלֵּיֶצר ָהַרע: 'הּוא' ִמְסַּתֵּכל!"

• • •

ִלּמּוד ּתֹוָרתֹו

ְלַאַחר ְסעּוַדת ַהַּׁשָּבת ִעם ַסָּבא ִהְתַיַּׁשְבִּתי ְּבִטְבִעּיּות ַעל ַהַּסָּפה ְלִצּדֹו ֶׁשל ָאִחי.

"עֹוד ֹלא ִסַּיְמנּו, ֶּבעָרֶל'ה...

"ִהְסַּבְרָּת ִלי ָּדָבר ֶאָחד, ָחׁשּוב – ְלַצֵּיר ֶאת ָּפָניו ֶׁשל ָהַרִּבי. ֲאָבל ַאָּתה ֵמִבין, ֶׁשֲאִני ֹלא ָיכֹל 
ָּכל ַהּיֹום ָלֶׁשֶבת, ַלְחׁשֹב ּוְלַצֵּיר ֶאת ָהַרִּבי ְּבַמְחַׁשְבִּתי. ָמה עֹוד? ֵאיְך ִמְתַקְּׁשִרים ָלַרִּבי ִּבְׁשָאר 

ַהּיֹום?"

"ֵיׁש עֹוד ֶּדֶרְך, ֲחׁשּוָבה ְמאֹוד", ָּפַתח ָאִחי ְּבֶהְסֵּבר. "ִלְלמֹד ֶאת ּתֹוָרתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי – ַהַּמֲאָמִרים, 
ַהִּׂשיחֹות...

"ַהּתֹוָרה ֶׁשל ָהַרִּבי ִהיא ֹלא ַרק אֶֹסף ֶׁשל ְּדָבִרים ֲחׁשּוִבים ֶׁשָהַרִּבי ַמְׁשִמיַע ָלנּו. ְּבתֹוְך ַהּתֹוָרה 
ֶׁשל ָהַרִּבי, ִנְמָצא הּוא ַעְצמֹו! ָהַרִּבי 'ִהְכִניס' ֶאת ַעְצמֹו ְּבתֹוָרתֹו".
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"ַמה ּזֹאת אֹוֶמֶרת?" ָׁשַאְלִּתי.

ְמִביִנים ֶאת  ֲאַנְחנּו ֹלא ַרק  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ּתֹוָרה,  ִּבְכָלל –  "ְּכמֹו ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה 
ַהִּצּוּוִיים ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ּוִמְתַּפְלְּפִלים ְּבָחְכָמתֹו. ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמֶּזה, ְּבתֹוְך ַהּתֹוָרה 
ֵאָליו  ִמְתַחְּבִרים  ֲאַנְחנּו  ַהִּלּמּוד  ְיֵדי  ְוַעל  ְּבַעְצמֹו,  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ִּכְבָיכֹול,  ִנְמָצא, 

ּוְמַקְּבִלים ֶאת ַהַחּיֹות ָהֱאֹלִקית ֶׁשעֹוֶבֶרת ֶּדֶרְך ַהּתֹוָרה.

'ַּצִּדיִקים  "ָּכְך ַּגם ֵאֶצל ַרּבֹוֵתינּו ְנִׂשיֵאנּו – ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַחַּז"ל שֶׁ
ַמה  ֶאת  לֹוְמִדים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַרק  ֹלא   – ְלבֹוְרָאם'  ּדֹוִמים 
ִנְמָצִאים.  ַעְצָמם  ֵהם  ּתֹוָרָתם  ְּבתֹוְך  ֶאָּלא  ָאְמרּו,  ֶּׁשֵהם 

ְוָלֵכן, ְּבֶרַגע ֶׁשֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשל ָהַרִּבי, 
ֲאִפּלּו ִאם ֲאַנְחנּו ֹלא ַמָּמׁש ַמְרִּגיִׁשים ְּבאֹותֹו ֶרַגע ֶאת 

ָלַרִּבי.  ִמְתַחְּבִרים  ֲאַנְחנּו  ִמָּיִדי  ְּבאֶֹפן   – ָלַרִּבי  ַהֶּקֶׁשר 
ֶׁשל  ָה'ֲעָגָלה'  ַעל  ְוִנְמָצִאים  ַהֶּדֶלת'  ְּבָיִדית  'אֹוֲחִזים 

ָהַרִּבי – ְּכִפי ֶׁשָהַרִּבי ִהְתַּבֵּטא ַּפַעם".

"ָאז ָקִדיָמה, ּבֹוא ִנְלַמד!" ִהַּצְעִּתי אֹוטֹוָמִטית.

ָאִחי ַנֲעָנה ְּבִׂשְמָחה. הּוא ִנַּגׁש ֶאל ַהִּסְפִרָּיה ְוָׁשַלף 'ִלּקּוֵטי ִׂשיחֹות' ֵמַהַּמָּדף.

ָהַרִּבי  ֶׁשל  ִׂשיָחה  ִלְראֹות  ִּבְׁשִביִלי  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַּפַעם  ֶׁשּזֹו  ָלֶכם  ֲאַגֶּלה  ַהֵּלב,  ַעל  ָיד  ִעם 
ַהְּדָבִרים  ֶאת  ִלְלמֹד   – ָׁשֶוה  ָהָיה  ֶזה  ֲאָבל  ָּכֶזה.  ַמֶּׁשהּו  אֹו  ַחי'  'ַמְעָין  ֹלא   – ִמִּבְפִנים 

ים ֶׁשל ָהַרִּבי, ָּכאן ִנְמָצא ָהַרִּבי ַמָּמׁש! ַהְּמקֹוִריִּ

ֶזה ָהָיה ְקָצת ָקֶׁשה, ֲאָבל ַאֲחֵרי ֶׁשֶּבעָרֶל'ה ִהְסִּביר ִלי – ְּכמֹו ֶׁשהּוא יֹוֵדַע – ָיכְֹלִּתי ַּגם 
ֲאִני ְלָהִבין ֶאת ַהֶהְסֵּבר ֶׁשל ָהַרִּבי. ֲהָנָאה ִמְּלָאה אֹוִתי ְּכֶׁש'ָּתַפְסִּתי' ִּפְתאֹום ֶאת ַהְּנֻקָּדה 

ַּבִּׂשיָחה.

ְלִהְתַקֵּׁשר  רּוָחִנית  'ְסֻגָּלה'  ַרק  ֶזה ֹלא  ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֶׁשְּכֶׁשּלֹוְמִדים  ִלי  "ִנְרֶאה 
ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים  ָהַרִּבי ַעְצָמם ּפֹוֲעִלים ָעֵלינּו.  ְלִסּיּום. "ַהֶהְסֵּבִרים ֶׁשל  ִהְפַטְרִּתי  ֵאָליו", 

ּוְמִביִנים ִּבְׁשִביל ַמה נֹוַלְדנּו, ָמה ַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו ָּבעֹוָלם, ּוָמה ָהַרִּבי רֹוֶצה ֵמִאָּתנּו".

"ָנכֹון ְמאֹוד!" ֶנֱהָנה ָאִחי. "ְּבִדּיּוק ָלֵכן, ְּכַדאי ְמאֹוד ֶׁשִּתְקַּבע ְלַעְצְמָך ִהְזַּדְּמֻנּיֹות ְּתִדירֹות 
ִלְלֹמד ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשל ָהַרִּבי. ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר".

• • •

ַאֲחֵרי ֵצאת ַהַּׁשָּבת, ָיכְֹלִּתי ָלֶׁשֶבת ַּבַּבִית ֶׁשל ַסָּבא ּוְלַסֵּכם ַּבֲהָנָאה ַׁשָּבת ֻמְצַלַחת ְּביֹוֵתר.

ִמְנָחה  ַאֲחֵרי  ַהַּמֲאָמר  ְזַמן  ֶאת  ְמַנֵּצל  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ֲאִני  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ 
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ְלִמְׂשָחק ַּבחּוץ, ִעם ַהֲחֵבִרים. זֹו ָהְיָתה ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ְּבַחַּיי ֶׁשָּיַׁשְבִּתי ְוִהְקַׁשְבִּתי ֶלָחִסיד 
ַהחֹוֵזר ִּב-770. ָיַדְעִּתי, ֶׁשְּבֶעֶצם ְּבתֹוְך ַהַּמֲאָמר ֶׁשהּוא חֹוֵזר, ִנְמָצא ָהַרִּבי ְּבַעְצמֹו! זֹו ֶּדֶרְך 

ְמֻצֶּיֶנת ְלַיֵּׂשם ֶאת ַמה ֶּׁשָּׁשַמְעִּתי ַעל ִלּמּוד ּתֹוָרתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי.

ָאה, ְוַגם ֹלא ִהְפַסְדִּתי ֶאת ַהְּזכּות ַהֲחׁשּוָבה ֹלא ָּפחֹות, ִלְראֹות ֶאת ָהַרִּבי. ׁשּוב ָזִכיִתי! ְּבִסּיּום 
ַה'ַהְבָּדָלה',  ִלְקַראת  ִהְתַאְכַזְבִּתי.  ֹלא  ְוִקִּויִתי,  ִצִּפיִתי  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשָּכל  ַאֲחֵרי  ַעְרִבית,  ְּתִפַּלת 
ְלִבְרַּכת  ֶהֱאִזין  הּוא  ַהִּמְרֶּפֶסת!  ֶאל  ְׁשִליָט"א  ָהַרִּבי  ָיָצא 
ַהַּמְבִּדיל, ְוָיכְֹלִּתי ֲאִפּלּו ְלַהְבִחין ִּבְׂשָפָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות 

ִמְתַנַעְנעֹות ַּבֲאִמיַרת 'ָאֵמן'.

ְּברֹאׁשֹו  ִנְמָרִצים,  ְלִעידּוִדים  ַּגם  ָזִכינּו  ּוְלִסּיּום 
ִּבְתנּועֹות  ַה'ְּיִחי'.  ְלִׁשיַרת  ָהַרִּבי,  ֶׁשל  ַהָּקדֹוׁש 
ֲחָזקֹות ּוְמֻיָחדֹות ִהְגִּביר ָהַרִּבי ֶאת ֶקֶצב ַהִּׁשיָרה, 
ְלִׂשְמָחָתם ָהַרָּבה ֶׁשל ַהֲחִסיִדים ֶׁשִּקְּפצּו ַמְעָלה 
ָוַמָּטה ְּבִהְתַלֲהבּות, ְוִהְמִׁשיכּו ְּבִרּקּוִדים סֹוֲעִרים 

עֹוד ַהְרֵּבה ַאֲחֵרי ֶׁשִּנְסַּגר ַהִּוילֹון...

ָחָזק  ּכֹחֹות  ִמְטָען  ִעם  ָיִמין,  ְּבֶרֶגל  ִנְפַּתח  ַהָּׁשבּוַע 
ֶׁשִּקַּבְלִּתי ֵמָהַרִּבי. ַהְלַואי ֶׁשַאְצִליַח ְלַנֵּצל אֹותֹו ָּכָראּוי.

• • •

ְּכִתיָבה ָלַרִּבי

ֶּבעָרֶל'ה ִהְתַיֵּׁשב ְלָיִדי ַעל ַהַּסָּפה. "ָּכֵעת, ְלַאַחר ֶׁשָּיְצָאה ַהַּׁשָּבת, ֶאְפָׁשר ְלַהְזִּכיר עֹוד ֶּדֶרְך ֶׁשל 
ִהְתַקְּׁשרּות ָלַרִּבי. ַמֶּׁשהּו ֶׁשַּמְתִאים ִּבְמֻיָחד ִלימֹות ַהחֹול".

ָׂשַמְחִּתי ִלְׁשמַֹע ִמֶּמּנּו עֹוד. "נּו..." ִהְפַצְרִּתי.

"ִלְכּתֹב ָלַרִּבי, ַּכּמּוָבן!

"ִּדַּבְרנּו ֲהֵרי ַעל ָּכְך ֶׁשָהַרִּבי הּוא ָהרֹאׁש ֶׁשָּלנּו ְוֶאת ַהּכֹל ֲאַנְחנּו ְמַקְּבִלים ִמֶּמּנּו. ָּברּור, ִאם ֵּכן, 
ֶׁשָּכל ְּפָרט ּוְפָרט ַּבַחִּיים ֶׁשָּלנּו ָצִריְך ִלְהיֹות ָקׁשּור ֵאָליו. ְּבָכל ִעְנָין ּבֹו ָאנּו ְזקּוִקים ִלְבָרָכה 

ְוַהְׁשָּפָעה ְמֻיֶחֶדת ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַבֵּקׁש זֹאת ֵמָהַרִּבי".

"ֲאָבל ֶזה ֹלא ַמֶּׁשהּו ָּכל-ָּכְך יֹום יֹוִמי", ֵהַעְרִּתי. "ִלְכּתֹב ָלַרִּבי? ֶזה ַרק ַּכֲאֶׁשר ְצִריִכים ַמֶּׁשהּו 
ְמֻיָחד..."

"ַמָּמׁש ַמָּמׁש ֹלא", ָּפַסק ָאִחי ְּבַתִּקיפּות. "ַחָּיִבים ְלַדֵּוַח ָלַרִּבי ַמה ּקֹוֶרה ִאָּתנּו ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר, 
ַּגם ְּבִלי ִסָּבה ְמֻיֶחֶדת. ָּפׁשּוט ִּבְגַלל ֶׁשָהַרִּבי הּוא ָהרֹאׁש ֶׁשָּלנּו, ַוֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ִלְהיֹות ְקׁשּוִרים 
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ִיְהֶיה,  ִאּתֹו  ַהֶּקֶׁשר   – יֹוֵתר  ָלַרִּבי  ֶׁשִּנְכּתֹב  ְּכָכל  ְקַטִּנים.  ֲהִכי  ַּבְּפָרִטים  ַּגם  ָּתִמיד,  ֵאָליו 
ַּכּמּוָבן, יֹוֵתר ָקבּוַע, מּוָחִׁשי ְויֹוְמיֹוִמי.

ְמַבֵּקׁש  ָהַרִּבי  ָּבֶהם  ִמְכָּתִבים  ֵאיְנְספֹור  ִנְרֶאה  ָהַרִּבי,  ֶׁשל  קֶֹדׁש'  ְּב'ִאְּגרֹות  ִנְסַּתֵּכל  "ִאם 
ֶׁשִּיְכְּתבּו לֹו עֹוד ָועֹוד, אֹו ִמְתַּפֵּלא – ַּכֲאֶׁשר ִמיֶׁשהּו ִהְפִסיק ָלַאֲחרֹוָנה ִלְכּתֹב. ַּכּמּוָבן 
ֶׁשֹּלא ּכֹוְתִבים ָלַרִּבי ַעל ָּכל ְׁשטּות. ֲאָבל ָּכל ָּדָבר, ֲאִפּלּו ָקָטן, ֶׁשָחׁשּוב ָלנּו ְונֹוֵגַע ָלנּו – 

ְצִריִכים ִלְכּתֹב ּוְלַדֵּוַח ָעָליו ָלַרִּבי.

ְלַבֵּקׁש  ְמַמֲהִרים  ָצָרה  ֶׁשְּבֵעת   – ָצרֹות'  ֶׁשל  'ֲחִסיִדים  ַעל  ִהְתלֹוְננּו  ְנִׂשיֵאנּו  "ַרּבֹוֵתינּו 
ְּבָרָכה ִויׁשּוָעה, ֲאָבל ׁשֹוְכִחים ְלַבֵּׂשר ָלַרִּבי ַּכֲאֶׁשר ַהַּמָּצב טֹוב.

"ּוַפַעם ָקָרה, ֶׁשָחִסיד ֶאָחד ִּבֵּקׁש ְּבָרָכה ַעל ִאְׁשּתֹו ֶׁשַּמָּצב ְּבִריאּוָתּה ָהָיה ָחמּור, ּוְלַאַחר 
ְזַמן ָמה ָׁשַאל אֹותֹו ָהַרִּבי ִלְׁשלֹוָמּה, ְוהּוא ָעָנה ֶׁשַהּכֹל ְּבֵסֶדר. ָהַרִּבי ִהְתַּפֵּלא ַמּדּוַע הּוא 
ֹלא ִּדֵּוַח ׁשּוב, ַּכֲאֶׁשר ַהְּבָעָיה ִנְפְּתָרה, ְוָאַמר: 'ֲהֵרי ַּכֲאֶׁשר ְסַבְלֶּתם, ָסַבְלִּתי ַיַחד ִאְּתֶכם – 

ּוַמּדּוַע ַּכֲאֶׁשר ַאֶּתם ְׂשֵמִחים, ֵאיֶנִּני ָיכֹל ַּגם ְלִהְׁשַּתֵּתף ְּבִׂשְמַחְתֶכם?'"

ֶּבֱאֶמת,  ָלַרִּבי  ָּכַתְבִּתי  ָהַאֲחרֹוָנה  ַּבַּפַעם  ָמַתי  ַלְחׁשֹב.  ְמַנֶּסה  ְרָגִעים,  ְלַכָּמה  ִהְׁשַּתַּתְקִּתי 
ִּבְרִצינּות, ְּכמֹו ְלַאָּבא ֶׁשִּלי? ּוִבְכָלל, ַּפַעם ְּבַכָּמה ְזַמן יֹוֵצא ִלי ִלְכּתֹב?...

"אּוַלי ֶאְכּתֹב ָלַרִּבי ָהֶעֶרב", ִהְרַהְרִּתי ְּבקֹול.

"ַרְעיֹון ְמֻצָּין", ֵהִגיב ָאִחי. "ָחׁשּוב ִלְכּתֹב ָלַרִּבי, ְוַכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר. ֲאָבל ְּכַדאי ַּגם ֶׁשִּתְזּכֹר 
ָּכַתְבנּו  ֵאיְך  ַּגם  ְויֹוֵדַע  ֶׁשָּלנּו  ַהִּמְכָּתב  ֶאת  ָהַרִּבי קֹוֵרא  ָהְראּוָיה.  ִּבְרִצינּות  זֹאת  ַלֲעׂשֹות 
אֹותֹו, הּוא קֹוֵרא ַּגם 'ֵּבין ַהּׁשּורֹות'. ָהיּו ְּפָעִמים ֶׁשָהַרִּבי ִזָהה ַּבִּמְכָּתב ֶׁשַהּכֹוֵתב ֹלא ָהַלְך 

ַלִּמְקֶוה ְּבאֹותֹו יֹום, ְוָהַרִּבי ֵהִעיר ַעל ָּכְך... ְּבִקּצּור, ֶזה ֹלא ִמְׂשָחק".

ִנְכַנְסִּתי ֶאל ַהִּדיָרה ּוִמָּיד ִהְתַחְלִּתי ְלִהְתּכֹוֵנן. ָנַטְלִּתי ָיַדִים, ָנַתִּתי ְצָדָקה ְוִהַּבְטִּתי ַּבְּתמּוָנה 
ֶׁשל ָהַרִּבי. ְלַאַחר ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות, ָהִייִתי מּוָכן.

ְוִלְמחֹק,  ְלַנֵּסַח  ִלְטיּוָטה,  ֶאָחד   – ֲחָלִקים  ַּדִּפים  ְׁשֵני  ָלַקְחִּתי 
ִהְתַחְלִּתי  ַהּסֹוִפי.  ַהִּמְכָּתב  ֶאת  ֵאָליו  ְלַהֲעִּתיק  ְוַהֵּׁשִני 

ְלָאִביו.  ֵּבן  ְּכמֹו   – ָלַרִּבי  ֶׁשִּלי,  ַּבִּמִּלים  ָּפׁשּוט,  ִלְכּתֹב 
ָלַרִּבי  מֹוֶדה  ַוֲאִני  ִיְׂשָרֵאל,  ֵמֶאֶרץ  ֶׁשִהַּגְעִּתי  ָּכַתְבִּתי 

ְּדָבִרים  ַּכָּמה  ִּבַּקְׁשִּתי  אֹותֹו.  ִלְראֹות  ֶׁשָּזִכיִתי  ַעל 
)ֶׁשאֹוָתּה  טֹוָבה  ַהְחָלָטה  הֹוַסְפִּתי  ְוַגם  ֲחׁשּוִבים, 

ֲאִני ֹלא ְמַגֶּלה...(. ִסַּיְמִּתי ְּבַבָּקָׁשה ֶׁשָהַרִּבי ִיְהֶיה ָּבִריא 
עָרֶל'ה,  ְלבֶּ ְוָנַתִּתי  ַהַּדף  ֶאת  ִקַּפְלִּתי  ְּכָבר,  ְוִיְגַאל אֹוָתנּו 

ֶׁשַּיֲעִביר אֹותֹו ַלַּמְזִּכירּות ֶׁשל ָהַרִּבי.

• • •
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ִקּיּום הֹוָראֹוָתיו

ְחִּתי ֶאת ַה'ֶּנעְגל ַוואֶסער' ַעל ָהִרְצָּפה ְוִהְבַלְעִּתי  ְּכָבר ָהִייִתי ִעם ִּפָּג'ָמה, ִּכְמַעט ַּבִּמָּטה. ִהנַּ
ִּפהּוק ָארְֹך. ְוָאז, ְּבִלי הֹוָדָעה ֻמְקֶּדֶמת, ָצץ ֵמֲאחֹוַרי ֶּבעָרֶל'ה ָאִחי ְוֵסֶפר ָּכְלֶׁשהּו ְּבָידֹו. "ּוַמה 

ִעם ֵסֶפר ַהִּמְצוֹות, ָלַמְדָּת ַהּיֹום?"

ֵסֶפר  ֲאִני ֹלא לֹוֵמד  ַּבַּבִית  ַּגם  ַעְכָׁשו?!  ַהֶּקֶׁשר  ַהִּמְצוֹות... ַמה  ִהְתַּבְלַּבְלִּתי. "ֵסֶפר  "ַמה?" 
ַהִּמְצוֹות, ַרק ִלְפָעִמים..."

"ָאז ָקִדיָמה, ַּגם ַעְכָׁשו", ִּדְרֵּבן ֶּבעָרֶל'ה.

"ְּבִדּיּוק ַעְכָׁשו?" ָמִחיִתי. "ֹלא יֹוֵדַע, ֲאִני ָעֵיף. ָמָחר, אּוַלי..."

"ַרק ֶרַגע", ָאַמר ֶּבעָרֶל'ה ְוִהְתַיֵּׁשב ְלָיִדי, ַעל ַהִּמָּטה. "ִנְרֶאה 
ִפְסַפְסנּו  ַהּיֹום,  ֶׁשֶהֱעִלנּו  ַהֲחׁשּוִבים  ָהִעְנָיִנים  ָּכל  ֶׁשֵּבין  ִלי 

ְנֻקָּדה ִעָּקִרית ַוֲחׁשּוָבה ְמאֹוד. ֲהִכי ֲחׁשּוָבה, אּוַלי".

ַלֶּקֶׁשר  ּוִבּטּוִיים  ְּדָרִכים  ִלְמצֹא  ְמַנִּסים  ֶׁשֲאַנְחנּו  "ִלְפֵני 
ֲהִכי  ַהְּיסֹוד  ּכֹל  קֶֹדם  ִלְהיֹות  ַחָּיב  ָלַרִּבי,  ֶׁשָּלנּו  ְוַלִּבּטּול 
ַמה  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָּפׁשּוט,   – ָלַרִּבי  ַהִּבּטּול  ֶׁשל  ָחׁשּוב 
ֶּׁשהּוא אֹוֵמר! ְּבִלי ֶׁשְּנַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ְלַמֵּלא ֶאת ַההֹוָראֹות ֶׁשל 

ָהַרִּבי, ַהִהְתַקְּׁשרּות ִּבְכָלל ֹלא ְיכֹוָלה ְלַהְתִחיל.

"ַהָּדָבר ָהִראׁשֹון ֶׁשָּצִריְך ְלַעְנֵין אֹוָתנּו ְּכֵדי ְלִהְתַקֵּׁשר ֶאל ָהַרִּבי, הּוא ְלַקֵּים ֶאת הֹוָראֹוָתיו. ִאם 
ַרק ִנְרֶצה ִלְחיֹות ִעם ָהַרִּבי ָּכל ַהּיֹום – ֵיׁש ָלנּו ֵאיְנְספֹור הֹוָראֹות ְלַקֵּים. ִמּבֶֹקר ַעד ֶעֶרב, ְּביֹום 
חֹול, ַׁשָּבת ּומֹוֵעד, ֶאְפָׁשר ְלַמֵּלא ֶאת ָּכל ַהַחִּיים ַּבהֹוָראֹות ֶׁשל ָהַרִּבי, ּוְבִהְתַקְּׁשרּות ֵאָליו. 
ֶיְׁשָנם 'ֲעֶׂשֶרת ַהִּמְבָצִעים' ְלָמָׁשל, ְוֶיְׁשָנה ַּתָּקַנת ִלּמּוד ָהַרְמַּב"ם, ְוֵסֶפר ַהִּמְצוֹות – ַּכּמּוָבן..."

"אֹוֵקי, ַאָּתה צֹוֵדק..." ִמְלַמְלִּתי ְוָלַקְחִּתי ֶאת ַהֵּסֶפר ַּבֲעַצְלַּתִים. "ַרק ֲחָבל ֶׁשִהַּגְעָּת ֵאַלי ַּדְוָקא 
ַעְכָׁשו, ִלְפֵני ַהֵּׁשָנה. ִאם ָהִייָת ַמְסִּביר ִלי ַעל 'ֵסֶפר ַהִּמְצוֹות' ָמָחר ַּבּבֶֹקר, ָהָיה ִלי יֹוֵתר ּכַֹח..."

ֶּבעָרֶל'ה ִחֵּיְך ְלֶרַגע, ְוָאז ָאַמר: "ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֹּלא ָקַלְטָּת, ֶמעְנָּדֶל'ה. ַההֹוָראֹות ֶׁשל ָהַרִּבי ֵהם ֹלא 
'עֹוד ַמֶּׁשהּו'. ַההֹוָראֹות ֶׁשל ָהַרִּבי ֵהן ַהֶּדֶרְך ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר ְלִהְתַקֵּׁשר ָלַרִּבי ּוְלִהְתַּבֵּטל ִלְרצֹונֹו 
ְּבפַֹעל ַמָּמׁש. ִאם ִאְכַּפת ְלָך ֵמַהִהְתַקְּׁשרּות ָלַרִּבי, ֶׁשַעל ָיָדּה ְּבֶעֶצם ִמְתַקְּׁשִרים ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-
הּוא, ֶׁשִהיא ַהַּמָּטָרה ָהִעָּקִרית ַּבַחִּיים ֶׁשְּלָך ֲעֵלי ֲאָדמֹות – ַאָּתה ֹלא ְּתַקֵּים ַרק ְּבֵלית ְּבֵריָרה, 
'ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה'... ָּתִבין ֶׁשְּבִלּמּוד ֵסֶפר ַהִּמְצוֹות ַעְכָׁשו, ַאָּתה ְמַמֵּלא ֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשִּלְׁשמֹו 

ִּבְכָלל ִנְבֵראָת! ְּכֶׁשַּתְחׁשֹב ַעל ָּכְך, ַאָּתה ָּתרּוץ ַלֲעׂשֹות זֹאת, ִמּתֹוְך ַחּיּות ְוִׂשְמָחה..."

"ֲאָבל ָּתִבין, ֹלא ָּתִמיד ֵיׁש ִלי ּכַֹח..." ָּפַלְטִּתי.
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"זּו ְּבִדּיּוק ַהְּנֻקָּדה. ִּבְגַלל ֶׁשִּלּמּוד ָהַרְמַּב"ם ַהֶּזה ְמַקֵּׁשר אֹוְתָך ָלַרִּבי, ְוֶזה ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשְּלָך 
– ַאָּתה ָּתרּוץ ַלֲעׂשֹות זֹאת ַּגם ִאם ַמָּמׁש ֵאין ְלָך ּכַֹח. ֲהֵרי ִּדַּבְרנּו ַּבֲאִריכּות ֶׁשֲאַנְחנּו ֶׁשל 
ָהַרִּבי, ְוֵאין ָלנּו ָּכל ְמִציאּות ִמַּבְלָעדֹו – ָאז ַּגם ֶאת הֹוָראֹוָתיו ֲאַנְחנּו ְמַקְּיִמים ְּבַקָּבַלת 

עֹל, ְּבִלי ַלְחׁשֹב ִאם ֶזה ַקל אֹו ָקֶׁשה. ָּכְך ָהַרִּבי ָאַמר, ְוֶזהּו!

"ַּפַעם ִנְכַנס ר' ְראּוֵבן ּדּוִנין ִל'ְיִחידּות', ְוָהַרִּבי ִצָּוה ָעָליו ַמֶּׁשהּו, ְוֵהֵחל ְלַהְסִּביר לֹו ַמִהי 
ַהִּסָּבה ַלהֹוָרָאה. ְראּוֵבן ִהְתִחיל ִלְבּכֹות ְוָאַמר ָלַרִּבי: 'ַרִּבי, ַאל ַּתִּגיד ִלי ָלָּמה. ֲאִני רֹוֶצה 

ַלֲעׂשֹות ַרק ִּבְגַלל ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר!'... 

ָהַרִּבי  ַּבִהְתַוֲעדּות  ָּכְך  ֶׁשַאַחר  ּוְמַסְּפִרים 
ֶׁשְראּוֵבן  'ְּכמֹו  ַּבִחּיּוְך:  ַמֶּׁשהּו  ַעל  ָאַמר 

ָלָּמה.  ְלַהִּגיד  ְצִריִכים  ֶׁשֹּלא  אֹוֵמר, 
ִּבְגַלל  ַרק  ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים 

ֶׁשאֹוְמִרים!'..."

"ִאם ֵּכן", ִנִּסיִתי, "יֹוֵצא ֶׁשַּדְוָקא 
ַהִהְתַקְּׁשרּות  ָעֵיף,  ְּכֶׁשֲאִני 

ָלַרִּבי יֹוֵתר ֲחָזָקה, ֹלא?"

ַעל  ָטַפח  ֶּבעָרֶל'ה  "ְּבִדּיּוק!" 
ְּבִבְרַּכת  ֵמַהֶחֶדר  ְוָיָצא  ִׁשְכִמי, 

ֶאת  ְּבַהְׁשִאירֹו  טֹוב"  "ַלְיָלה 
ַהֵּסֶפר ְלָיִדי ַעל ַהִּמָּטה.

ְמַנֶּסה  ִליׁשֹן,  ִנְׁשַּכְבִּתי  ַהִּלּמּוד  ְלַאַחר 
ְלַאְרֵּגן ָּברֹאׁש ֶאת ֶׁשַפע ַהְּדָבִרים ֶׁשִהְתַּגּלּו 

ִלי ַהּיֹום.

ֲאִני ַחָּיב ְלַסֵּדר ְלַעְצִמי ֵסֶדר יֹום ַאֵחר ְלַגְמֵרי. ְלַהְכִניס ֶאת ַהִהְתַקְּׁשרּות ָלַרִּבי ְלָכל ַצַעד 
ְוַׁשַעל ַּבַחִּיים. ִלְלמֹד ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ִׂשיחֹות, ִלְכּתֹב ָלַרִּבי, ְלִהְסַּתֵּכל ַּבְּתמּוָנה ֶׁשּלֹו, ְלַקֵּים 

ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר הֹוָראֹות ֶׁשּלֹו... ְּבִקּצּור, ֵיׁש ַהְרֵּבה ַמה ַלֲעׂשֹות...

• • •

ַהַּמְחָׁשבֹות ֶׁשָרְדפּו אֹוִתי ֹלא ִאְפְׁשרּו ִלי ְלֵהָרֵדם. ַהְרֵּבה ְזַמן ָעַבר ָעַלי ָּכְך, ְוָאז ֶהְחַלְטִּתי 
ָלקּום ִלְׁשּתֹות ְקָצת. ַעל ַהַּסָּפה ַּבָּסלֹון ָרִאיִתי ְצָלִלית מּוָזָרה. ִהְתָקַרְבִּתי, ְוָאז ָקַלְטִּתי ֶאת 

ֶּבעָרֶל'ה ָאִחי ׁשֹוֵכב ְּבֵעיַנִים ֲעצּומֹות ְּכֶׁשֵּסֶפר ַרְמַּב"ם ָּפתּוַח ִלְמַרֲאׁשֹוָתיו.

ִּכי הֹוָרָאה ֶׁשל ָהַרִּבי ְמַקּיְִמים ְּבָכל ְמִחיר, ּגַם ְּכֶׁשֲעיִֵפים ּוַמָּמׁש עֹוְמִדים ְלֵהָרֵדם!...
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ִלְנהֹג  ָעֵלינּו  ַהְּזַמן,  ָּכל  ָּבנּו  ַּתְחּדֹר  ָלַרִּבי  ֶׁשַהִהְתַקְּׁשרּות  ְּכֵדי  יֹוְמיֹוִמית.  ִהְתַקְּׁשרּות 
ַּבַהְנָהגֹות ַהַּמְתִאימֹות ַלֲחִסיִדים ֶׁשל ָהַרִּבי – 'ַּדְרֵּכי ַהִהְתַקְּׁשרּות'.

ְרִאּיַת ְּפנֵי ָהַרִּבי. ִהְתַקְּׁשרּות ֲחָזָקה ִּבְמֻיָחד ָלַרִּבי, ִהיא ַּכֲאֶׁשר זֹוִכים ִלְראֹות אֹותֹו. ַעל 
ְיֵדי ָהְרִאָּיה, ִמְתַקְּׁשִרים ָלַרִּבי ְּבַעְצמֹו, ֵמֵעֶבר ְלָכל ַהֶהְסֵּבִרים.

ִצּיּור ָּפנָיו. ַּכֲאֶׁשר ֵאין ֶּדֶרְך ִלְראֹות ֶאת ָהַרִּבי, ֶאְפָׁשר ְלַצֵּיר ְּבַמְחָׁשָבה ֶאת ָּפָניו, אֹו 
ְלִהְסַּתֵּכל ִּבְתמּוָנתֹו. ַעל ְיֵדי ִצּיּור ָּפָניו, ָהַרִּבי ַמָּמׁש ִנָּצב מּוֵלנּו ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה.

ִלּמּוד ּתֹוָרתֹו. ָהַרִּבי ִהְכִניס ֶאת ַעְצמֹו ְּבתֹוָרתֹו, ְוַעל ְיֵדי ִלּמּוד ָּבּה ֲאַנְחנּו עֹוִלים ַעל 
ָה'ֲעָגָלה ֶׁשל ָהַרִּבי' ּוְקׁשּוִרים ֵאָליו. ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּתֹוָרתֹו ֲאַנְחנּו ַּגם ְמַקְּבִלים ֵמָהַרִּבי 
ַהְרֵּבה ּכַֹח ַלֲעבֹד ֶאת ה' – ָהַרִּבי ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ַמה ַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו, ֵאיְך ְלַיֵּׂשם אֹותֹו, 

ְועֹוד ָועֹוד.

ְּכִתיָבה ָלַרִּבי. ִמֵּכיָון ֶׁשָהַרִּבי הּוא ָהרֹאׁש ֶׁשּנֹוֵתן ָלנּו ַהּכֹל, ָלֵכן ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלַדֵּוַח 
לֹו ַעל ָּכל ְּפָרט ַּבַחִּיים, ַּגם ְּבִלי ִסָּבה ְמֻיֶחֶדת, ַמָּמׁש ְּכמֹו ָלַאָּבא ֶׁשָּלנּו, ְועֹוד יֹוֵתר 

ִמָּכְך – ְוַלֲעׂשֹות זֹאת ִּבְרִצינּות ָהְראּוָיה.

ִקּיּום הֹוָראֹוָתיו. ַהְּתַנאי ַהְּבִסיִסי ְלִהְתַקְּׁשרּות, הּוא ְלַקֵּים ֶאת ָּכל ַמה ֶׁשָהַרִּבי אֹוֵמר 
ְּבַחּיּות ּוַבִּׂשְמָחה. ְוַלֲעׂשֹות זֹאת ַרק – ִּכי ָּכְך ָאַמר ָהַרִּבי, ְּבַקָּבַלת עֹל!



ַמֲהַלְך  יּמּוד, ּבְ ַעת ַהּלִ ַאַחר ׁשְ ּלְ יַח' ְוהּוא ְמַפֵחד ׁשֶ ל ָמׁשִ ֶקעְמּפ 'אֹורֹו ׁשֶ יְמָעֶל'ה ִנְמָצא ּבְ א. ׁשִ
י. ַנּסּו ִלְמצֹא ַרֲעיֹונֹות  רּות ָלַרּבִ ְ יׁש ֶאת ַהִהְתַקּשׁ ּכַֹח ְולֹא ְלַהְרּגִ ְגָרִתי, הּוא ָעלּול ִלׁשְ ִ ַהּיֹום ַהׁשּ

ל ַהּיֹום: ים ַאֵחִרים ׁשֶ ְזַמּנִ ם ּבִ ָכְך ּגַ ֵכר ּבְ ַעְזרּו לֹו ְלִהּזָ ּיַ ׁשֶ

ֲחַדר ָהאֶֹכל ___________________________________________ ּבַ

ר ________________________________________ ְסּדָ ָנה ַלּמִ ַהְמּתָ ּבְ

ָנה ____________________________________________ ֵ ִלְפֵני ַהּשׁ

אֹוָתּה הּוא ְמַבֵטא. י ׁשֶ רּות ָלַרּבִ ְ י ַהִהְתַקּשׁ ְרּכֵ ֶרְך ִמּדַ ט ְלֵבין ַהּדֶ ּפָ ל ִמׁשְ ין ּכָ ב. ְמַתח ַקו ּבֵ

י ָאַמר, ְוֶזהּו! ְך ָהַרּבִ י ּכָ יּכִ ֵני ָהַרּבִ ת ּפְ ְרִאּיַ

ל ָעֵלינּו ּכֵ י ִמְסּתַ אֹותֹו ֶרַגע, ָהַרּבִ ָניוּבְ ִצּיּור ּפָ

ינּו  ַחּיֵ ָרט ּבְ נּו, ְוָכל ּפְ ּלָ י הּוא ָהרֹאׁש ׁשֶ ָהַרּבִ
ָקׁשּור ֵאָליו

ִליּמּוד ּתֹוָרתֹו

ַעְצמֹו, ְלַמְעָלה  י ּבְ ִרים ָלַרּבִ ְ ֲאַנְחנּו ִמְתַקּשׁ
ָרִטים עֹות ְוַהּפְ ּפָ ל ַהַהׁשְ ִמּכָ

י ִתיָבה ָלַרּבִ ּכְ

י ֶאת ַעְצמֹו תֹוָכּה ִהְכִניס ָהַרּבִ ִקּיּום הֹוָראֹוָתיוּבְ

דף עבודה



ֲאַנְחנּו  ִדי  ִמּיָ אֶֹפן  "ּבְ עָרֶל'ה,  ּבֶ יר  ַמְסּבִ י",  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ֶאת  לֹוְמִדים  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ֶרַגע  "ּבָ ג. 
י". ל ָהַרּבִ ֶלת' ְוִנְמָצִאים ַעל ָה'ֲעָגָלה' ׁשֶ ָיִדית ַהּדֶ י. 'אֹוֲחִזים ּבְ ִרים ָלַרּבִ ִמְתַחּבְ

ל  ׁשֶ ָהֲעָגָלה'  ַעל  ְו'ַלֲעלֹות  ֶלת'  ַהּדֶ ָיִדית  ּבְ 'ֶלֱאחֹז  אֹוֶמֶרת  זֹאת  ַמה  יר,  ּוְלַהְסּבִ ַלֲחׁשֹב  ה  ַנּסֵ
י? ָהַרּבִ

___________________________________________________
___________________________________________________

י: ב ָלַרּבִ ְתִאיִמים ְלִמְכּתָ ּמַ ִאים, ֵאּלּו ֵמֶהם ִנְרֶאה ָלֶכם ׁשֶ ִאים ַהּבָ ן ִמּתֹוְך ַהּנֹוׂשְ ד. ַסּמֵ

ָרָכה ְלִנּתּוַח ָחמּור /  ת  ּבְ ׁשַ ּקָ ִמְבָחן / ּבַ ָרָכה ְלַהְצָלָחה ּבְ ת  ּבְ ׁשַ ּקָ ְתָקֵרב / ּבַ ֶדת ַהּמִ יֹום ַהֻהּלֶ
ן /  ּבֵ בּוַע ָהַאֲחרֹון / ֵליַדת  ָ ְבָצִעים / ֵאיְך ָעַבר ַהּשׁ יָרה / ּדֹו"ח ֵמַהּמִ טּות ִאם ַלֲעבֹר ּדִ ִהְתַלּבְ
ְצוֹות /  ִליּמּוד / ַהְחָלָטה טֹוָבה ִלְלמֹוד ֵסֶפר ַהּמִ ָרָכה ְלַהְצָלָחה ּבְ ת  ּבְ ׁשַ ּקָ ְנִסיָעה ְמֻיֶחֶדת / ּבַ

"ד ית ַחּבַ ִתיַחת ּבֵ ר ִעם ֶהָחֵבר / ּפְ ּדֵ ָרָכה ְלִהְסּתַ ת  ּבְ ׁשַ ּקָ ּבַ

"ֵיׁש  ׁש:  ֲחׁשָ ּבַ 'ה  ֶמעַרּלֶ ׁשְ ל  ִהְתַנּצֵ עָרֶל'ה,  ְלֶבּ ין ֶמעְנָדֶל'ה  ּבֵ יָחה לֹוֶהֶטת  ׂשִ ל  ׁשֶ ִעּצּוָמה  ּבְ ה. 
ן ַמְתִאימֹות ִלי". ּלָ ם ַרק ֵחֶלק ֵמֶהן, אּוַלי. לֹא ּכֻ ה הֹוָראֹות... ֲאִני ָיכֹול ְלַקּיֵ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ י ּכָ ָלַרּבִ

ְך? ַמּדּוַע? ן לֹוַמר ּכָ חֹוֶבֶרת, ַהִאם ִנּתָ ר ּבַ י ַהֶהְסּבֵ ַעל ּפִ

___________________________________________________
___________________________________________________

ָנם  ֶיׁשְ ִליּמּוד  ַמְסלּוֵלי  ְוֵאּלּו  "ם,  ָהַרְמּבַ ִליּמּוד  ַנת  ּקָ ּתַ ֶאת  י  ָהַרּבִ ן  ּקֵ ּתִ ָמַתי  ְלִחּדּוָדא: 
ְצוֹות(? נֹוָסף ְלֵסֶפר ַהּמִ ָנה זֹו )ּבְ ַתּקָ ּבְ
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יֹום ִראׁשֹון, כ"ה ִאָּיר תשנ"ג.

ַרּבֹות  ַהְפָּתעֹות  ִלי  ֶׁשִּזֵּמן  ֶהָחָדׁש,  ַהּיֹום  ֶאת  ּוָפְתָחה  ַהֶּמֶלְך  ְׁשכּוַנת  ְּפֵני  ַעל  ָזְרָחה  ַהֶּׁשֶמׁש 
ּוְמֻגָּונֹות.

ְלַאַחר ַּכָּמה ָיִמים ִּב-770 ּוִבְקָראּון-ַהְיְטס, ֲאִני ַמְרִּגיׁש ְּכָבר ַמָּמׁש 'ַּבַּבִית' ְּכִאּלּו ִהַּגְעִּתי ִלְפֵני 
ָׁשִנים. ָּכְך ֶׁשִהְרֵׁשיִתי ְלַעְצִמי ְלַהְׁשִאיר ֶאת ֶּבעָרֶל'ה ִלְלמֹוד ְּגָמָרא ַּב'ַּזאל' ּוְלׁשֹוֵטט ִקְמָעא 

ִּבְרחֹובֹות ַהְּׁשכּוָנה.

ְׁשכּוַנת ְקָראּון-ַהְיְטס ְמַעְנֶיֶנת ְמאֹוד, ִאם ְׁשַאְלֶּתם. ֲהמֹון ְמקֹומֹות ֲחָדִׁשים ּוַמְפִּתיִעים ִּגִּליִתי 
ָׁשם, ֲאָבל ֵאין ָסֵפק ֶׁשַהְּמַרֵּתק ְּביֹוֵתר ָהָיה ַהִּמְׂשָרד. ִמְׂשָרד ָקָטן ְוָצפּוף, ַהּׁשֹוֵכן ְּבֵּביְסֶמְנט 

]=ַמְרֵּתף[ ִנָּדח ְּבַפֲאֵתי ַהְּׁשכּוָנה.

ֶאת  ֶׁשָּצד  ָהִראׁשֹון  ַהָּדָבר  ְוִנְכַנְסִּתי.  ַּבַּמְדֵרגֹות  ָיַרְדִּתי 
ֵעיַני, ָהיּו ַהְּׁשָלִטים. ֲהמֹון ְׁשָלִטים ּוַמְדֵּבקֹות, ֵמָהִרְצָּפה 
ַעד ַהִּתְקָרה, ֶׁשל 'ִהּכֹונּו ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח' ּו'ָברּוְך ַהָּבא 

ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח' ְּבִעְבִרית ּוְבַאְנְּגִלית. ַּכָּמה ַאְבֵרִכים ֲעסּוִקים ָיְׁשבּו ָׁשם, ְוֶאָחד ֵמֶהם ָּפָנה ֵאַלי.

"ָׁשלֹום ָּבחּוְרִצ'יק! רֹוֶצה ַלֲעזֹר?"

"ֶאְמְמ..." ַּדְוָקא ַרְעיֹון ֶנְחָמד. "ֲאָבל ֶרַגע, ַמה ֶּזה ַהִּמְׂשָרד ַהֶּזה ִּבְכָלל? ָמה עֹוִׂשים ּפֹה?" 
ָׁשַאְלִּתי.

"ָמה עֹוִׂשים?" ָהִאיׁש ִהְרִצין ְלֶרַגע, "ְמִביִאים ֶאת ַהָּמִׁשיַח! ָּכאן ּפֹוֵעל 'ַמֵּטה ָמִׁשיַח ָהעֹוָלִמי', 
יֹוְׁשִבים ֵמַהּבֶֹקר ַעד ָהֶעֶרב ּופֹוֲעִלים ְּבִלי ַהְפָסָקה, ְּבַעְקָׁשנּות ּוִבְמִסירּות. ְמַפְרְסִמים מֹוָדעֹות 
ֲעָנק ָּבִעּתֹוִנים, ַמְדִּפיִסים חֶֹמר ַהְסָּבָרה ַּבֲהמֹון ָׂשפֹות, ְמִקיִמים ִׁשעּוֵרי ְּגֻאָּלה ּוָמִׁשיַח ְּבָכל 

ִּפָּנה... ֵמָאז ַה'ַסאֶטעַלְיט' ַהָּגדֹול ֶׁש..."

"'ַסאֶטל' ַמה?!" ִהְתָּפַרְצִּתי.

ָהעֹוָלם  ְלָכל  ִׁשַּדְרנּו  ָהַאֲחרֹון,  ְׁשָבט  ְּביּו"ד  ָהעֹוָלם.  ְלָכל  ְּבַלְוָין  ַחי  "'ַסאֶטעַלְיט' – ִׁשּדּור 
ֻּכּלֹו ֵאיְך ָהַרִּבי ְמעֹוֵדד ֶאת ִׁשיַרת ַה'ְּיִחי'. ֶזה ָהָיה ֵארּוַע ֲעָנק ְּבִהְׁשַּתְּתפּות ֶעְׂשרֹות ַּכָּתִבים 

ֶרק ה'  ּפֶ

ֶמֶלְך
יַח ׁשִ ַהּמָ
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ְוַצָּלִמים, ּוִמיְליֹוֵני צֹוִפים ְּבָכל ַרֲחֵבי ֵּתֵבל.

ֱאֶמת  ִּבְזַמן  ִלְראֹות  יּוְכלּו  ֶׁשֻּכָּלם  ִמ-770.  ִׁשּדּוִרים  ַּפַעם  ִמֵּדי  ְמַאְרְּגִנים  ֲאַנְחנּו  "ֵמָאז, 
ֶאת ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ְלַהְכִריז ּוְלִהְתַּפֵּלל ַיַחד ִעם ַהֲחִסיִדים ִּב-770 מּול ָהַרִּבי 'ְיִחי 
ֲאדֹוֵננּו', ּוְבָכְך ְלַקֵּבל ֶאת ַהַּמְלכּות ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח. ֲאַנְחנּו ּפֹוֲעִלים ְּבָכל ַהֶּמֶרץ ְוֹלא 

ָנִחים ְלֶרַגע, ַעד ֶׁשִּנְרֶאה ֶאת ַהִהְתַּגּלּות ַהֻּמְׁשֶלֶמת".

ָּכֵעת ִנְזַּכְרִּתי ְּביּו"ד ְׁשָבט ָהַאֲחרֹון, ְּכֶׁשָהִייִתי ָּבָאֶרץ. ָנַסְענּו ָאז ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה ִלְראֹות ֶאת 
ַהִּׁשּדּור ִמ-770. ַאְלֵפי ֲחִסיִדים ִהְצטֹוְפפּו מּול ַהָּמָסְך, ְוִהְקִׁשיבּו ֶלָחִסיד ַהָּזֵקן ֶׁשָעַמד מּול 
ַהִּמְרֶּפֶסת ְוָזַעק ִמִּקירֹות ִלּבֹו ַעל ָּכְך ֶׁשָהַרִּבי הּוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ֶׁשהּוא עֹוֵמד ְלִהְתַּגּלֹות 
ִמָּיד, ְוֶׁשֲאַנְחנּו ְמַקְּבִלים ַעל ַעְצֵמנּו ֶאת ַמְלכּותֹו. ְּבֶרַגע ָהֱאֶמת ִהְצָטַרְפנּו ֻּכָּלם ַלִּׁשיָרה 
ֶׁשֵהֵחָלה ִּב-770 ְוִנְרֲאָתה ְּבֶאְמָצעּות ַהַּלְוָין ְּבָכל ָהעֹוָלם, 'ְיִחי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבינּו ֶמֶלְך 

ַהָּמִׁשיַח ְלעֹוָלם ָוֶעד'.

ֹלא ֵהַבְנִּתי ָאז ִּבְכָלל, ְלֵׁשם ַמה ָעֵלינּו ִלְנסַֹע ּוְלִהְצטֹוֵפף ָׁשעֹות ַרּבֹות ַרק ְּכֵדי ִלְראֹות ֵאיְך 
ָׁשִרים 'ְיִחי' ּוְמַדְּבִרים ַעל ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח. ַּגם ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשָּמִׁשיַח ָיבֹוא, ֲאָבל ָלָּמה ֶזה 
ָּכל ָּכְך ָחׁשּוב? ִנְרֶאה ָהָיה ֶׁשֹּלא ָהָיה ַלּנֹוֲאִמים ָאז ׁשּום נֹוֵׂשא ְלַדֵּבר ָעָליו, ַרק ַעל ָהַרִּבי, 

ֶׁשהּוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ְוַעל ִהְתַּגּלּותֹו ַהְּקרֹוָבה.

ְקָצת  ָׁשַתְקִּתי. 
ֶאת  ְלַהֲעלֹות  ִהְתַּבַּיְׁשִּתי 
מּול  ְּבקֹול,  ַמְחְׁשבֹוַתי 
ַהְּׁשֵאָלה  ֲאָבל  ָהַאְבֵרְך. 
ִנְׁשֲאָרה ְּבמִֹחי, ַמְטִריָדה 
ּוְמַנֶּקֶרת. ְלַאַחר ְּכָׁשָעה, 
ְּכֶׁשִּסַּיְמִּתי ַלֲעזֹר ַּבִּמְׂשָרד 
ְּבִמּיּון ַמְטְּבעֹות ִמֻּקּפֹות 
ִל-770  ָחַזְרִּתי  ְצָדָקה, 

ּוִמָּיד ִחַּפְׂשִּתי ֶאת ָאִחי.

ַמִּכיר  ַאָּתה  "ֶּבעָרֶל'ה, 
'ַמֵּטה  ֶׁשל  ַהִּמְׂשָרד  ֶאת 
ָהעֹוָלִמי'?"  ָמִׁשיַח 
ְּבִלי  ָאִחי,  ֶאת  ָׁשַאְלִּתי 
ִלְתׁשּוָבה.  ְלַחּכֹות 
"ָרִאיִתי ֵאיְך ֵהם עֹוְבִדים 
ָקֶׁשה... ָּכל ַהּיֹום, ִמּבֶֹקר 

יַח ָהעֹוָלִמי'. ה ָמׁשִ << ֲהָקַמת 'ַמּטֵ

ּה  ּבָ תנש"א,  ִניָסן  כ"ח  ּבְ דּוָעה  ַהּיְ יָחה  ַהּשִׂ ְלַאַחר  ָיִמים  ה  ּמָ ּכַ
ל  ּכָ ֲעׂשּו  א  ּוְלַהּבָ אן  ּוִמּכָ יִתי,  ָעׂשִ י  ּלִ ׁשֶ ֶאת  'ֲאִני  י  ָהַרּבִ ִהְכִריז 
ֲאֵסַפת  ְקַראּון-ַהְיְטס  כּוַנת  ׁשְ ּבִ ָמה  ִהְתַקּיְ  – ֶכם'  יָכְלּתְ ּבִ ר  ֲאׁשֶ
ִעְנְיֵני  ּבְ ִעיִלים  ַהּפְ י  ֵמָראׁשֵ ֲחִסיִדים  ה  ּמָ ּכַ ל  ׁשֶ חּוָפה  ּדְ ֵחרּום 
ָהעֹוָלִמי  ה  ּטֶ 'ַהּמַ ֲהָקַמת  ַעל  ֻהְחַלט  ֲאֵסָפה  ּבָ יַח.  ּוָמׁשִ ה  ֻאּלָ ּגְ

א. ּנֹוׂשֵ ִעילּות ּבַ ז ֶאת ַהּפְ ַרּכֵ ּיְ יַח' ׁשֶ ׁשִ ַלֲהָבַאת ַהּמָ

ה,  ּטֶ ְרָכתֹו ִלְפִתיַחת ַהּמַ ִליָט"א ָנַתן ֶאת ּבִ יַח ׁשְ ׁשִ י ֶמֶלְך ַהּמָ ָהַרּבִ
ִמְבַצע   – ָהְיָתה  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ּלֹו.  ׁשֶ ָהַרּבֹות  ֻעּלֹות  ְוַלּפְ
ֶמֶלְך  י ּכְ ל ָהַרּבִ ַלת ַמְלכּותֹו ׁשֶ ל ַאְלֵפי ֲחִסיִדים ַעל ַקּבָ ָמה ׁשֶ ַהְחּתָ
ֶמֶלְך  ל  ׁשֶ ְלִפְרסּום ֶזהּותֹו  ֶרְך  ַהּדֶ ַתח ֶאת  ּפָ ֶזה  יַח. ִמְבָצע  ׁשִ ַהּמָ

י. ל ָהַרּבִ ּורֹו ׁשֶ ִאּשׁ ן, ּבְ ַאַחר ִמּכֵ ּלְ ִנים ׁשֶ ָ ים ּוַבּשׁ ֳחָדׁשִ יַח ּבֶ ׁשִ ַהּמָ
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ֶמֶלְך  הּוא  ֶׁשָהַרִּבי  ֵיַדע  ָהעֹוָלם  ֶׁשָּכל  רֹוִצים  ֵהם  ָמִׁשיַח!  ִעם  ַרק  ִמְתַעְּסִקים  ֵהם  ֶעֶרב,  ַעד 
ַהָּמִׁשיַח, ְוֵהם ְמַׁשְּדִרים ְלָכל ָהעֹוָלם ֶאת ִׁשיַרת 'ְיִחי ֲאדֹוֵננּו' ִמָּכאן!"

"ָנכֹון, ָחׁשּוב ְמאֹוד", ִהְמֵהם ֶּבעָרֶל'ה.

"ֲאָבל ָלָּמה, ֶּבֱאֶמת?" ָׁשַאְלִּתי ִמָּיד. "ֲאִני ִּבְכָלל ֹלא ֵמִבין, ָלָּמה ּפֹוְתִחים ִמְׂשָרד ָׁשֵלם ַרק 
ִּבְׁשִביל ָמִׁשיַח, ּוִבְׁשִביל ְלַפְרֵסם ֶׁשָהַרִּבי הּוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח. ֵאין ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ַלֲעׂשֹות? ֶּבַטח 

ֶׁשָּמִׁשיַח ֶזה ָחׁשּוב, ֲאָבל ֵיׁש עֹוד ְּדָבִרים ֲחׁשּוִבים ְמאֹוד, ֹלא?"

"ָמה ַהְּׁשֵאָלה ִּבְכָלל?" ִהְתָּפֵרץ ָאִחי. "ֶזה ַהָּדָבר ַהָּיִחיד, ָמִׁשיַח! ֵאין עֹוד ׁשּום ָּדָבר ַאֵחר!"

??? – ֲאִני ֹלא ֵמִבין.

ַלְמרֹות  ַהּנֹוֵׂשא.  ֶאת  ִלי  ְלַהְבִהיר  ְוִהְסִּכים  ָּפַני,  ַעל  ַהְּׁשֵאָלה  ִסיָמֵני  ֶאת  ִמָּיד  ָקַלט  ֶּבעָרֶל'ה 
ֶׁשָהיּו ִלי ַּכָּמה ָּתְכִנּיֹות ֲחׁשּובֹות, ָהִייִתי ֻמְכָרח ַלֲעצֹר ּוְלַהְקִׁשיב לֹו, ְּכֵדי ְלָהִבין ַאַחת ּוְלָתִמיד 

ָלָּמה ָהִעְנָין ֶׁשל ָמִׁשיַח הּוא ָּכל ָּכְך ָחׁשּוב.

ָלָּמה ָמִׁשיַח?

"ָאז ַמה, ְּבֶעֶצם, ַאָּתה יֹוֵדַע ַעל ָמִׁשיַח?" ָּפַתח ֶּבעָרֶל'ה ִּבְׁשֵאָלה.

ַּפַעם  ֵאי  ֶׁשָּׁשַמְעִּתי  ַהְּפָרִטים  ְּבָכל  ְלִהָּזֵכר  ִנִּסיִתי  ְלֶרַגע.  ָעַצְרִּתי 
ֵּבית  ֶאת  ִיְבֶנה  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ֶאת  ִיְגַאל  ַהָּמִׁשיַח: "הּוא  ַעל 
ַהֵּמִתים,  ְּתִחַּית   – ִנִּסים  ֲהמֹון  ִּבְזַמּנֹו  ִיְהיּו  ַהִּמְקָּדׁש... 

ַמֲעַדִּנים ְּכָעָפר, ַעְנֵני ְׁשַמָּיא..."

ָהמֹון  ַמְזִּכיר  "ַאָּתה  ָאִחי.  אֹוִתי  ָקַטע  ֶרַגע",  "ֶרַגע, 
ְּפֻעּלֹות ֶׁשָּמִׁשיַח ַיֲעֶׂשה ַּבְּגֻאָּלה, ְוָכל ִמיֵני ִנִּסים ֶׁשִּיְקרּו 
ָאז. ֲאָבל ֹלא ִהְסַּבְרָּת ִלי – ַמה ּזֶה ְּגֻאָּלה? ַּבְּגֻאָּלה ִיְקרּו 

ַהְרֵּבה ְּדָבִרים, ֲאָבל ָמה ַהּנְֻקָּדה ֶׁשל ָּכל ֶזה?"

ֶּבעָרֶל'ה ָעַצר ְלֶרַגע. ָּתִליִתי ּבֹו ֵעיַנִים ַסְקָרִנּיֹות, ְוהּוא ִהְמִׁשיְך.

"ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשְּזכּוִרים ְלָך ַהְּדָבִרים ֶׁשִּדַּבְרנּו ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשִהַּגְעָּת – ַעל 
ַּבַּתְחּתֹוִנים.  ִּדיָרה  ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשָּלנּו,  ַּבַחִּיים  ְּביֹוֵתר  ַהֲחׁשּוָבה  ַהְּמִׂשיָמה 
'נַֹח' ָּכאן ְלַמָּטה, ּבֹו הּוא יּוַכל  ְוַהֻּמְגָּבִלים, ַנֲעשֶׂה לֹו ָמקֹום  ֶׁשֲאַנְחנּו, ָהֲאָנִׁשים ַהַּגְׁשִמיים 

ְלִהְתַּגּלֹות.

ֵמַהָּקדֹוׁש- ַמְרִּגיִׁשים ְרחֹוִקים  ּוְמֻצְמָצִמים,  ְקַטִּנים  ֲאַנְחנּו  ְמִׂשיָמה ָקָׁשה;  ָאז ֶׁשּזֹו  "ָאַמְרנּו 
ָּברּוְך-הּוא ְוֹלא רֹוִאים אֹותֹו ְּבָגלּוי. ְוֶזה ָנכֹון, זֹו ֶּבֱאֶמת ְמִׂשיָמה ָקָׁשה ְמאֹוד – ַהּיֹום. ִּבְזַמן 
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ַהָּגלּות, ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ִמְסַּתֵּתר, ּוִמֵּמיָלא ָקֶׁשה ָלנּו ְמאֹוד ַלֲעבֹד אֹותֹו...

"ֲאָבל ָּכל ֶזה ִיְׁשַּתֶּנה ְלַגְמֵרי-ְלַגְמֵרי, ְּבָקרֹוב, ַּבְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה.

"ַּבְּגֻאָּלה ֻּתְׁשַלם ְלַגְמֵרי ַהְּמִׂשיָמה – ַה'ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים'. ָהעֹוָלם ִיְהֶיה ִּדיָרה ַלָּקדֹוׁש-
ָּברּוְך-הּוא, ְוַהְּקֻדָּׁשה ִּתְתַּגֶּלה ְּבָכל ִּפָּנה. ַּכּמּוָבן, ֶׁשָאז ָהְרצֹונֹות ֶׁשָּלנּו ִיְהיּו ַאְך ְוַרק ְלַבֵּצַע 

ַמה ֶּׁשה' רֹוֶצה, ְּבִלי ׁשּום ַהְפָרעֹות ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע.

"ְויֹוֵתר ִמֶּזה – ֹלא ַרק ֶׁשִּנְרֶצה ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹון ה', ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמֶּזה. ָאז ִּתְתַּגֶּלה ֶאְצֵלנּו 
ְּפִניִמּיּות ַהְּנָׁשָמה, ַה'ְּיִחיָדה', ַהְּבֵטָלה ּוְמֻאֶחֶדת ְלַגְמֵרי ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.

"ַמָּמׁש ְּכמֹו ְיהּוִדי ֶׁשעֹוֵמד ַּבִּנָּסיֹון מּול ִּכְבַׁשן ָהֵאׁש – הּוא ַמְרִּגיׁש ֶאת ַהְּנָׁשָמה ְמִאיָרה 
ְּבִׂשיא ָעְצָמָתּה, הּוא ֹלא ִמְתַּבְלֵּבל ְוֹלא רֹוֶאה ׁשּום ָּדָבר, ַרק ַהֶּקֶׁשר ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 
הּוא ְמַמֵּלא ֶאת ְמִציאּותֹו. ַּבְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה, ַנְרִּגיׁש ָּכְך ֻּכָּלנּו, ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. 
ִעם  ְמֻאָחִדים  ִנְהֶיה  ִנָּסיֹון.  ְּכֶׁשֵּיׁש  ַרק  ֹלא   – ַמָּמׁש  ַהְּזַמן  ָּכל  ֶאְצֵלנּו  ִּתְתַּגֶּלה  ַהְּיִחיָדה 

ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ְּבָכל ְמִציאּוֵתנּו".

ֶׁשִּיְתַּגֶּלה  ָהֱאֹלִקי  ַהִּגּלּוי  ֶׁשל  ָעְצָמתֹו  ֶאת  ְּכֶׁשָּקַלְטִּתי  ְּבִהְׁשָּתאּות,  ְלַאט  ְלַאט  ִנְפַער  ִּפי 
ַּבְּגֻאָּלה. ֶזה ִיְהֶיה ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ְלַגְמֵרי...

ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח

"ֲאָבל ֶרַגע", ַמֶּׁשהּו ֲעַדִין ֹלא ָהָיה ָּברּור ִלי. "ֲהֵרי ִהְסַּבְרָּת ִלי ַּפַעם ֶׁשֲאַנְחנּו ֹלא ְיכֹוִלים 
ֶזה  ַּבְּגֻאָּלה  ֵאיְך  ָאז  ָהַרִּבי.  ֶזה ֶאת  ִּבְׁשִביל  ְוַחָּיִבים  ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ְלַבד  ְלִהְתַקֵּׁשר 

ִיְקֶרה?"

"ַאָּתה ֶּבֱאֶמת צֹוֵדק", ִהְנֵהן ֶּבעָרֶל'ה ְּברֹאׁשֹו. "ִאם ַּכּיֹום ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַקֵּׁשר ַלָּקדֹוׁש-
ָּברּוְך-הּוא ְלַבד, ְוַחָּיִבים ִמיֶׁשהּו ֶׁשַּיֲעמֹד ֵּביֵנינּו ִויַחֵּבר אֹוָתנּו – ַוַּדאי ּוַוַּדאי ֶׁשַּבְּגֻאָּלה 
ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה, ְּכֶׁשָּתִאיר ְּבָגלּוי ּוִבְׁשֵלמּות ַה'ְּיִחיָדה' ְוָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִיְתַּבֵּטל ְלַגְמֵרי 

ַלה', ֶזה ֹלא ִיְקֶרה ְלַבד. ַחָּיִבים ִמיֶׁשהּו ֶׁשִּיְפַעל ֶאת ַהִחּבּור, ֶׁשְּיַגֶּלה ֶאת ַהְּגֻאָּלה..."

"ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח!" ֵהַבְנִּתי ִמָּיד. "הּוא ָיִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה".

ִמֵּכיָון ֶׁשהּוא  ַהְּגֻאָּלה,  ְלָהִביא ֶאת  ַהָּמִׁשיַח ֵיׁש ֶאת ַהּכַֹח  ָאִחי. "ְלֶמֶלְך  ֶנֱהָנה  "ְמֻצָּין!" 
ֶמֶלְך  ַּגם  ְוָלֵכן  ִמֶּׁשּלֹו.  ְמִציאּות  ְוֵאין לֹו ׁשּום  ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ְלַגְמֵרי  ָּבֵטל  ְּבַעְצמֹו 
ַהָּמִׁשיַח ִנְקָרא – 'יְִחיָדה ַהְּכָלִלית', ַהִּבּטּול ֶׁשל ַה'ְּיִחיָדה' הּוא ֶאְצלֹו ִּבְׁשֵלמּות. ּוְבאֶֹפן 
ִמֵּמיָלא, ַּכֲאֶׁשר ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ִיְתַּגֶּלה, ִּתְתַּגֶּלה ַה'ְּיִחיָדה' ְּבָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְׁשֵלמּות – 

ָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה.
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"ָלֵכן ַּגם ּפֹוֵסק ָהַרְמַּב"ם, ֶׁשִאם ֶיְׁשנֹו ְיהּוִדי ַהַּמֲאִמין ַּבְּגֻאָּלה, ַאְך ֵאינֹו ַמֲאִמין ְּבֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח 
ֶׁשָּיִביא אֹוָתּה, הּוא חֹוֵׁשב ֶׁשִהיא ָּתבֹוא ְלַבד, ְּבִלי ָמִׁשיַח – הּוא ּכֹוֵפר! ַמה ָּכל ָּכְך נֹוָרא? 

ַמה ֶּזה ְמַׁשֶּנה ִמי ָיִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה?

ֶׁשַה'ְּיִחיָדה  ִיְתַּגֶּלה,  ְּבַעְצמֹו  ַהָּמִׁשיַח  ֶׁשֶּמֶלְך   – ִהיא  ַהְּגֻאָּלה  ָּכל  ִּכי  מּוָבן.  ַמָּמׁש  ֶזה  "ָּכֵעת 
ַהְּכָלִלית' ֶׁשּבֹו ִּתְתַּגֶּלה ִּבְמלֹוא ָעְצָמָתּה, ְוַרק ַעל יְֵדי זֶה ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ַהְּגֻאָּלה ְוִגּלּוי ַה'ְּיִחיָדה' 

ְלעֹוָלם ֻּכּלֹו.

"ְוָכֵעת ֲאַנְחנּו ַּגם ְיכֹוִלים ְלַסֵּכם ַמִהי ַהְּנֻקָּדה ֲהִכי ֲחׁשּוָבה ְּבָכל ַהְּפָרִטים ֶׁשִהְזַּכְרָּת ֶׁשִּיְהיּו 
ַּבְּגֻאָּלה – ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ְוַהַּמֲעַדִּנים ְּכָעָפר... ָּכל ֵאֶּלה ֵהם ּתֹוָצאֹות ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה. 
ִעַּקר ָהִעָּקִרים ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה הּוא, ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ְוָיבֹא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ִויַגֶּלה ֶאת ַה'ְּיִחיָדה'. ַּכֲאֶׁשר 
ֶזה ִיְקֶרה, ִמֵּמיָלא ִיְקרּו ְׁשָאר ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים ְוַהֲחׁשּוִבים ְּבַּגְׁשִמיּות ּוְברּוָחִנּיּות, ִּבְנָין ֵּבית 

ַהִּמְקָּדׁש ְוַהִּנִּסים ַהְּגדֹוִלים. ָּכל ֶזה – ַרק ֶּדֶרְך ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְּבַעְצמֹו".

ָעַצְמִּתי ֶאת ֵעיַני ְלַכָּמה ְׁשִנּיֹות. ַאף ַּפַעם ֹלא ָחַׁשְבִּתי ַעל ָּכְך. ַּכָּמה ָחׁשּוב, ַּכָּמה ַנֲעֶלה הּוא 
ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח!

ַרִּבי = ָמִׁשיַח

ְוָאז, ְלֶפַתע, ָקַפץ ִלי ַמֶּׁשהּו. "ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשָּמִׁשיַח הּוא 'ְיִחיָדה ַהְּכָלִלית' ֶׁשְּיַגֶּלה ְּבָכל ָהעֹוָלם 
ֶאת ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא... ֲאָבל ֶרַגע, ָּתִמיד ָאַמְרנּו ֶׁשָהַרִּבי הּוא ֶזה ֶׁשעֹוֶׂשה ֶאת ֶזה, ָהַרִּבי 

הּוא 'ְיִחיָדה ַהְּכָלִלית'!"

"ָהַרִּבי, ְנִׂשיא ַהּדֹור ֶׁשְּבָכל ּדֹור", ִהְתִחיל ֶּבעָרֶל'ה לֹוַמר, "ְמַקֵּׁשר ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ֶׁשְּבאֹותֹו 
ּדֹור ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. הּוא ַה'ְּיִחיָדה ַהְּכָלִלית' ֶׁשל ַהּדֹור.

אֹותֹו  ּוֵמִביא  ְלַגְמֵרי  ַהַּתְפִקיד  ֶאת  ַמְׁשִלים   – ַהָּמִׁשיַח  "ּוֶמֶלְך 
ְלפַֹעל. הּוא ְמַגֶּלה ֶאת ַה'ְּיִחיָדה' ְּבאֶֹפן ֻמְׁשָלם. ֹלא ַרק 
ְּבצּוָרה ְמֻצְמֶצֶמת, ִּבְׁשַעת ַהּצֶֹרְך, ְּכמֹו ָּכל ְנִׂשיֵאי ַהּדֹורֹות 
– ֶאָּלא ְּבִגּלּוי ְּבָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ָּכְך ֶׁשֻּכָּלנּו ַנְרִּגיׁש כָּל 
ֶׁשָּלנּו  ֶהָעמֹק  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  ַּבַחִּיים  ְּפָרט  ְּבָכל  ַהְּזַמן, 
ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. ְוֹלא ַרק ִּגּלּוי ַחד-ַּפֲעִמי, ֶאָּלא 

ְּבאֶֹפן ִנְצִחי ְלעֹוָלם ָוֶעד".

"ָאז ַהַּתְפִקיד ֶׁשל ָהַרִּבי ְוַהַּתְפִקיד ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח 
"ְּבֶעֶצם,  ִּפְתאֹום.  ֵהַבְנִּתי  ַהָּדָבר",  אֹותֹו  ַמָּמׁש  הּוא 

ָהַרִּבי הּוא ַהָּמִׁשיַח!" 
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"ֵהַבְנָּת ְמֻצָּין!" ָטַפח ָאִחי ַעל ִׁשְכִמי. "ְּבָכל ּדֹור, ְנִׂשיא ַהּדֹור הּוא ַהָּמִׁשיַח ֶׁשל אֹותֹו 
ּדֹור. ִאם ִיְזּכּו ַהְּיהּוִדים ְּבדֹור ֶזה, הּוא ִיְהֶיה ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ֶׁשִּיְגַאל ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל – ְוִאם 
ָחִליָלה ֹלא, ַמִּגיַע ְנִׂשיא ַהּדֹור ַהָּבא ִּבְמקֹומֹו. ּוַבּדֹור ֶׁשָּלנּו, ּדֹור ַהְּגֻאָּלה ֶׁשְּבַוַּדאי ִיְזֶּכה, 

ָהַרִּבי ֶׁשָּלנּו הּוא ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְּבפַֹעל ַמָּמׁש!

"ְוָלֵכן ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ֵאֶצל ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א, ַּכָּמה 'ּבֹוֵער' לֹו ָהִעְנָין ֶׁשל ָמִׁשיַח. ָּכל ָּכְך 
ַעל  ְוכֹוֵאב  ַהָּמִׁשיַח  ְלִביַאת  ּוִמְׁשּתֹוֵקק  ְמַצֶּפה  ָמִׁשיַח,  ַעל  ְמַדֵּבר  ָהַרִּבי  ִׂשיחֹות  ַהְרֵּבה 

ַהָּגלּות ַהָּמָרה. ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו ֵהם ְּבֶעֶצם ָמִׁשיַח!

ְלַגְמֵרי, ַמָּמׁש  ָהַרִּבי ַעְצמֹו ֵמִאיר ַהִּבּטּול ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ֲהֵרי ֵאֶצל  ִּכי  "ְוֶזה ָּברּור, 
ְּכמֹו ַּבְּגֻאָּלה. ִאם ֵּכן, הּוא ֹלא ָיכֹל 'ְלִהְתַאֵּפק' ִּכְבָיכֹול – הּוא ְמַחֶּכה ְּבקֹוֶצר רּוַח, ָמַתי 
ֶזה ִיְקֶרה ִּבְׁשֵלמּות? ָמַתי ִּתְתַמֵּלא ַהַּתֲאָוה ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ֶׁשָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם 
ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה לֹו ִּדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים? ּוָמַתי ַּגם ֲאַנְחנּו ֵנֵצא ֵמַהָּגלּות ֶׁשָּלנּו, ַנְרִּגיׁש ְוִנְחֶיה ַרק 

ִעם ַה'ְּיִחיָדה' – ָמַתי ִנָּגֵאל?"

• • •

ְלָהִביא ָמִׁשיַח

ְּכמֹו ַּבֵּלילֹות ַהּקֹוְדִמים, ַּגם ַהַּלְיָלה ֹלא ִנְרַּדְמִּתי ָּכל ָּכְך ְּבַקּלּות. ֶזה ֹלא נֹוְרָמִלי! ֶזה ֹלא 
ַׁשָּיְך! ֶזה ֹלא ָיכֹל ִלְהיֹות ָּכְך!

ַהּיֹום, ְלַצֲעֵרנּו, ֹלא ָזִכינּו ִלְראֹות ֶאת ָהַרִּבי. ְוֶזה ָּפׁשּוט ֹלא ִיָּתֵכן – ֶׁשֶאְׁשַּכב ָּכאן ַלְיָלה 
ְועֹוד ַלְיָלה, ִעם ַמְחָׁשבֹות ּוְתִהּיֹות. ֶׁשָאקּום ָּכל ּבֶֹקר ִעם ַהָּסֵפק ַהּנֹוֵקב: ָהַרִּבי ֵיֵצא ַהּיֹום? 

אֹו ֶׁשֹּלא ח"ו?... ַהַּמָּצב ַהֶּזה ָּפׁשּוט ֻמְפָרְך!

ִלְהיֹות  ֶׁשָּיכֹל  ַהָּיִחיד  ָהֲאִמִּתי  ֶׁשַהַּמָּצב  ִהְפַנְמִּתי,  ַהּיֹום סֹוף סֹוף 
ָהַרִּבי  ְיֵדי  ַעל  ָּבעֹוָלם  ִיְתַּגֶּלה  ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא   – הּוא 

ַחִּיים  ַרק  ֵהם  ֶׁשָּלנּו  ָהֲאִמִּתִּיים  ַהַחִּיים  ַהָּמִׁשיַח.  ֶמֶלְך 
ַהְפָרעֹות  ְּבִלי ׁשּום   – ַּבְּגֻאָּלה  ְּכמֹו  ְוֱאֹלקּות,  ְקֻדָּׁשה  ֶׁשל 

ּוְקָׁשִיים ֶׁשל ָּגלּות. ַחָּיִבים ְּגֻאָּלה, ַחָּיִבים ָמִׁשיַח! ׁשּום 
ָּדָבר ַאֵחר ֹלא ַׁשָּיְך.

ַהּכַֹח  ְּבָכל  ַעְצִמי  ֶאת  ִלְמסֹר  ַחָּיב  ֲאִני  ִיְקֶרה,  ֶׁשֶּזה  ּוְכֵדי 
ָהַעְקָׁשִנים  ֶחְבֶר'ה,  אֹוָתם  ְּכמֹו  ַהָּמִׁשיַח.  ֶאת  ְלָהִביא 

ֵמַהִּמְׂשָרד ַּבַּמְרֵּתף...

• • •
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יֹום ֵׁשִני, כ"ו ִאָּיר תשנ"ג.

ִלי ֵמַהָּגלּות ַעל ָּכל  ִנְמַאס  ֵהַבְנִּתי, ַעד ַּכָּמה  ְּבִצִּפָּיה ַעָּזה. ִּפְתאֹום  ִהְתעֹוַרְרִּתי ַלּיֹום ֶהָחָדׁש 
ְלָהִביא ֶאת  ַמֵהר.  ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר  ְלַסֵּים אֹוָתּה  ְּכֵדי  ְלִהְתַאֵּמץ  ְוֶהְחַלְטִּתי  ְמַסֶּמֶלת,  ַמה ֶּׁשִהיא 

ַהִהְתַּגּלּות ֶׁשל ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח.

ַאַּגב,   – ֵמֶאְתמֹול  ָהַאְבֵרְך  ַהְּמַעְנֵין.  ַּבִּמְׂשָרד  ׁשּוב  ְלַבֵּקר  ֶהְחַלְטִּתי  ּבֶֹקר,  ֲארּוַחת  ְלַאַחר 
קֹוְרִאים לֹו יֹוָסֶל'ה – ִקֵּבל אֹוִתי ַּבֲחִמימּות. "ֶזה ַאָּתה ֶׁשָעַזְרָּת ָלנּו ֶאְתמֹול? ָּכל ַהָּכבֹוד! ֲאִני 

ֵמִבין ֶׁשֵּיׁש ְלָך ַּגם ַהּיֹום ְקָצת ְּפַנאי..."

ִהְתַּגַּיְסִּתי ִמָּיד ָלֲעבֹוָדה. ִחיׁש ַמֵהר 
ִקַּבְלִּתי ֲעֵרַמת ַמֲעָטפֹות ִלְפִתיָחה. 
ֲאָנִׁשים  ֶׁשָּבֶהם  ִמְכָּתִבים  ֵאּלּו  ָהיּו 
ִקְּבלּו ַעל ַעְצָמם ַהְחָלטֹות טֹובֹות 
מֹוָדעֹות  ְּבִעְקבֹות  ַהְּגֻאָּלה,  ְלֵזרּוז 
ָמִׁשיַח'  'ַמֵּטה  ֶׁשל  ַהִּפְרסּום 
ָּכֵאּלּו  ִמְכָּתִבים  ַאְלֵפי  ָּבִעּתֹונּות. 
ֵהֵחל  ֵמָאז  ַּבִּמְׂשָרד  ִהְתַקְּבלּו 
ִלְפֵני  תנש"א,  ְּבַקִיץ   – ַהִּפְרסּום 

ְׁשָנַתִים.

"ָלָּמה  ִהְתַּפֵּלאִתי.  ֶרַגע",  "ַרק 
ְׁשָנַתִים?  ִלְפֵני  ַרק  ִנְפַּתח  ַהִּמְׂשָרד 
ֲהֵרי ָמִׁשיַח ֶזה ָּדָבר ָּכל ָּכְך ָחׁשּוב, 
ָאז   – אֹותֹו  ְצִריִכים  ָהִיינּו  ְוָתִמיד 

ַמה ָּקָרה ַּדְוָקא ִּבְׁשַנת תנש"א?"

ִהְתַּגּלּותֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח

"ִלְפֵני ְׁשָנַתִים", ָקָרא יֹוָסֶל'ה ְּבִהְתַלֲהבּות, "ָקָרה ַהָּדָבר ֲהִכי ָחׁשּוב ֶׁשָּיכֹל ִלְהיֹות! ִּבְׁשַנת 
ְלִהְתַּגּלּות  ַּבֶּדֶרְך  ְּביֹוֵתר  ַהּגֹוָרִלית  ַהְּתקּוָפה  ַמָּמׁש,  ִהיְסטֹוִרית  ִלְתקּוָפה  ִנְכַנְסנּו   – תנש"א 

ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח.

"ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהָּׁשִנים", ִהְסִּביר יֹוָסֶל'ה, "ַעם ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ָנתּון ַּבָּגלּות ָהֲאֻיָּמה ְוִצָּפה ְלִביַאת 
ַהָּמִׁשיַח. ַּכֲאֶׁשר ָּתִמיד, ְּבָכל ּדֹור, ָהָיה מּוֳעַמד ֶׁשָראּוי ּומּוָכן ִלְהיֹות ָמִׁשיַח, ִאם ִיְזּכּו. ֲאָבל 

ַאף ּדֹור ֹלא ָזָכה.

ְלַגִּני', ֶׁשֲאַנְחנּו ַהּדֹור  "ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו הֹוִדיַע ָהַרִּבי ִמָּיד ַּבַהְתָחָלה, ְּבַמֲאָמרֹו ָהִראׁשֹון 'ָּבאִתי 

ִעּתֹוִנים. יַח ּבָ ְרסּום ָמׁשִ << ּפִ

ַנת תנש"א, ֵהֵחּלּו ַהֲחִסיִדים ְלַפְרֵסם מֹוָדעֹות ֲעָנק  ׁשְ ּבִ
ְוָקְראּו  יַח',  ׁשִ ַהּמָ ַלֲהָבַאת  ָיד  ן  'ּתֵ ּכֹוֶתֶרת  ּבַ ִעּתֹוִנים,  ּבְ
רּוז  ל ַעל ַעְצָמם ַהְחָלטֹות טֹובֹות ְלּזֵ ים ְלַקּבֵ ְלָכל ָהֲאָנׁשִ
ׁש  ְרסּום, ּוִבּקֵ ָעִמים ַרּבֹות ֶאת ַהּפִ י עֹוֵדד ּפְ ה. ָהַרּבִ ֻאּלָ ַהּגְ

ְלַפְרֵסם זֹאת עֹוד יֹוֵתר.

ִפְרסּום  ִריְנֶגר ּבְ ּפְ ַנת תשנ"ג, ָיָצא ֶהָחִסיד ר' ִאיֶצ'ה ׁשְ ׁשְ ּבִ
יַח.  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ּכְ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ֶזהּותֹו  ַעל  ִעּתֹונּות  ּבָ ִנְרָחב 
ֶאת  ִאיֶצ'ה  ר'  ִהְכִניס  ָלִעְנָין,  ִדים  ִמְתַנּגְ מּו  ּקָ ׁשֶ ְלַאַחר 
יַח',  ׁשִ ַהּמָ ֶלְך  ַהּמֶ 'ְיִחי  ַהּכֹוֶתֶרת  ִעם   – י  ָלַרּבִ ַהּמֹוָדעֹות 

ָסה. ר ֶאת ַהַהְדּפָ ֵ י ִאּשׁ ה – ְוָהַרּבִ דֹוׁשָ ּוְתמּוָנתֹו ַהּקְ
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ֶׁשִּיְזֶּכה ַלְּגֻאָּלה. ָהַרִּבי ָּפַעל ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות ְּכֵדי ְלָהִכין ֶאת ָהעֹוָלם ַלְּגֻאָּלה, ּוְלַהְחִּדיר ָּבנּו 
ֶאת ַהִּצִּפָּיה ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח.

"ְוִלְפֵני ְׁשָנַתִים, ָּכְך הֹוִדיַע ָהַרִּבי, ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְּכָבר ֵהֵחל ְלִהְתַּגּלֹות! ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-
הּוא ְּכָבר ָנַתן ְלֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ָהַרִּבי ְׁשִליָט"א, ֶאת ַהְּׁשִליחּות ִלְגאֹל אֹוָתנּו.

"ָאְמָנם ֹלא ָזִכינּו ִלְגֻאָּלה ֻמְׁשֶלֶמת – ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש עֹוד ֵאינֹו ָּבנּוי ְועֹוד ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ֹלא 
ָקרּו, ֲאָבל ַהּנְֻקָּדה ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה – ְּכָבר ִהְתִחיָלה. ָמִׁשיַח ְּבַעְצמֹו – ַה'ְּיִחיָדה ַהְּכָלִלית' – 

ִהְתִחיל ְלִהְתַּגּלֹות".

ַהּכֹל  ַה'ְּיִחיָדה',  ָהעֹוָלם  ְּבָכל  ִּתְתַּגֶּלה  ָמִׁשיַח  ֶׁשל  ֶׁשַּבִהְתַּגּלּות  ִלי  ִהְסִּביר  ָאִחי  "ֲאָבל 
ִיְתַּבֵּטל ְלַגְמֵרי ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. ֲאַנְחנּו ַנְרִּגיׁש ָּכל ַהְּזַמן ְמֻאָחִדים ִעם ה' ְוֹלא ִיְהיּו ָלנּו 
ְקָׁשִיים ְוִנְסיֹונֹות ֵמַהֵּיֶצר ָהַרע". ִּכְחַּכְחִּתי ִּבְגרֹוִני ְלֶרַגע, "ֹלא ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֶּזה ְּכָבר ָקָרה..."

ִלְחיֹות ָמִׁשיַח

"ֶזה ְּבִדּיּוק ַהִחּדּוׁש ֶהָעצּום ֶׁשל ַהְּתקּוָפה ֶׁשָּלנּו", ָקָרא יֹוָסֶל'ה ְּבַלַהט, "ָאֵכן ֵּכן! ֲאַנְחנּו 
ַמְתִחיָלה  ֶּבֱאֶמת  ְוַה'ְּיִחיָדה'   – ְּבַעְצמֹו  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ֶׁשל  ִהְתַּגּלּותֹו  ִּבְתקּוַפת  ִנְמָצִאים 

ְלִהְתַּגּלֹות!

"ָאְמָנם ִּגּלּוי ַה'ְּיִחיָדה' ִּבְׁשֵלמּות, ְּבָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ּוָבעֹוָלם ֻּכּלֹו –  ִיְהֶיה ַרק ְּכֶׁשֻּתְׁשַלם 
ָּכל  ְקׁשּוִרים  ִלְהיֹות  ַעְכָׁשו!  ְּכָבר  ָּכְך  ִלְחיֹות  ְלַהְתִחיל  ֶאְפָׁשר  ֲאָבל  ְּבָקרֹוב.  ַהִהְתַּגּלּות 

ַהְּזַמן ְלֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ַעְצמֹו, ַל'ְּיִחיָדה' ֶׁשּלֹו. ְלִהְתַעּלֹות 
ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  ּוְלַהְרִּגיׁש  ַהָּגלּות  ֵמַעל  ְלַגְמֵרי 

ְּבִלי  ַהִּגּלּוי,  ְּבִׂשיא  ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא 
ַמָּמׁש  ָהַרע.  ַלֵּיֶצר  ִּבְכָלל  ְלִהְתַיֵחס 

ְּכמֹו ַּבְּגֻאָּלה".

ְּביֹוֵתר.  ַהְּגדֹוָלה  ַהְּפָצָצה  ָהְיָתה  זֹו 
ִעם  ִלְחיֹות  ַעְכָׁשו  ְּכָבר  ֶאְפָׁשר 

ָמִׁשיַח, ִלְחיֹות ְּגֻאָּלה!

ִהְמִׁשיְך  ָּכְך",  "ּוְכֶׁשַחִּיים 
ָּגְבָרה,  ַרק  ְוִהְתַלֲהבּותֹו  יֹוָסֶל'ה 

"ְּכֶׁשַּמְרִּגיִׁשים ַהּיֹום ֶאת ַהִּגּלּוי ֶׁשל 
 – ַה'ְּיִחיָדה'  ֶאת  ֶׁשִהְתִחיל,  ָמִׁשיַח 

ַהְּתׁשּוָקה ֶׁשָּלנּו ַלְּגֻאָּלה ּגֹוֶבֶרת ְּבַהְרֵּבה. 
ֶרַגע,  ְוָלנּוַח ַאף  ְלֵהָרַגע  ְמֻסָּגִלים  ֲאַנְחנּו ֹלא 
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ַעד ֶׁשִּנְרֶאה ֶאת ַהִּגּלּוי ַהֶּזה ְּבָכל ָהעֹוָלם, ַּבִהְתַּגּלּות ַהֻּמְׁשֶלֶמת!"

ְּכֵדי  ִּבְזרֹועֹו,  ִלְמׁשְֹך  ַחָּיב  ָהִייִתי  ֲעצּוָמה.  ְּבִהְתַלֲהבּות  ָׁשרּוי  ָהָיה  ַהָּיָקר,  ֶהָחִסיד  יֹוָסֶל'ה, 
ֶׁשַּיֲעצֹור ְלֶרַּגע ְוַיְסִּביר ִלי ַמֶּׁשהּו ָקָטן – "ֲאָבל ַּתְכֶל'ס, ַמה ּזֹאת אֹוֶמֶרת? ִלְחיֹות ְּכמֹו ַּבְּגֻאָּלה, 

ְלַגּלֹות 'ְיִחיָדה'... ֵאיְך ֶזה עֹוֵבד? ֵאיְך עֹוִׂשים ֶאת ֶזה?"

"אֹוהֹו", ֵהִניף יֹוָסֶל'ה ֶאת ָידֹו ֶאל ַעל, "זֹו ּתֹוָרה ְׁשֵלָמה. ְּדרּוָׁשה ֲעבֹוָדה ְרִציִנית ְמאֹוד, ְּכֵדי 
ְלַהְצִליַח ִלְחיֹות ְּבַחֵּיי ַהּיֹום יֹום, ְּכמֹו ֶׁשַּמְתִאים ִלְתקּוָפֵתנּו ַהִּנְפָלָאה. ַאָּתה ֶּבֱאֶמת רֹוֶצה?"

"ֶאְמְמ..." ֹלא ִמַהְרִּתי ַלֲענֹות. ַהִאם ֲאִני ֶּבֱאֶמת רֹוֶצה? אּוַלי ֶזה ָקֶׁשה ִמַּדי?

ֲאָבל ְּבֶעֶצם, ֲאִני ַחָּיב! ִלְחיֹות ְּכמֹו ַּבְּגֻאָּלה, ֶזה ִלְחיֹות ְּכמֹו ֶׁשֲאִני ֶּבֱאֶמת רֹוֶצה ְוָצִריְך ִלְחיֹות. 
זֹו ַהַּמָּטָרה ֲהִכי ֲחׁשּוָבה ֶׁשִּלי. "ֲאִני רֹוֶצה", ֶהְחַלְטִּתי ִּבְנִחיׁשּות.

"אֹוֵקי. ִּבְׁשִביל ֶזה ָצִריְך ִלְלמֹד ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ַעל ַהְּגֻאָּלה ּוֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ַעל ַהִּגּלּוי ָהֱאֹלִקי 
ַהִּנְפָלא ֶׁשִּיְהֶיה ָאז. ְוֹלא ַמְסִּפיק ִלְלמֹד – ָהִעָּקר הּוא ַלְחׁשֹב, ְלַהְחִּדיר ֶאת ָהִעְנָין ָעמֹק ַּבֵּׂשֶכל, 

ָּבֶרֶגׁש ּוַבַּמֲעִׂשים ֶׁשָּלנּו.

ַהֻּמְפָלאֹות  ַּבִּׂשיחֹות  ִלּמּוד  ְלַעְצְמָך  ְקַבע  ַהּזֹו,  ָּבֲעבֹוָדה  ְלַהְצִליַח  רֹוֶצה  ֶּבֱאֶמת  ַאָּתה  "ִאם 
ֶׁשל ַהְּתקּוָפה ֶׁשָּלנּו – ִׂשיחֹות ַה'ְּדַבר ַמְלכּות', ִמתנש"א ְותשנ"ב. ֶּדֶרְך ַהִּלּמּוד ָּבֶהן, ַמְכִניס 

אֹוָתנּו ָהַרִּבי ָעמֹק ָעמֹק ְלעֹוָלם ֶׁשל ְּגֻאָּלה. ַנֵּסה ְוִתְרֶאה!"

עֹוד ַהּיֹום ֶאְקַּבע ַחְברּוָתא ַלִּׂשיחֹות ָהֵאּלּו, ִעם ֶּבעָרֶל'ה, ָחַלף ִהְרהּור ְּבמִֹחי.

יֹוָסֶל'ה ִהְמִׁשיְך: "ְוֵיׁש ְלָך ַּגם 'ִּתְזּכֶֹרת' ְמֻיֶחֶדת ָלֲעבֹוָדה 
ַּדְוָקא  ָלּה  ֶׁשָּזִכינּו  ִלְתקּוָפֵתנּו,  ַהַּמְתִאיָמה 
ָלַאֲחרֹוָנה: ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַאָּתה זֹוֶכה ַלֲעמֹד 
מּול ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ֶׁשִּיְחֶיה ְלעֹוָלם 
ֲאדֹוֵננּו  'ְיִחי  ְוָׁשר  ַמְכִריז  ְוַאָּתה  ָוֶעד, 
ְלעֹוָלם  ַהָּמִׁשיַח  ֶמֶלְך  ְוַרֵּבינּו  מֹוֵרנּו 

ָוֶעד'.

"ֶזה ֲהֵרי ַאף ַּפַעם ֹלא ָהָיה! ֲאַנְחנּו 
עֹוְמִדים מּול ָהַרִּבי, ְוָהַרִּבי ְמעֹוֵדד 
ֶׁשהּוא  ּוְלַהְכִריז  ְלַפְרֵסם  אֹוָתנּו 
ָמִׁשיַח'  'ִהְתַּגּלּות  זֹו  ַהָּמִׁשיַח.  ֶמֶלְך 
ִּכְפׁשּוטֹו ַמָּמׁש! ְּבַהְכָרַזת 'ְיִחי ֲאדֹוֵננּו' 
ֶׁשל  ַהַּמְלכּות  ֶאת  ַעְצְמָך  ַעל  ְמַקֵּבל  ַאָּתה 

ָהַרִּבי ְּכֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח...
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"ֶזה ַהִּבּטּול ֲהִכי ָּגדֹול ֶׁשָּיכֹל ִלְהיֹות, ִּכי ַּבַהְכָרָזה ַהּזֹו ֲאַנְחנּו ִמְתַקְּׁשִרים ְלֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח 
ְּבַעְצמֹו, ַל'ְּיִחיָדה' ֶׁשּלֹו ֶׁשֵהֵחָלה ְלִהְתַּגּלֹות ַעְכָׁשו. ֲאַנְחנּו מֹוְסִרים ָלַרִּבי ֶאת ָּכל ֻּכָּלנּו – 
ֹלא ַרק ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשָּלנּו, ָהְרצֹונֹות ֶׁשָּלנּו – ֲאַנְחנּו ִמְתַמְּסִרים ְּבָכל ַהְּמִציאּות ֶׁשָּלנּו ְלֶמֶלְך 

ַהָּמִׁשיַח!

"ִעם ַהִהְתַמְּסרּות ַהּזֹו, ַקָּבַלת ַהַּמְלכּות ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ֲאַנְחנּו ּפֹוֲעִלים ֶׁשַּגם ָּכל ַהַחִּיים 
ֶׁשָּלנּו ִיְהיּו ַמְתִאיִמים ַלְּתקּוָפה. ִלְחיֹות ָּכל ַהְּזַמן ִעם ָמִׁשיַח".

• • •

ֵאיזֹו ְזכּות!

ְלַאַחר יֹוַמִים ְיֵבִׁשים ֶׁשל ַהְמָּתָנה, ַהַּלְיָלה סֹוף סֹוף ָזִכינּו ִלְׁשמַֹע ֶאת ַההֹוָדָעה 'ַמֲעִריב 
ַנאּו'! ְּתִפַּלת ַמֲעִריב ִעם ָהַרִּבי! ַההֹוָדָעה ָנֲחָתה ָעַלי ַמָּמׁש ְּכַמִים ָקִרים ַעל ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה.

ִּבְתִפָּלה זֹו, יֹוֵתר ִמָּתִמיד, ִחִּכיִתי ְוִהְׁשּתֹוַקְקִּתי ָלְרָגִעים ֶׁשְּבִסּיּוָמּה, ָּבֶהם ֵיֵצא ָהַרִּבי ֶאל 
ַהִּמְרֶּפֶסת. ְוָהְיָתה ִלי ִסָּבה טֹוָבה ְלַחּכֹות. ַהַּפַעם ָיַדְעִּתי ְוֵהַבְנִּתי ֶאת ּגֶֹדל ַהְּזכּות ָלִׁשיר 
ָמִׁשיַח, אֹותֹו  ִּגּלּוי  ְלַמָּצב ֶׁשל  ּוְלִהְתרֹוֵמם  ְלַגְמֵרי  ָלַרִּבי  ְלִהְתַּבֵּטל  ֲאדֹוֵננּו',  'ְיִחי  ְלָפָניו 

ָהַרִּבי ֵהֵחל ְּכָבר ְלַגּלֹות.

ַהֲחִסיִדים ָּפְצחּו ְּבִׁשיָרה סֹוֶעֶרת, ָקְפצּו ְוָרְקדּו 
מֹורֵנּו  ֲאדֹונֵנּו  'יְִחי  ֲעצּוָמה.  ְּבִהְתַלֲהבּות 

וְַרֵּבינּו ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְלעֹוָלם וֶָעד'!

ָהַרִּבי  ָיַׁשב  ַּדּקֹות  ַאְרַּבע  ְּבֶמֶׁשְך 
ִּבְתנּועֹות  ּוְבִסּיּוָמן עֹוֵדד  ַּבִּמְרֶּפֶסת, 

ַהִּכּוּוִנים.  ְלָכל  ַהָּקדֹוׁש  רֹאׁשֹו 
ַּגַעׁש  ַהר  ְלַלַּבת  ָהַפְך  ַהַּזאל 

ְּבקֹול  ִהְזַּדֲעָקה  ַהִּׁשיָרה  רֹוַתַחת, 
ַאִּדיר ִמְּגרֹונֹות ַהֲחִסיִדים ָהאֹוֲהִבים. 

ִלְסִגיַרת  ָהַרִּבי  ֶׁשִּסֵּמן  ְלַאַחר  ַּגם 
ִּב-770,  ָהִרּקּוִדים  ִהְמִׁשיכּו  ַהִּוילֹון 

ְוקֹולֹות ַהִּׁשיָרה ִנְׁשְמעּו ְלֵמָרחֹוק. ַהִּׁשיָרה 
ֹלא ָּפְסָקה.

ְּבֶעֶצם, ִהיא ְמַהְדֶהֶדת ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה!...
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ְּגֻאָּלה. ַהָּדָבר ָהִעָּקִרי ְּביֹוֵתר ְׁשִיְקֶרה ַּבְּגֻאָּלה הּוא ֶׁשָהעֹוָלם ִיְהֶיה ִּדיָרה ַלה', ְוַהְּקֻדָּׁשה 
ָהֳעְצָמִתי  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  ַהְּזַמן  ָּכל  ְוַנְרִּגיׁש   – ַה'ְיִחיָדה'  ִּתְתַּגֶּלה  ָּבנּו  ְּבָגלּוי.  ּבֹו  ֻּתְרַּגׁש 

ְּביֹוֵתר ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.

ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח. ַהִּגּלּוי ַהִּנְפָלא ֶׁשל ַה'ְּיִחיָדה' ַּבְּגֻאָּלה ָיכֹל ְלִהְתַּגּלֹות ַרק ַעל ְיֵדי ֶמֶלְך 
ַהָּמִׁשיַח, ִמי ֶׁשְּבַעְצמֹו ָּבֵטל ַרק ֶלֱאֹלקּות, ְוהּוא ַה'ְּיִחיָדה ַהְּכָלִלית'.

ִעַּקר ַהְּגֻאָּלה. ְוָלֵכן, ַהָּדָבר ָהִעָּקִרי ְּביֹוֵתר ַּבְּגֻאָּלה הּוא – ִהְתַּגּלּותֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח 
ְּבַעְצמֹו, ְוָכל ְׁשָאר ָהִעְנָיִנים ַהִּנְפָלִאים ֶׁשִיְקרּו ָאז ֵהם ַרק ַהּתֹוָצאֹות ֶׁשל ִּגּלּוי ֶמֶלְך 

ַהָּמִׁשיַח.

ַהִהְתּגּלּות ֵהֵחָלה. ִּבְׁשנֹות תנש"א-תשנ"ב ֵהֵחָלה ִהְתַּגּלּותֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ְוָלֵכן 
ֶאְפָׁשר ְּכָבר ָּכֵעת ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ִּגּלּוי ַה'ְּיִחיָדה', ִלְחיֹות ְּכמֹו ַּבְּגֻאָּלה, ּוְלַצּפֹות ָלּה ְּבָכל 

ַהּתֶֹקף.

ִלְחיֹות ִעם ָמִׁשיַח. ַהֶּדֶרְך ְלַחִּיים ָּכֵאּלּו ִהיא ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ְוִהְתּבֹוְננּות ְּבִעְנְיֵני ַהְּגֻאָּלה 
– ּוִבְמֻיָחד ְּבִׂשיחֹות ַה'ְּדַבר ַמְלכּות' ִמתנש"א-תשנ"ב – ְוַהַהְכָרָזה ֶׁשְּמַבֵּטאת ֶאת 

ִהְתַּגּלּות ָמִׁשיַח: 'ְיִחי ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרֵּבינּו ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְלעֹוָלם ָוֶעד'!

ההמנון - בפרק שלנו!

ְרֵדָמה, ּתַ ָמה, ְיִחיָדה ּבְ ְנׁשָ  ָעמֹוק ּבַ
ְכִריע ֶאת ַהִמְלָחָמה! ְתעֹוֵרר ּתַ ִאם ּתִ

ָלִלית יא, ְיִחיָדה ּכְ י, ַהָנׂשִ  ְוָהַרּבִ
ִליט . . ִלי ַמְדִליק הּוא ּוַמׁשְ ֶאת ַהְיִחיָדה ׁשֶ

ְגאּוָלה ָלַעד יֶכף ּוִמָיד, ּבַ  ְוֵתּ
ֶאָחד ֶעֶצם ּכְ  ִיְתַגֶלה - ְקׁשּוִרים ּבְ

ָמִתי ֶעֶצם ִנׁשְ  הּוא ּכֹל ְמִציאּוִתי, ִכי ּבְ
ָכל ַמהּוִתי . .  ָיְך ַאִני ַלֶמֶלְך ּבְ ׁשַ

י ֶאת ּכּוִלי ן ָלַרּבִ  ֶאְתַמֵסר, ֶאּתֵ
 ֶאת ְרצֹונֹו ַרק ְלַקֵים
ְפִקיד ַאַסֵים ְך ַהּתַ  ּכָ

ּתֹוִכי! אן ּבְ ִדיָרה ַלה' ִלְבנֹות ּכַ



ים, ְוֵאּלּו ֵהם ּתֹוָצאֹות: ִרּיִ ה, ֵאּלּו ֵמֶהם ֵהם ִעּקָ ֻאּלָ ּגְ ְהיּו ּבַ ּיִ ִאים ׁשֶ ָרִטים ַהּבָ ין ַהּפְ נּו ִמּבֵ א. ַסּמְ

יֹוֵתר  ִרית ּבְ ה ָהִעּקָ ֻקּדָ ל ֶאת ַהּנְ ה, ְוַקּבֵ ֻאּלָ ּגְ ים ּבַ ִרּיִ עּוִדים ָהִעּקָ ֱאסֹף ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַאְך ְוַרק ֵמַהּיִ
ה: _______. ֻאּלָ ּגְ ּבַ

ֵלם: ְ ב. ַהּשׁ

רּוְך-הּוא_____________. דֹוׁש-ּבָ ר ַלּקָ ׁשֶ י: ְלַגּלֹות ֶאת ַהּקֶ ל ָהַרּבִ ְפִקיד ׁשֶ ַהּתַ

רּוְך-הּוא__________. דֹוׁש-ּבָ ר ַלּקָ ׁשֶ יַח: ְלַגּלֹות ֶאת ַהּקֶ ׁשִ ל ֶמֶלְך ַהּמָ ְפִקיד ׁשֶ ַהּתַ

.___________ : יָלא מּוָבן ׁשֶ ּוִמּמֵ

ִחיָדה'  פַֹעל, ְוַה'ּיְ ָרֵאל ּבְ ְגַאל ֶאת ַעם ִיׂשְ ּיִ יַח ׁשֶ ׁשִ תֹור ֶמֶלְך ַהּמָ י ּבְ ה ָהַרּבִ ּלָ ַנת תנש"א ִהְתּגַ ׁשְ ג. ּבִ
לֹות. ה ְלִהְתּגַ ֵהֵחּלָ

יו? ______________________ ים ַעְכׁשָ ַחּיִ נּו ּבַ ּלָ י ֲעבֹוַדת ה' ׁשֶ ַמה ֶזּה אֹוֵמר ְלַגּבֵ
.______________________________

לּוּיֹות – א ִקּבּוץ ּגָ

יַח – י ׁשִ ֶמֶלְך ַהּמָ

ְחּתֹוִנים – ח ּתַ יָרה ּבַ ּדִ

ָעָפר – פ ים ְמצּוִיים ּכְ ַמֲעַדּנִ

עֹוָלם – י בֹוד ה' ּבָ ּלּוי ּכְ ּגִ

ים ְוִנְפָלאֹות – צ ִנּסִ

ֲחרּות – ש לֹא ִקְנָאה ְולֹא ּתַ

יַח – ד ּלּות ָמׁשִ ִהְתּגַ

ַהּגֹוִיים ִיְהיּו ֲעָבִדים – ק

יׁש ְמאּוָחִדים ִעם ה' – ה ַנְרּגִ

דף עבודה



ה? ______________ ֻאּלָ נּו ְלָהִביא ֶאת ַהּגְ ּלָ ׁשּוָקה ְוָהָרצֹון ׁשֶ י ַהּתְ ה אֹוֵמר ְלַגּבֵ ּוַמה ּזֶ
.______________________________________

ְוֶהֱעָלה  'ה  ֶמעַרּלֶ עָרֶל'ה, ָקַפץ ׁשְ ְלֶבּ ין ֶמעְנָדֶל'ה  ּבֵ ִתית לֹוֶהֶטת  ֻאּלָ ּגְ יָחה  ל ׂשִ ִעּצּוָמה ׁשֶ ּבְ ד. 
ָבר ַמְתִחיָלה,  ה ּכְ אּוּלָ ַהּגְ ד ֶאָחד אֹוְמִרים ׁשֶ ִמיָהה נֹוֶקֶבת: "ֵאיְך? ֵאיְך ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות? ִמּצַ ּתְ
ְרגּוִעים  לֹא  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ אֹוְמִרים  ִני  ׁשֵ ד  ּוִמּצַ יו,  ַעְכׁשָ ּה  ִאּתָ ְוִלְחיֹות  אֹוָתּה  יׁש  ְלַהְרּגִ ר  ְוֶאְפׁשָ
ָבִרים  ַהּדְ ֵני  ׁשְ ֵאיְך  ֶוה.  ׁשָ לֹא  ָבר  ּדָ ׁשּום  ּוִבְלָעֶדיָה  ֶלֶמת,  ַהּמּוׁשְ ּלּות  ַהִהְתּגַ ֶאת  ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ ַעד 

ַיַחד?" ִרים ּבְ ּדְ ִמְסּתַ

'ה. ֶמעַרּלֶ ל ׁשְ ְעּתֹו ׁשֶ ב ֶאת ּדַ ֵ ַנּסּו ְלַיּשׁ

___________________________________________________
___________________________________________________
.___________________________________________________

ֲחִסיִדים  "ַאְלֵפי  ָבט:  ׁשְ יּו"ד  ל  ׁשֶ אֶטעַלְיט  ַהּסַ ַמֲעַמד  ַעל  ר  ְמסּוּפָ ֶרק  ּפֶ ּבַ ְלִחּדּוָדא: 
ֶסת"... ִמי ָהָיה ֶהָחִסיד  ְרּפֶ ָעַמד מּול ַהּמִ ֵקן ׁשֶ יבּו ֶלָחִסיד ַהּזָ ָסְך, ְוִהְקׁשִ ִהְצטֹוְפפּו מּול ַהּמָ

ָבָריו? ֵקן ּוָמה ָהָיה ּתֶֹכן ּדְ ַהּזָ



אחרית דבר
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ָנה ָעְבָרה. ְקָצת יֹוֵתר ִמּׁשָ

ֵמָאז ֶׁשָחַזְרִּתי ֵמַהְּנִסיָעה ָלַרִּבי, ָהֵאׁש ַהּיֹוֶקֶדת ָּבֲעָרה ְּבִלִּבי ְּבִלי ֲהפּוָגה. ָרִציִתי ַלְחזֹר. ָהִייִתי 
ַחָּיב ַלְחזֹר. ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשַהַחִּיים ָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשִּלי ֵהם ַרק ָׁשם, ִּב-770, ִעם ָהַרִּבי. ִחִּכיִתי ְוִצִּפיִתי 

ְּבקֶֹצר רּוַח – ָמַתי ֶאְזֶּכה ַלְחזֹר ִל-770?

ֲאָבל ֹלא ִּדְמַיְנִּתי, ַּבֲחלֹומֹוַתי ַהְּפרּוִעים ְּביֹוֵתר, ֶׁשֶּבֱאֶמת ֶאְזֶּכה ַלְחזֹר ָּכל ָּכְך ַמֵהר. ּוְבִעָּקר, 
ֹלא ָחַׁשְבִּתי ַמה ִּיְהֶיה ָהֵארּוַע ַהָּקֶׁשה ֶׁשָּיִביא אֹוִתי ְלָׁשם.

• • •

ג' ַּתּמּוז תשנ"ד.

ֶזה ָקָרה ְּבבֶֹקר ֶאָחד ָּבִהיר. ָיַׁשְבנּו ַּבִּכָּתה ְוִהְמַּתּנּו ְלבֹואֹו ֶׁשל ַהְּמַחֵּנְך, ֶׁשִּמּׁשּום ָמה ִהְתַמְהֵמַּה. 
ׁשּום ָּדָבר ֹלא ֵהִכין אֹוָתנּו ַלְּבׂשֹוָרה ַהַּמְחִריָדה...

ִלְדָמעֹות  ִסיָמן  ֲאֻדּמֹות,  ָהיּו  ֵעיָניו  ִאִּטִּיים.  ִּבְצָעִדים  ַלִּכָּתה  ְוִנְכַנס  ְּבִאחּור  ִהִּגיַע  ַהְּמַחֵּנְך 
ַּכִּנְרֶאה. ָהִייִתי ְמבָֹהל, ֵמעֹוָלם ֹלא ָרִאינּו אֹותֹו ְּבַמָּצב ּכֹה ְמַזְעֵזַע.

"ָהַרִּבי... ָאְמרּו ֶׁש... ַמֶּׁשהּו ָקָרה..."

ַמה?! ְׁשִתיָקה ִהְׂשָּתְרָרה ַּבִּכָּתה ִלְרָגִעים ְספּוִרים ּוִמָּיד ַאֲחֶריָה ֵהֵחל ֶּפֶרץ ֶׁשל ְצָעקֹות, קֹולֹות 
ּוְבִכּיֹות. ֻּכָּלם ָהיּו ְמֻתְסָּכִלים ּוְמֻבְלָּבִלים, ַאף ֶאָחד ֹלא ֶהֱאִמין ְלַמה ֶׁשָּׁשַמְענּו. ִהְרַּגְׁשִּתי ְּכמֹו 

ַּבֲחלֹום, ֹלא ֶהֱאַמְנִּתי ֶׁשֶּזה ָאֵכן קֹוֶרה.

ֲאִני ֹלא זֹוֵכר ְּבִדּיּוק ֶאת ֵסֶדר ָהֵארּוִעים, ֲאָבל ֵאיְך ֶׁשהּוא, ֶּבעָרֶל'ה הֹוִפיַע ִּפְתאֹום ַּבַּתְלמּוד 
ּתֹוָרה. הּוא ָהָיה ִנְסָער ְוִדֵּבר ִּבְמִהירּות. ִהְצַלְחִּתי ְלָהִבין ִמֶּמּנּו ֶׁשֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלַהִּגיַע ִל-770 

ִּבְדִחיפּות, ַעְכָׁשו. ַמָּמׁש ַעְכָׁשו.

ַּבַהְתָחָלה ֹלא ָחַׁשְבִּתי ֶׁשהּוא ִמְתַּכֵּון ִּבְרִצינּות, ֲאָבל ִּפְתאֹום ָרִאיִתי ֶׁשהּוא ֶהְחִזיק ֵאיֶזה ִּתיק 
ָקָטן...

ַּבּסֹוף ִהַּגְענּו ֶּבֱאֶמת ִלְׂשֵדה ַהְּתעּוָפה. ָהיּו ָׁשם ָהמֹון ַחַּב"ְדִניִקים, ֻּכָּלם ָהיּו ְּבַלַחץ ְוַהְּדִחיפֹות 

ַאֲחִרית 
ָבר ּדָ
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ָהיּו ֲעצּומֹות – ָהִעָּקר ַלֲעלֹות ַעל ַהִּטיָסה, ְלַהִּגיַע ָלַרִּבי.

ִּדַּבְרִּתי ִעם  ַהִּטיָסה, ְוֹלא  ִלְפֵני  ַּבַּבִית  ָעַבְרנּו  ִנְזַּכְרִּתי ֶׁשִּבְכָלל ֹלא  ְּכֶׁשָעִלינּו ַלָּמטֹוס  ַרק 
ַאָּבא ְוִאָּמא. ִהַּגְעִּתי ַהְיֵׁשר ֵמַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה. ֲאָבל ַהּכֹל ָהָיה ָּכל ָּכְך מּוָזר, ֶׁשִּבְכָלל ֹלא 

ִהְתַעְנַיְנִּתי ַּבַּבִית.

ַאַחת  ְׁשֵאָלה  ַרק  ָסִביב –  ֶׁשּקֹוֶרה  ַמה  ַעל  ָחַׁשְבִּתי  ִּבְכָלל, ֹלא  נֹוְרָמִלי  ָהָיה  ַהַּמָּצב ֹלא 
ִרֲחָפה מּוִלי: ַמה... ַמה ּקֹוֶרה ָּכאן? ַמה ִעם ָהַרִּבי?

"ֹלא  ְּכֶׁשִהְתַיַּׁשְבנּו.  ְּבתֶֹקף  ֶּבעָרֶל'ה  ָקָרא  ַהִּמְקָּדׁש",  ְלֵבית  ָיָׁשר  ִמָּכאן  ָטִסים  "ֲאַנְחנּו 
ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ְמִציאּות ַאֶחֶרת".

"ֶּבעָרֶל'ה!" ִהְתָּפַרְצִּתי ִּפְתאֹום ִּבְׁשֵאָלה, ֶׁשִּׁשְחְרָרה 
ָהַאֲחרֹונֹות.  ַּבָּׁשעֹות  ַהִּמְצַטֵּבר  ַהֶּמַתח  ֶאת 

"ַמה ּקֹוֶרה ָּכאן, ְלַמַען ַהֵּׁשם? ַהִאם ָּכל ַמה 
ֶּׁשֲאִני יֹוֵדַע ַעל ָהַרִּבי, ַהִאם ָּכל ַהֶּקֶׁשר ֶׁשִּלי 

ֶׁשִּלי...  ַהַחִּיים  ָּכל  ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא... 
ַהּכֹל ִנְגַמר?!

"ַהִאם ֶּבֱאֶמת ָיכֹל ִלְקרֹות ַמֶּׁשהּו... ַלַחִּיים 
ֶׁשל ָהַרִּבי? ֶזה ֹלא ָיכֹל ִלְהיֹות!"

ֶּבֱאֶמת  "ֶזה  ָצַעק.  ִּכְמַעט  ֶּבעָרֶל'ה  "ָנכֹון!" 
ֹלא ָיכֹל ִלְהיֹות!"

"ַמה..." ִּגְמַּגְמִּתי. "ֲאָבל... ָאְמרּו..."

ְלַהֲאִמין ָּבַרִּבי

"ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ָמה אֹוְמִרים ּוַמה ּׁשֹוְמִעים. ֵיׁש ַרק ָּדָבר ֶאָחד – ַמה ֶּׁשָהַרִּבי אֹוֵמר, ְוֶזהּו. 
ָהַרִּבי אֹוֵמר ֶׁשַהּדֹור ֶׁשָּלנּו הּוא ּדֹור ַהְּגֻאָּלה, ְוָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ִיְחֶיה ְּבִלי ׁשּום ֶהְפֵסק 
ַעד ַלְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה. ַהְּדָבִרים ֶׁשל ָהַרִּבי ֵהם ָהֱאֶמת ַהְּיִחיָדה, ְוׁשּום ָּדָבר ַאֵחר ֹלא ַקָּים.

"ֲאִני ִנְזָּכר ְּבִסּפּור ֶׁשְמַסֵּפר ָהַרִּבי ָהַרַּי"צ, אֹותֹו ָקָראִתי ֹלא ִמְּזַמן. ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשהּוא ָיכֹל 
ְלַהְזִּכיר ִלי, ְקָצת, ֶאת ַעְצֵמנּו.

"ִּבְׁשַנת תקמ"ז ָהָיה חֶֹרף ָקֶׁשה ְמאֹוד. אֹוְרִחים ַרִּבים ִהִּגיעּו ְלַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן, ְלִליָאְזָנא 
ְׁשִמיִני  ִלְקַראת  ְּבַסָּכָנה.  ָהיּו  ְוַחֵּייֶהם  ָּגבֹוַּה  חֹם  ִעם  ַּבִּמּטֹות  ָׁשְכבּו  ִהְצַטְּננּו,  ְוַהְרֵּבה   –
ּוִבְזכּות  ְל'ַהָּקפֹות',  ָּכל ַהחֹוִלים  ְלָהִביא ֶאת  ִצָּוה  ֶׁשָהַרִּבי  ִהְתַּפְרְסָמה ַההֹוָדָעה,  ֲעֶצֶרת 
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ִׂשְמַחת ּתֹוָרה ִיְתַרְּפאּו.

"ְּבֵליל ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת, ְלַאַחר ַמֲעִריב, ָיְצאּו ַּכָּמה ַאְבֵרִכים ְלִסיבּוב ֵּבין ָהַאְכַסְניֹות, ְלָהִביא 
ֶאת ַהחֹוִלים ַלַהָּקפֹות ְּכִצּוּויֹו ֶׁשל ָהַרִּבי. ֶזה ֹלא ָהָיה ָּפׁשּוט. ָהיּו ֵמֶהם חֹוִלים ֲאנּוִׁשים ֶׁשֹּלא 
ָיְכלּו ָלזּוז, ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ַעל ְיִציָאה ָלְרחֹוב ַהָּקפּוא. ֲאָבל ָהַאְבֵרִכים ֹלא ִוְּתרּו, ֵהם 'ָסֲחבּו' ֶאת 

ֻּכָּלם, ְּבטּוִחים ְּבכַֹח ִּבְרָּכתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי.

"ְּבַמֲהַלְך ַהִּסיבּוב, ִנְכְנסּו ָהַאְבֵרִכים ְלֵביתֹו ֶׁשל ר' ַאְייִזיק 'ְמַחֵּדׁש'. ר' ַאְייִזיק ָהָיה 'ִמְתַנֵּגד', 
ָּגאֹון ָּגדֹול, ּוְבֵביתֹו ִהְתַאְכְסנּו ַאְחָינֹו ר' מֶֹׁשה – ֶׁשָהַפְך ֶלָחִסיד – ִעם ְׁשֵני ָּבָניו. ר' מֶֹׁשה 

ָׁשַכב חֹוֶלה ָאנּוׁש. ָהרֹוְפִאים ֹלא ִּבְּׂשרּו לֹו טֹובֹות.

"ְׁשֵני ָּבָניו ֶׁשל ר' מֶֹׁשה ִקְּבלּו ֶאת ָהַאְבֵרִכים ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה. 'ַּכָּמה ִנְפָלא!' ָקְראּו ְּבִהְתַלֲהבּות. 
'ַאָּבא ִנַּצל, ִיְּקחּו אֹותֹו ַלַהָּקפֹות ְוהּוא ַיְבִריא! ָהַרִּבי ִהְבִטיַח!'

"ְלֻעָּמָתם ִנַּצב ר' ַאְייִזיק ַה'ִּמְתַנֵּגד', רֹוֵתַח ִמַּזַעם. 'הּוא חֹוֶלה ְמֻסָּכן! ָאסּור ָלַגַעת ּבֹו, ְּבַוַּדאי 
ֶׁשֹּלא ְלהֹוִציא אֹותֹו ֶאל ַהּקֹר. ִהְׁשַּתַּגְעֶּתם? ַאֶּתם רֹוְצִחים! ֶזה ֶנֶגד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה!'

"ר' ִּפיְנָחס ֵרְיֶזעס, ַאַחד ָהַאְבֵרִכים, ִנַּגׁש ֶאל ִמָּטתֹו ֶׁשל ַהחֹוֶלה. ַהַּמֲחֶזה ָהָיה ַמְבִהיל. ֵעיָניו 
ָהיּו ְּכֻחּלֹות ּוְׁשחֹרֹות, ְוֻחּמֹו ָהָיה ָּגבֹוַּה.

"ִהְתַּבְלַּבְלִּתי – ָּכְך ִסֵּפר ר' ִּפיְנָחס ְלַאַחר ִמֵּכן. ִמַּצד ֶאָחד, ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל ר' ַאְייִזיק 
ַה'ִּמְתַנֵּגד' ְוָרִאיִתי ֶאת ר' מֶֹׁשה קֹוֵדַח ֵמחֹם. אּוַלי הּוא צֹוֵדק? ֻמְפָרְך ְלַגְמֵרי, ְלהֹוִציא חֹוֶלה 

ָּכֶזה ֶאל סּופֹות ַהְּׁשָלִגים ַּבחּוץ!

"ַאְך ִמַּצד ֵׁשִני, ִנְּצבּו ָּבָניו ֶׁשל ר' מֶֹׁשה, ְיהּוִדים ְּפׁשּוִטים ּוְתִמיִמים. 'ַחָּיִבים ָלַקַחת ֶאת ַאָּבא 
ַלַהָּקפֹות!' ָקְראּו ְּבתֶֹקף. 'ָהַרִּבי ִהְבִטיַח ִּבְמפָֹרׁש. ַרק ָּכְך הּוא ַיְבִריא!'

"ִמי צֹוֵדק?

ֶׁשָּמא  אֹו  ַאְייִזיק,  ר'  ֶׁשל  ַהָּבִריא  ַהִהָּגיֹון  ַהֵּׂשֶכל,  "ַהִאם 
ָהֱאמּוָנה ַהְּפׁשּוָטה ֶׁשל ַהָּבִנים?...

"ַהַּמְחָׁשבֹות ָחְלפּו ְּבמִֹחי", ִסֵּפר ר' ִּפיְנָחס. "'ִהְתַּבֵּיׁש 
ְלָך! ַאָּתה, ֶׁשָּלַמְדָּת ְוִהְתַעַּמְקָּת ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ַּבֲחִסידּות, 
ַהֲחִסיִדים  ַהָּבִנים,  ְוִאּלּו   – ְלִהְתַּבְלֵּבל  ִּפְתאֹום  ָיכֹל 
ַהְּפׁשּוִטים, ַמֲאִמיִנים ָּבַרִּבי ִּבְתִמימּות ְּבִלי ׁשּום ַהְפָרעֹות 
ְוַהּסֹוֵחר  ַהַחָּיט  ִּבְפֵני  ִּפיְנֶיע,  ְלָך,  ִהְתַּבֵּיׁש  ַהֵּׂשֶכל...  ֶׁשל 

ַהֲחִסיִדי!'

ָהַאֲחרֹוִנים.  ְּבכֹחֹוָתיו  ַלַהָּקפֹות  ִנְגַרר  ָהַאָּבא  ָהֱאמּוָנה.  ִנְּצָחה  ַּכּמּוָבן,  ָּדָבר,  ֶׁשל  "ְּבסֹופֹו 
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ַּכּמּוָבן ֶׁשִּדְבֵרי ָהַרִּבי ִהְתַּגְּׁשמּו ִּבְמֹלָאם, ַהחֹוִלים ַהְּמֻסָּכִנים ְּביֹוֵתר ִהְתַרְּפאּו. ְוֶדֶרְך ַאַּגב, 
ר' ַאְייִזיק ַה'ִּמְתַנֵּגד' ָהַפְך ְלָחִסיד, ִמֶּׁשּנֹוַכח ַּבּמֹוֵפת ֶהָעצּום.

"ּוִפְתאֹם ֲאִני קֹוֵלט", ִהְמִׁשיְך ֶּבעָרֶל'ה ְּבִהְתַלֲהבּות, "ֶׁשֲאַנְחנּו עֹוְמִדים ְּבַמָּצב ֵּדי ּדֹוֶמה. 
ִמי צֹוֵדק? ְמִציאּות ָהעֹוָלם ַהָּקָׁשה ְוַהְמֻנֶּכֶרת, אֹו ָהֱאמּוָנה ָהֵאיָתָנה ָּבַרִּבי? ַהִאם ִנְתַּבְלֵּבל 

– אֹו ֶׁשַּנְמִׁשיְך ְלַהֲאִמין ְּבתֶֹקף, ְּכמֹו ְיהּוִדים ְּפׁשּוִטים, ְּבִלי ׁשּום ָסֵפק?"

ֶּבעָרֶל'ה ִהְׁשַּתֵּתק ְלֶרַגע.

"ֹלא ָוֹלא!" הּוא ִנְעַנע ְּברֹאׁשֹו ְּבַחּדּות ִלְׁשִליָלה. "ֲאַנְחנּו ֹלא ִמְתַּבְלְּבִלים!"

ְוָהָרִגיל. ָהַרִּבי ֲהֵרי ָקׁשּור ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  "ָהַרִּבי ֵאיֶנּנּו ֵחֶלק ֵמָהעֹוָלם ַהִּטְבִעי 
ְּבָכל ְמִציאּותֹו, ְוָלֵכן ֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ּבֹו – ְּכמֹו ֶׁשֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ַּבָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. 
ֱאמּוָנה ַעל ִטְבִעית. ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶׁשָהַרִּבי ֵאיֶנּנּו ֻמְגָּבל ְּבַהְגָּבלֹות ַהֶּטַבע ְוָהעֹוָלם, ְוָלֵכן 

ׁשּום ָּדָבר ִמְּמִציאּות ָהעֹוָלם ֹלא ָיכֹל ְלַעְרֵער ִּבְכהּוא ֶזה ֶאת ּתֶֹקף ָהֱאמּוָנה ָּבַרִּבי.

"ְּכֶׁשָהַרִּבי אֹוֵמר ְלָהִביא ֶאת ַהחֹוִלים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת – עֹוִׂשים זֹאת ִמָּיד ְלֹלא ְׁשֵאלֹות, ַּגם 
ִאם ָהעֹוָלם ְוַהֶּטַבע ַמְרִאים ָלנּו סּופֹות ְׁשָלִגים ֵאיְמָתִנּיֹות. ְוִאם ָהַרִּבי ַמְבִטיַח ָלנּו ְּבצּוָרה 
ְּגֻאָּלה ֲאִמִּתית ּוְׁשֵלָמה –  ֶיְׁשנֹו ִסּיּום ֶאָחד ִּבְלַבד,  ְוַחד ַמְׁשָמִעית, ֶׁשַּלּדֹור ַהֶּזה  ְּברּוָרה 
ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ְּבֵברּור ֶׁשָהַרִּבי ַחי ְוַקָּים ְלֹלא ָּכל ִׁשּנּוי ְועֹוֵמד ִלְגאֹל אֹוָתנּו. ַּגם ִאם ָּכל 

ָהעֹוָלם ַיְרֶאה ָלנּו ַאֶחֶרת..."

ִנְדַהְמִּתי ְקָצת. ְלעֹוָלם ֹלא ִהְתַרַּגְלִּתי ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהְּמִציאּות ִעם ֱאמּוָנה ָּכל ָּכְך ֲחָזָקה, 
ְּבטּוָחה.

ֲאָבל ֵּכן, ֵהַבְנִּתי. ֲהֵרי ֵהַבְנִּתי ְּכָבר ִמְּזַמן ֶׁשָהַרִּבי הּוא ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ְלַגְמֵרי ִמָּכל ַמה ֶׁשֲאִני 
ַמִּכיר ְויֹוֵדַע. ֲאִני ַמֲאִמין ָּבַרִּבי. ֲאִני ִנְׁשַאר ָּדבּוק ְּבָכל ַהּתֹוֶקף ִּבְדָבָריו, ַּגם ִאם ָּכל ָהעֹוָלם 

ִיְהֶיה ֶנְגִּדי.

ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהִּנָּסיֹון

"ֲאָבל ָמה עֹוִׂשים, ֶּבעָרֶל'ה?" ָּפִניִתי ְלָאִחי ׁשּוב. "ֵאיְך ִמְתמֹוְדִדים ִעם ַהַּמָּצב? ַּגם ִאם 
ֲאַנְחנּו ֹלא רֹוִאים ְוֹלא ַמְרִּגיִׁשים... ֵאיְך  ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶאת ָהֱאֶמת – ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר, 

ֶאְפָׁשר ַעְכָׁשו ְלִהְתַחֵּבר ִעם ָהַרִּבי?"

ִנָּסיֹון.  ַרק  ֲאָבל  ָקֶׁשה,  ִנָּסיֹון  ְּבִנָּסיֹון.  ָאִחי, "ֶׁשְּמֻדָּבר  ִהְמִׁשיְך  ְלָהִבין",  ַחָּיִבים  "ֲאַנְחנּו 
ַהָּגלּוִתי  ַלַּמָּצב  ְלִהָּכַנע  ֹלא  ְלִהְתַיֵחס,  ֹלא   – ָּפׁשּוט  ִהיא  ִנָּסיֹון  ִעם  ְלִהְתמֹוֵדד  ַהֶּדֶרְך 
ְוַהָּקֶׁשה ֶׁשִּנְרֶאה ְלֵעיֵנינּו. ָּפׁשּוט ְלַהְמִׁשיְך ָהְלָאה ִעם ָהֱאמּוָנה ְוַהִהְתַקְּׁשרּות ָלַרִּבי, ְּבִלי 

ַלְחׁשֹב ִּבְכָלל ַעל ַמה ֶּׁשָהעֹוָלם ַמְרֶאה.
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"ַּכֲאֶׁשר ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהַלְך ִעם ִיְצָחק ְּבנֹו ְלַהר ַהּמִֹרָּיה, ַלֲעֵקַדת ִיְצָחק, ֶהְחִליט ַהָּׂשָטן ְלַעֵּכב 
אֹותֹו, ְוִנְרָאה לֹו ִּבְדמּות ָנָהר ָעמֹק ֶׁשָּזַרם לֹו ִּפְתאֹום ַּבֶּדֶרְך ֶאל ָהָהר. ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ִּכְמַעט 
ָטְבעּו ַּבָּנָהר, ֲאָבל ָּדָבר ֶאָחד ָהָיה ָּברּור ָלֶהם – ִאם ה' ִצָּוה ְלַהִּגיַע ָלָהר, ׁשּום ָּדָבר ֹלא ַיֲעצֹר 

אֹוָתם.

"ֵהם ִהְמִׁשיכּו, ְּבִלי ְלִהְתַּפֵעל. ְוַכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ַהַּמִים ַעד ַצָּואָרם – ַהַמִים ָּפׁשּוט ֶנֶעְלמּו...

"ַּגם ִאם ֲאַנְחנּו ֹלא רֹוִאים ֶאת ָהַרִּבי, ְוֶזה ַמִּציב ְלָפֵנינּו ֲהמֹון ְקָׁשִיים ַעל ַהִהְתַקְּׁשרּות ָלַרִּבי, 
ֲאַנְחנּו ָּפׁשּוט ֹלא ִמְתַּפֲעִלים ֵמֶהם, ּוַמְמִׁשיִכים ְלִהְתַקֵּׁשר ָלַרִּבי – ֲאִפּלּו יֹוֵתר ִמּׁקֶדם. ַעל ְיֵדי 
ֶׁשִּנְתַּגֵּבר ַעל ַהִּנָּסיֹון, ְנַגֶּלה ֶׁשֶּבֱאֶמת ָּכל ַהֶהְעֵלם ְוַהֶהְסֵּתר הּוא ֹלא ֲאִמִּתי. ְמֻזָּיף. ָהַרִּבי ִיְתַּגֶּלה 

ִּבְמלֹוא ָהָעְצָמה ְוִיְגַאל ֶאת ֻּכָּלנּו.

ָעְצָמִתית  ִהְתַקְּׁשרּות  ֶאְצֵלנּו  ְלַגּלֹות  ִהיא  ַהֶּזה  ַלִּנָּסיֹון  ִלְהיֹות  ֶׁשְּיכֹוָלה  ַהְּיִחיָדה  "ַהַּמָּטָרה 
ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמּקֶֹדם. ִאם ַעל ַאף ַהֶהְעֵלם ְוַהֶהְסֵּתר ַנְמִׁשיְך ְלִהְתַקֵּׁשר ּוְלִהָּדֵבק ָּבַרִּבי ְּבִלי ׁשּום 
ֶחְׁשּבֹונֹות – ֶזה ַיְרֶאה ֶׁשַהֶּקֶׁשר ֶׁשָּלנּו ָלַרִּבי ֵאינֹו ַרק ַּכֲאֶׁשר רֹוִאים ּוַמְרִּגיִׁשים אֹותֹו, ֶאָּלא 

ֲאַנְחנּו ְקׁשּוִרים ֵאָליו ְּבֶעֶצם ְמִציאּוֵתנּו..."

• • •

ִלי  ָהָיה  ְּכָבר  ִל-770  ִמָּיד  ְוָנַסְענּו  ִּבְניּו-יֹוְרק  ְּכֶׁשָנַחְתנּו 
ַמָּבט ָּברּור, ַמָּבט ֶׁשל ֱאמּוָנה. ָיַדְעִּתי ֶׁשָהַרִּבי ַחי ָּכאן, 
ְּבגּוף ַּגְׁשִמי, ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ָאז ִלְפֵני ָׁשָנה. ָיַדְעִּתי ֶׁשָעַלי 
ֶׁשֶאְפָׁשר  ָיַדְעִּתי  ְוַהחֶֹׁשְך.  ֵמַהֶהְעֵלם  ְלִהְתַּפֵעל  ֹלא 

ְלִהְתַקֵּׁשר ָלַרִּבי ַהְרֵּבה יֹוֵתר, ַּדְוָקא ַעְכָׁשו.

ָקָטן  ַמְעָּגל  ָהָיה  ֵעֵנינּו  ֶאת  ֶׁשָּצד  ָהִראׁשֹון  ַהָּדָבר 
 ,770 מּול  ַהִּמְדָרָכה  ַעל  ֶׁשָרַקד  ֲחִסיִדים  ֶׁשל 
ְּבַלַהט ַאִּדיר ֶׁשל ֱאמּוָנה ְוִצְפצּוף ֻמְחָלט ַעל ַהִּנָּסיֹון 

ְוַהֶהְעֵלם. 

ְּבעֹז:  ָהרֹוְקִדים  ָׁשרּו  אֹותֹו  ַהִּׁשיר  ִמילֹות  ִהזְַּדֲעקּו  ַעְצמֹוַתי  ּוִמָּכל  ִמּיָד,  ֲאֵליֶהם  ִהְצָטַרְפִּתי 
"יְִחי ֲאדֹונֵנּו מֹורֵנּו וְַרֵּבינּו ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ְלעֹוָלם וֶָעד!"
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ֲאִני ׁשֹוֵלַח ֲאֵליֶכם ֶאת ַהּיֹוָמן ַהֶּזה, ָעַבְרִּתי ׁשּוב ֵּבין ַדָּפיו ַהַּמְצִהיִבים. ָקָראִתי ֶאת ַהּׁשּורֹות  ֶרַגע ִלְפֵני שֶׁ
ְכָלל ָחַלם שֶֶׁעשְִׂרים ָׁשָנה ַאֲחֵרי, ַנֲעמֹד ֲעַדִין ַּתַחת ֶהְעֵלם  ֵּביֵניֶהם ְוֵעיַני זֹוְלגֹות ְּדָמעֹות. ִמי בִּ ְוֶאת ַמה שֶׁ

ָּכֶזה. ְוֶהְסֵּתר ָאיֹם שֶׁ

ֲאָבל, ְלִאיָדְך ִּגיָסא,

ָנה ָחְלפּו ְוֶעְׂשרֹות  ם. ֶעשְִׂרים שָׁ י ַחי ְוַקיָּ שָׂר נּוַכל ָאֵכן ִלְראֹות ֶׁשָהַרבִּ ְכָלל ִהְצִליַח ְלַהֲאִמין ֶׁשְּבֵעיֵני בָּ ִמי בִּ
יכֹות  ַמְמשִׁ ַהְּתחּוִמים  ְּבָכל  י  ָהַרבִּ ֶׁשל  ַהְּנבּואֹות  י.  ָהַרבִּ ֶאל  יֶהם  ַחיֵּ ֶאת  ְלַקֵּׁשר  ַמְמִׁשיִכים  ים  ֲאָנשִׁ ַאְלֵפי 

ם.  ְלִהְתַקיֵּ

י ַלְמרֹות ַהֶהְעֵלם – ְועֹוד יֹוֵתר ִמּקֶֹדם. רֹוִאים  ֲאַנְחנּו רֹוִאים ַאְלֵפי ֲחִסיִדים ְצִעיִרים ְקׁשּוִרים ּוְמסּוִרים ָלַרבִּ
ל ַהַהְׁשָּפעֹות!  ל ַהְּׁשֵאלֹות ּוַמְמִׁשיְך ָלנּו ֶאת כָּ י ָקׁשּור ּוַמְׁשִּפיַע ָלנּו, עֹוֶנה ָלנּו ַעל כָּ ים ֶׁשָהַרבִּ ּוַמְרִּגישִׁ

ל ֶאָחד  ַחת, ֵהם ּגַם ְּדרִיָׁשה נֹוֶקֶבת ִמכָּ נִים ֶׁשָחְלפּו ֵהם ֹלא ַרק הֹוָכָחה ֶׁשָהֶאמּונָה ְמנַצַּ ַאָבל ֶעְׂשרִים ַהשָּׁ
נּו: קּומּו, ֲעׂשּו ַמֲעֶׂשה! ַהְכרִיעּו ֶאת ַהַּכף! ִקְרעּו ֶאת ָמַסְך ַהחֶֹׁשך וְָהִביאּו ֶאת ַהִהְתּגַלּות ֶׁשל ָהַרִּבי  ֵמִאתָּ

ִליָט"א ֶמֶלְך ַהָמִׁשיַח, ָהַרַמְטַּכ"ל ַהּגָדֹול ִמֻּכָּלם, ֵּתֶכף ּוִמּיָד ַמָּמׁש! שְׁ

ָּכל ֶאָחד ִמֶּכם ָעַבר ְוָחָוה ְּבַמֲהַלְך ַהִּלּמּוד ֶאת אֹוָתם  ה שֶׁ ִמי – ִמֵּכיָון ֶׁשֲאִני ֶמַקוֶּ ְּבַכָּוָנה, ֵאיֶנִני חֹוֵתם ֶאת שְׁ
ל ֶאָחד ִמֶּכם ֻמְזָמן ַלֲחּתֹם ֶאת שְׁמֹו!... כָּ ל ִמיָלה ְּבִדיּוק ָּכמֹוִני – ָּכְך שֶׁ ָעַבְרִּתי ָאז, ְוִהְזַּדָהה ִעם כָּ ַהֲחָויֹות שֶׁ

ב ַלַחָיל - ִסיוּם ִמְכּתָ



פרק א'
1. יום ההגעה לרבי בפעם הראשונה הוא 
שבט,  ל'  יום  היום  ראה   – ההולדת  יום 
הריי"צ  אדמו"ר  קודש  באגרות  ומקורו 
כ"ו  שיחת  גם  וראה  ואילך.  ת  ע'  ח"ג 

אלול תנש"א.
2. אי אפשר לחיות כיהודי בלי רבי – עיין 
היטב בתניא פרק ב' )ובפניני התניא שם(.

ית'  לו  לעשות  אדמות  עלי  תפקידינו   .3
פל"ז,   – פל"ה  תניא   – בתחתונים  דירה 
ובאלפי מקומות בתורת רבותינו נשיאינו.

 חייו של הרבי הינם למעלה מהטבע ואין 
הטבע מסתיר לו – ראה אג"ק ח"ג ע' נד. 

ועוד.
הוא  שהרבי  בזה  הביאור  לכללות   .4
שיחת  ראה   – וכו'  כביכול  'תזכורת' 
בלקו"ש  נדפס  ס"ג,  תשמ"ו  שמח"ת 

חכ"ט עמוד 359.
 – המחבר'  'ממוצע  נקרא  משה   .5
הרבי.  של  בשיחות  פעמים  ריבוי  מובא 
 62 הערה  א'  דברים  חכ"ד  ובלקו"ש 
מציין: ד"ה עוטה אור ה'ת"ש פ"ד. ועוד. 

וראה גם סד"ה פנים בפנים תרנ"ט.
6. לכללות הביאור בענינו של משה רבינו 
בארוכה  עיין   – וכו'  המחבר  כממוצע 
תרנ"ט,  בפנים  פנים  בד"ה  ובפרטיות 
ובהרחבה יתירה בריבוי מקומות בתורת 

כ"ק אד"ש.
שזהו  והביאור  דמשה'  'אתפשטותיה   .7
בזה  דן  הרבי   – דוקא  שבדור  ה'רבי' 
בכמה מקומות, ובשינוי הסגנון בין הזהר 
לש"ס בענין זו. וראה התייחסות מענינת 
ס"ב  תש"י  תמוז  י"ב  בשיחת  לענין 

)התוועדויות ח"א ע' 128(.  
דמשה'  ה'אתפטותיה  הוא  הרבי   .8
מבה"ח  שיחת  לדוגמא:  ראה   – שבדור 
שבט תשי"ב )שיחות קודש עמוד קל( – 
'אתפשטותיה'. שיחת ח"י אלול ה'תש"י 
סי"א  תשי"א  ויקהל  ש"פ  ושיחת  סי"א, 

וי"ב – 'משה שבדור' ובכו"כ מקומות. 
ביטוי   – המחבר'  'ממוצע  הוא  רבי   .9
אד"ש,  כ"ק  בתורת  לראשונה  מופיע  זה 
ראה שיחת ליל ה' דחנוכה תשי"ב )נדפס 
שם  שמציין   )485 עמוד  ח"ג  בלקו"ש 
 158 עמוד  שלום  לתורת   *23 בהערה 
על  זאת  אומר  נ"ע  )הרש"ב(  הרבי  שם 
אדמו"ר האמצעי דוקא. וכן עד"ז בכ"מ.

ולמעלה  מחציו  האלוקים,  איש   .10
על  תהילים, באבער,  – מדרש  וכו'  איש 

הפסוק. דב"ר פי"א, ד.
'איש  של  בענינו  הביאור  לכללות   .11

האלוקים' – ראה שיחת ש"פ צו תנש"א. 
ובכ"מ.

הבאה  בהערה  המצוין  זה שהביאור   .12
שייכת ג"כ לתואר 'איש האלוקים' – ??

'ונתתי עשב'  13. לכללות הביאור בענין 
 ? ד"ה  ראה   – וכו''  האדון  פני  ו'מאן 
תרפ"ז וד"ה מאן פני האדון הוי' תשי"ז. 

ובכ"מ. 
 – הדור  בנשיא  נמצאת  נשמת משה   .14

לקו"ש חכ"ו עמוד 6, ועוד. 
 – וכו'  לקב"ה  בעצם  בטל  הרבי   .15
סל"ח  תשי"א  תמוז  י"ב  שיחת  ראה 

)התוועדויות ח"ג ע' 218(. ובכ"מ.
קשורים  לרבי  שקשורים  זה  ידי  על   .16
שיחת   – קשור  שהרבי  למי  ומחוברים 
חג השבועות ה'תש"י ס"ט )התוועדויות 
ע' 94(. וראה גם שיחת אחרון של פסח 

תש"י. ובכ"מ.
מפרימישלאן  מאיר  ר'  על  הסיפור   .17
וההוראה ממנו – ר"ד כ"ד אייר תשי"א 

)התוועדויות ח"ג ע' 105(.

פרק ב'
בחינת  של  בענינה  הביאור  לכללות   .1
היחידה – ראה תניא פי"ח ופי"ט )בנוגע 
והרחבה  ובפרטיות  שבנפש(.  לחכמה 
בריבוי מקומות בתורת רבותינו נשיאינו. 
היחידה  את  ומגלה  מעורר  הרבי   .2
שבנפש בשעת ניסיון – כך משמע בד"ה 
שלכאורה  אע"פ  תשמ"א.  תצוה  ואתה 
ו'גורף' כ"כ ע"פ המבואר  זה פשוט  אין 
המצוין  בתניא  ובראשם  בדא"ח,  בכ"מ 

לעיל, ואכמ"ל.
 – הכללית  יחידה  הוא  הדור  נשיא   .3
אד"ש,  כ"ק  בתורת  מקומות  בריבוי 
האמצעי  אדמו"ר  של  למאמר  ומציין 
פי"ב.  בשלום  פדה  ד"ה  תשובה  בשערי 
ושם כתוב שהיחידה מתלבשת בכל דור 

ב'עיני הדור'.
מנשמתו  'ניצוץ'  הינה  שלנו  היחידה   .4
של הרבי – ראה שיחת שמח"ת תשמ"ו 
עיי"ש  ס"ד,  א'(  פרק  לעיל  )המצויין 
שבבבל  רבינו  בית  ובקונטרס  היטב. 

הערה 53. ועוד.
כל  את  לבנ"י  ממשיך  רבינו  משה   .5
ראה   – הגשמיות  אפילו  ההשפעות, 
י"א שיחת פקודי א,  לקוטי שיחות חלק 
ובכ"מ.  תשח"י,  תורה  שמחת  שיחות 
ה'תש"י  תמוז  י"ב  שיחת  במיוחד  וראה 
אג"ק   ,)128 ע'  ח"א  )התוועדויות  ס"ב 
 1051 ע'  ח"ד  ולקו"ש  שלא,  ע'  ח"ג 

הערה 18. 
6. שני הפירושים ב'רעיא מהימנא' - ראה 
בעיקר  וש"נ  תשמ"א,  תצוה  ואתה  ד"ה 
לפירוש  בנוגע  השני.  לפירוש  בנוגע 
תשח"י  שמח"ת  שיחת  ראה  הראשון 

הנ"ל. ובכ"מ.

פרק ג'
1. לכללות הביאור בפעולת המח והלב – 
ראה לקו"ש חל"א בשלח א'. שההשפעה 
הכוחות  היא  מהמח  והגלויה  העיקרית 
הגלויים וכו', עיי"ש. על אף שזהו נושא 

מורכב, גם בשיחה שם גופא, ואכמ"ל.
מלך,   – שרבי  ע"כ  הביאור  לכללות   .2
לקו"ש  ראה   - ולב  מח  הוא  כדלקמן, 
בשלח  בא,  ש"פ  ושיחות  שם  חל"א 
ש"פ  שיחת  גם  )ראה  תשמ"ח  ניסן  וב' 

ואתחנן תשמ"ח(.
'אשר  ב:  ד,  ויקרא   - מלך  זה  נשיא   .3
על  בספרא  חז"ל  ופירשו  יחטא'  נשיא 
אתר ובמשנה )הוריות י, א( 'איזהו נשיא 
זה מלך, שאין על גביו אלא ה' אלוקיו'. 
ואף שבלקו"ש חי"ט שופטים א' ובחכ"ג 
פנחס ב' מחלק בין שני הענינים, עיי"ש, 
לפי  אבל  בנגלה.  הביאור  לפי  זה  הנה 
הביאור בפנימיות הענינים, עיין בשיחות 
המצוינות בהערה הקודמת, שם אין הרבי 
נכנס לחלק ביניהם וכוללם יחד )ואדרבה, 
בכל המקומות הנ"ל הביאור בענינו של 
נשיא,  התואר  לפי  דוקא  מבואר  המלך 
שהוא מלשון מרומם ומנושא, ומצד שני 

עצם ונקודת החיות(.
היא  הנשיא'  'הרבי  בתואר  הכוונה   .4
ואף    - מלך  בבחינת  הוא  שהרבי 
שבלקו"ש חי"ט שופטים א' אומר הרבי 
שהתואר נשיא לא תמיד הולך על המלך 
שבט  בנשיא  גם  שייך  נשיא  שהרי   –
התואר  חכמים  שבלשון  ובפרט  וכיו"ב. 
נשיא חל על ראש הסנהדרין וכיו"ב וכמו 
שמפרש להדיא בהערה 21 שם שב'ראשי 
הכוונה  פ"ב  בתניא  ישראל'  אלפי 
לצדיקים ששייכים לתואר נשיא שבלשון 
חכמים, ואולי זוהי כוונת אד"ש כשאומר 

'הרבי הנשיא'?
בד"כ  אומר  הרבי  שהרי  אינו.  זה  הנה 
לקוח  הדור.  נשיא  דורנו.  נשיא  הרבי 
מלשון רש"י בפרשת חוקת, ששם מדבר 
בבחינת  שהיה  רבינו  משה  על  במפורש 
מלך )עיין בלקו"ש חכ"ג פנחס, ובחי"ט 
שם בסופו וש"נ. וראה בארוכה בלקו"ש 
חל"ג חוקת בסופו ששם מבאר בארוכה 
ההבדל בין תואר זה לתואר 'ראש הדור' 
המפורסמת,  לשיחה  ומציין  שבמדרש, 

ציונים ומראי מקומות
מכיון שבחוברת זו הרבה נושאים מאוד דקים ועדינים לובנו והוגשו בצורה פשוטה וברורה לילדים בלול כמקשה אחת, מובן הצורך 
הגדול במראי מקומות מפורטים לכל פרט ופרט. מצד שני, מפאת קוצר ודוחק הזמן לא התאפשר לעשות זאת בצורה מושלמת, כך 
שלא הספקנו לכתוב ולפרט את המראי מקומות להכל, וגם אלה שנכתבו, הנה חלקם נכתבו בארוכה ובפרטיות וחלקם בקצרה, ולאו 

דוקא בסגנון אחיד - כפי מידת הפנאי.



ביאור  ועיין  מלך(.  בענין  ד'  בחלק  קרח 
תואר זה בלקו"ש חל"א בשלח א' בביאור 
לנשיא  ישראל'  אלפי  'ראשי  בין  ההבדל 
הדור שמיד נכנס לבאר את ענינו של מלך 
וכן  עיי"ש.  הדור,  לנשיא  זאת  ומשוה 
תשמ"ח  ניסן  ב'  בשיחת  להדיא  מפורש 
לגבי  כותב  שהרמב"ם  אומר  ששם  ס"ב 
ישראל'  קהל  כל  לב  שהוא  ומלך  'נשיא 
הרבי  לגבי  זאת  ומשליך  משוה  ובסוף 
זה,  בכל  להאריך  ויש  ודו"ק.  הנשיא. 
ואכ"מ. וכן הוא בכל השיחות מתשמ"ח 

המצוינות לעיל.
'ראש הדור' –שמואל א'  5. מלך מכונה 
ע'  חי"ט  בלקו"ש  )נסמן  ועוד  י"ז.  ט"ו, 
למשה  הנוגע  גם  וראה   .)22 הערה   166
מה  וראה  כג.  חוקת  בתנחומא  רבינו 

שנסמן בלקו"ש חל"ג ע' 131 הערה 9.
 - ישראל'  קהל  כל  'לב  מכונה  מלך   .6
ואע"פ שהרבי  ה"ח.  פ"ג  הלכות מלכים 
א'  שופטים  )לקו"ש  פעמים  כמה  מבאר 
זה  שאין  ועוד(  א',  בשלח  חל"א  חי"ט, 
כותב  שכן  שם  ברמב"ם  מפורש  כתוב 
קהל  כל  לב  הוא   – המלך  של   – ש'לבו 
עיי"ש.  בדבריו,  מרומז  רק  וזה  ישראל', 
אעפ"כ מכיון שהרבי בעצמו מביאו כמה 
לבאר  טרחנו  לא  הפשוט  כדבר  פעמים 

זאת בפנים.
חייב  במלך  שהמורד  הרמב"ם  פסק   .7
ביאור  ה"ו.  פ"ג  מלכים  הלכות   – מיתה 
הלכה זו כבפנים – לקו"ש ח"ד ע' 1050 

הערה 12. ובכ"מ.
בנו  ותפעל  תחדור  כדי שההתקשרות   .8
התעוררות  מספיק  ולא  עבודה  צריכים 
שבט  י"א  שיחת  ראה   – וכו'  רגעית 
 .)66 ע'  ח"ל  )התוועדויות  ס"כ  תשכ"א 

וראה שיחת יו"ד שבט תשי"ב.
9. לחסיד אין שום מציאות וכל תפקידו 
הוא לייצג ולמלא את רצון הרבי – ראה 
שיחת חוהמ"ס תשי"א, ואג"ק ח"ז אגרת 

מכ"ג טבת תשי"ג. ועוד.
שיחת   – הרבי  של  'עז'  הוא  חסיד   .10
אחש"פ תשי"א, וראה גם שיחת שמח"ת 
בראשית  ש"פ  שיחת  ועיין  תשח"י. 

תשי"ז.
והקרבה  הרבי  על  לחשוב  צריך   .11
שלנו אתו ועי"ז מתקשרים – ראה אג"ק 

אדמו"ר מוהריי"צ ח"ו ע' שנג.
בלקוטי  ראה   – וכו'  שלך  אני  רבי!   .12

דיבורים ליקוט ל, ל"ג בעומר תש"ט.

פרק ד'
היום  בחיי  כמקושר  להתנהג  צריך   .1
וכו'  רגעית  התעוררות  מספיק  ולא  יום 
תשכ"א  שבט  י"א  התוועדות  ראה   –
וראה   .)66 ע'  ח"ל  )התוועדויות  ס"כ 
סכ"ח  תשי"ז  תמוז  י"ב  התוועדות  גם 

)התוועדויות ח"כ(.
לרבי בעצמו  ראיה מתקשרים  ידי  על   .2
– ראה יהל אור לתהילים לט, ז. שיחות 

ש"פ ראה תשמ"ו, חג השבועות תש"נ.
3. לצייר את פניו של הרבי – ראה שיחות 

ב' דחג השבועות, כ"ף מנ"א וח"י אלול 
תש"י, ש"פ ראה תשמ"ו. ועוד.

שיחת  ראה   – תמונה  ע"י  פניו  ציור   .4
ש"פ ראה הנ"ל, וראה הערה הבאה.

5. שיסתכל על תמונה של הרבי בעתות 
קושי וידע שהרבי מסתכל עליו – מענה 
לרב"צ שם טוב. וכיו"ב היו כמה מענות, 
)את"ה  התקשרות  בקובץ  המופיעות 
כשביניהם   .160 ע'  תש"ע(  העולמי 
'שבהיותו  המפורסם:  המענה  ובראשם 
רועה ישראל אמיתי – מסתכל בה באותה 

שעה'. 
בתוך  הכניסו עצמם  נשיאינו  רבותינו   .6
אב  מנחם  כ'  שיחת  ראה   – תורתם 
ה'תש"י. לקוטי שיחות חלק ל"ב ע' 23, 

שיחה לר"ח ניסן. ובכ"מ.
על  נמצאים  תורתו  לימוד  ידי  על   .7
כ'  שיחת  ראה   – וכו'  הרבי  של  העגלה 

מנחם אב הנ"ל.
 – תורתו  לימוד  ע"י  פנימית  השפעה   .8

עיין היטב באג"ק חכ"א ע' 76.
'צרות חסידים' - לקוטי שיחות חלק י"א 

ע' 174. ועוד.
 – שלנו  הראש  בתור  לרבי  כתיבה   .9
תשי"א,  סוכות  המועד  חול  שבת  שיחת 

ועוד.
10. היסוד להתקשרות: ביטול המתבטא 
בקיום הוראותיו – ראה שיחת ש"פ וישב 

תשכ"א )שיחו"ק ע' 57(.
אמר  שהרבי  מכיון  ההוראות  קיום   .11
ולא מפני ההבנה – ראה שיחת ש"פ עקב 

תשמ"ג )התוועדויות ח"ד 1902(.
 – דונין  ראובן  ר'  אודות  הסיפור   .12

מהרב חיים לוי יצחק שיחי' גינזבורג.
  

פרק ה'
1. תיאור המעמד הנעלה של הסאטעלייט 
ימי  בספר  ראה   - תשנ"ג  שבט  ביו"ד 

בשורה.
עיין   – היחידי  הדבר  הוא  משיח   .2
היטב בשיחת ש"פ מקץ תשמ"ז. ובנוגע 
היום,  דוקא  שלנו  בעבודה  לחשיבותו 

בשיחת ש"פ חיי שרה תשנ"ב.
דדירה  התאוה  תתממש  בגאולה   .3

בתחתונים – תניא רפל"ז.
שבנפש,  היחידה  יתגלה  בגאולה   .4
קונטרס  ראה   – הגאולה  נקודת  ושזהו 
ש"פ  ושיחת  החסידות  תורת  של  ענינה 

תולדות תשנ"ב. ועוד.
היחידה- גילוי  כשיהיה  בגאולה,  גם   .5
העצם, נצטרך לרבי – עיין היטב בשיחת 
מפורש  וראה  ס"ז-ח.  תשנ"ב  יתרו  ש"פ 
בשיחת ש"פ ויצא תשנ"ב סח"י. ואכמ"ל. 
היא  המשיח  מלך  והתגלות  ביאת   .6
המשך  הם  והשאר  הגאולה,  נקודת 
ותוצאה - ראה הדרן על הרמב"ם תשמ"ו 
סי"ב נדפס בלקו"ש חכ"ז ע' 236. וראה 

גם בשיחת ש"פ תולדות תשנ"ב סי"א.
מכיון  שבדור  משיח  הוא  הדור  נשיא   .7

שיחת  ראה   – הכללית  יחידה  שהוא 
לעיל(,  )המצוין  ס"ד  תשמ"ו  שמח"ת 
בהערה,  סי"ד  תשנ"ב  וירא  ש"פ  שיחת 
 .53 הערה  שבבבל  רבינו  בית  קונטרס 

ועוד.
8. מכיון שאנחנו בדור הגאולה הרבי הוא 
וירא  ש"פ  שיחות  ראה   – בפועל  משיח 

)סי"ד( וחיי שרה )סי"ג( תשנ"ב.
פועל  לקב"ה,  העצמי  ביטולו  מפני   .9
של  תאוותו  למילוי  וכו'  הזמן  כל  הרבי 
ביום  ד"ה  במאמר  היטב  עיין   – הקב"ה 
בסה"מ  )נדפס  תשל"א  עשר  עשתי 
היטב  ועיין  בסי"ג.  ושם  ח"ג(,  מלוקט 
גם בשיחת ש"פ תזו"מ תנש"א ס"ח על 
והוא  מהותו של הגלות למשיח שבדור, 

שייך מאוד לנדו"ד.
ולהתמסר להבאת  10. צריכים להתעקש 
ש"פ  ניסן,  כ"ח  שיחת  ראה   – הגאולה 

שמיני, ש"פ פנחס תנש"א. ועוד.
משיח  התגלות  התחלת  היתה   .11
בלק  ש"פ  בשיחות  ראה   - ושליחותו 

תנש"א, וירא וחיי שרה תשנ"ב.
להתגלות  הכוונה  משיח  התגלות   .12
היחידה שבו – עיין שיחת ש"פ תולדות 

תשנ"ב סי"א, ואכמ"ל.
לאמיתתה  היחידה  התגלות   .13
שיחת   – בגאולה  רק  תהיה  ובשלימותה 

ש"פ ראה תנש"א ס"ט.
14. לחיות משיח הכוונה לגילוי היחידה 
– ראה שיחת ש"פ מטו"מ תנש"א סי"ג. 

ואכמ"ל.
15. לחיות משיח הכוונה לחיות ולהתנהג 
ליל  שיחת  ראה   – המשיח  בימות  כמו 
ש"פ  שיחות  גם  וראה  תשנ"ב.  שמח"ת 
תנש"א.  ואתחנן  מטו"מ,  פנחס,  בלק, 

ועוד.
והתבוננות  לימוד  ע"י  לחיות משיח   .16
בעניני גאומ"ש – ראה שיחות ש"פ בלק 
ועוד.  תנש"א.  )ס"?(  וואתחנן  )ס"ט( 
הדבר  שיחות  לימוד  ע"י  יותר  בפרטיות 
הנ"ל,  בלק  ש"פ  שיחת  ע"פ   – מלכות 

עיי"ש היטב ואכ"מ.
17. קבלת המלכות וביטול בהכרזת 'יחי' 

– ראה שיחת ב' ניסן תשמ"ח.

אחרית דבר
לקוטי   - רייזעס  פנחס  ר'  על  הסיפור   .1

דיבורים ליקוט י"ד, כ"ה שבט תרצ"ו. 
ראה   – בקב"ה  כמו  ברבי  אמונה   .2
שיחת ו' אלול תשל"ט לילדות של קעמפ 
בהוספות,  חכ"ד  בלקו"ש  נדפס  אמונה. 

ע' 192, עיי"ש היטב.
לא  היא  ניסיון  עם  להתמודד  הדרך   .3
נתת  ד"ה  מאמר  ראה   - אליו  להתייחס 
מלוקט  בסה"מ  נדפס  תשל"ו.  ליראך 

ח"א. ובכ"מ.
שנוצרת  העליה  על  הביאור  לכללות   .4
מירידה וכו' – ראה שיחת ש"פ כי תשא 
תשנ"ב. ולהעיר ששיחה זו נאמרה שבוע 

וחצי לפני כ"ז אד"ר! ואכ"מ.



החוברת נדפסה לזכות

אילה בת מיכל
לרפואה שלימה בכל רמ"ח אבריה 
ושס"ה גידיה מתוך שמחה וטוב לבב






